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I Sammanfattning / Abstract 
Titel: Den svenska aktiemarknadens beroende av makroekonomin i Tyskland och USA 
Title: The Swedish Stock Market’s Dependence on the Macroeconomy in Germany and USA 
Författare / Authors: Robin Karlsson och Jessica Olsson 
Handledare / Supervisor: Göran Hägg och Inger Asp 
 
Sammanfattning: 
Bakgrund: Dagligen diskuteras utländsk makroekonomiska data i svensk media, där 
förväntningarna på utvecklingen av dessa sätts i sammanhang med utvecklingen på den 
svenska börsen.  
Syfte: Målet med den här studien var att utröna i hur stor utsträckning denna information kan 
anses vara betydande för en aktieinvesterare med kapital på den svenska börsen. Hänsyn togs 
även till börscykler samt varierande tidsperioder. 
Genomförande: Med grund i the Arbitrage Pricing Theory genomfördes multipla 
regressionsanalyser, med det svenska indexet OMXS30 som beroendevariabel. 
Undersökningarna baserades på månadsdata för perioden april 1991 till och med augusti 
2006. Den makroekonomiska datan försköts därtill en period för att ta hänsyn till variablernas 
eventuella fördröja effekter på Stockholmsbörsen. 
Resultat: Integrationen mellan börserna visade sig ha ökat över tiden, med undantag för 
extraordinära perioder som IT-boomen, där makroekonomiska fundamentaldata istället slås 
ut. En positiv utvecklingen av långräntan samt konsumentförtroendet i USA tyder på en 
samtida börsuppgång i Sverige. Vidare är båda växelkurserna starkt signifikanta, där en stärkt 
dollar och en försvagad euro har positiva effekter på den svenska marknadsutvecklingen. 
Nyckelord: Makroekonomiska variabler, multipel regressionsanalys, börsmarknad, 
interberoende mellan marknader 
 
Abstract: 
Background: Foreign macroeconomic fundamentals are daily discussed in the Swedish 
media, where expectations on the development of these are put into context with the 
ecnonomic development in Sweden. 
Aim: The purpose of this thesis is to analyse to what extent this information is important for a 
investor on the Swedish Stock Market. Consideration was also taken to trends in the Stock 
Market as well as varying time periods. 
Research Method: Against the background of the Abritrage Pricing Theory a multiple 
regression analysis was conducted,with the Swedish Stock Market Index OMXS30 as the 
dependent variable. The macroeconomic variables where based on monthly data between 
April 1991 and August 2006 and were thereto lagged one period in order to identify any 
delayed effects. 
Result: The integration between the Stock Markets was found to increse over time, with the 
exception of extraordinary periods, as the IT-boom, where macroeconomic fundamentals lost 
significance. A positive long-term interest rate as well as a positive consumer confidence in 
the U.S. was found to indicate a contemporary rising market in Sweden. Further were both of 
the exchange rates found significant, where a stronger dollar and a weaker euro have positive 
effects on the Swedish current Stock Market. 
Keywords: Macroeconomic variables, multiple regression analysis, Stock Market, 
interdependence among markets 
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Den svenska aktiemarknadens beroende av makroekonomin i Tyskland och USA R. Karlsson & J. Olsson 

1 INLEDNING 
 
Det inledande kapitlet avser att först beskriva bakgrunden till ämnet för att sedan mer konkret 

diskutera såväl det praktiska som det teoretiska bakomliggande problemet, vilket till sist 

mynnar ut i studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med en kortare genomgång 

av studiens genomförande, dess avgränsningar samt fortsatta disposition.  

1.1 Bakgrund 

  

”Kurserna på Stockholmsbörsen föll på torsdagen sedan nya siffror från USA fått 

 marknaden att höja varningsflaggan för lägre tillväxt och ökad inflation.” 
Ur ”Tung dag för byggsektorn”, Privata Affärer 2 november 2006 

 

Citatet tyder på att någonting håller på att hända med ekonomin i USA, att det finns en 

marknad som reagerar och att detta redan har haft en direktpåverkan på den svenska börsen. 

Nyheter som citatet ovan, pekar på en djupgående interaktion mellan länders ekonomier, där 

det inte bara finns en direktpåverkan mellan aktiemarknader, utan även där de underliggande 

makroekonomiska faktorerna tas i beaktande. Nyheter gällande andra länders 

makroekonomiska utveckling är inte ovanliga i svensk media, men i hur stor utsträckning är 

denna information betydande för en aktieinvesterare i Sverige? 

 

Med tanke på att USA är världens största finansiella marknad är det troligt att de flesta länder 

i olika uträckning påverkades av de nedskruvade förväntningarna på den amerikanska 

tillväxten. Magnituden av beroendet är säkerligen olika runt om i världen, men ett antagande 

är att ju mer handel och finansiell interaktion länderna emellan, desto större är det. Vidare 

torde det inte vara ologiskt att anta att ett ekonomiskt större land har en starkare inverkan på 

ett ekonomiskt mindre land än tvärtom. Med utgångspunkten att den inhemska 

makroekonomiska konjunkturen påverkar den inhemska aktiemarknaden skulle utvecklingen 

på dessa mindre börser, till viss del, kunnas förklaras av systematiska faktorer som driver de 

större börserna.  

 

Det ökande nyhetsflödet och den förbättrade tillgängligheten av information, som exempelvis 

realtidskurser, har de senaste åren förbättrat möjligheterna för en effektivare marknad. 

Aktieägare har nu tillträde till snabbare information och reagerar därigenom också fortare. 
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Problemet för en investerare idag, oavsett professionell eller privat, är inte att finna 

information, utan att förstå samt värdera den på rätt sätt. Nyhetsflödet är överväldigande, men 

vilken data är det som egentligen har betydelse? Varje vecka rapporterar media information 

kring utländska makroekonomiska variabler, men hur mycket påverkar egentligen denna 

information aktiehandeln på en inhemsk aktiemarknad? Finns det information som är 

viktigare än annan och har den i så fall verkligen en betydande påverkan på den inhemska 

börsen? 

1.2 Problemdiskussion 

Flera tidigare studier har påvisat ett signifikant samband mellan makroekonomiska variabler 

och aktiekursers utveckling. För att förklara utvecklingen på en aktiemarknad med hjälp av 

flera oberoende faktorer används oftast APT1-modellen. Med hjälp av tidsseriedata fann bland 

annat Chen et al. (1986) att makroekonomiska data som industriproduktion, spridningen 

mellan långa och korta räntor, inflationen samt förändring av riskpremien signifikant förklarar 

förändringar av aktiekurser. Vidare fann Priestly (1996) i en studie av den brittiska 

aktiemarknaden att faktorerna industriproduktion, växelkurs och ränta visade signifikans för 

att förklara börsutveckling.  

 

Förutom starka samband mellan makroekonomiska data och aktiekurser har även signifikanta 

beroenden påträffats mellan marknader i olika länder. Taylor och Tonks (1989) påvisade en 

integrering mellan börsen i Storbritannien och börserna i Nederländerna, Tyskland och Japan. 

I en studie av Leachman och Francis (1995) påvisades igen en global integrering genom ett 

ökat samband mellan G-52 respektive G-73 ländernas börser. 

 

Å ena sidan finns alltså ett samband mellan aktiemarknader runt om i världen, samtidigt som 

de inhemska makroekonomiska variablerna tycks ha en påverkan på den egna 

aktiemarknaden. Med hänsyn till det utbredda intresse bland banker, företag och media för 

utvecklingen av makroekonomiska variabler i utländska ekonomier, ämnar denna studie att 

undersöka dessa samband och testa direktberoendet mellan utländska makroekonomiska 

variabler och den inhemska aktiemarknaden. (Figur 1.1) Då de makroekonomiska variablerna 

                                                 
1 The Arbitrage Pricing Theory 
2 De, vid tid för studien, fem största ekonomierna: USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Japan. 
3 Samma som G-5 men även med Italien och Kanada inkluderade. 
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ofta anger de yttre förutsättningarna för ett företag, kommer de onekligen att påverka 

företagets inkomster. 

 

Ett litet exportberoende land som Sverige borde inom ovanstående resonemang vara i 

beroendeställning av större marknader, med vilka Sverige har nära relationer, vad gäller såväl 

ekonomisk som finansiell utveckling. Ett sådant samband skulle också kunna tänkas ha 

utvecklats över tiden med tanke på Sveriges integration med utlandet.4  

 

USA och Tyskland är världens respektive Europas största ekonomier och handeln med dessa 

två länder är stor, vilket torde göra dem viktiga för utvecklingen i svenska företag, och 

därmed den svenska aktiemarknaden. Tyskland är Sveriges främsta handelspartner och 

därutöver den största ekonomin inom den Europeiska Unionen. USA är andra största 

exportpartnern och tionde viktigaste importpartnern för Sverige. (Svenska Exportrådet, SCB - 

Handel) Det är också dessa två länders marknadsutsikter och makroekonomiska variabler som 

framförallt diskuteras i svensk media. Härigenom vore Tyskland och USA två av de länder 

vars makroekonomiska variabler kan tänkas påverka Sveriges ekonomi i hög grad. 

 

Sverige

USATyskland

Makroekonomiska variabler 
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igur 1.1: Studiens utgångspunkt 
idigare studier har visat på ett samband mellan de inhemska makroekonomiska variablerna och den inhemska 
ktiemarknaden. Även samband aktiemarknader emellan har fastställts. Syftet för den här studien är däremot  att 
esta om det samband, som de yttre pilarna visar på,  finns. 
 enlighet med Reilly och Brown (2003) finns det makroekonomiska faktorer som skulle 

unna ge indikationer om vad som komma skall. Skulle en identifiering av dessa ske, kan det 

ppbringa möjligheter för en aktieinvesterare att kunna förutspå kursutvecklingar och därmed 

                                                
 Efter avregleringarna på valutamarknaden 1989 har den svenska ekonomin blivit än mer internationell och den 
venska utrikeshandeln har sedan dess nästan tredubblats. Även de svenska direktinvesteringarna både från och 
ill utlandet har ökat starkt under den här tiden, liksom det ökade utländska ägandet på Stockholmsbörsen 
Appendix 1). (SCB - Finansmarknaden, SCB - Handel med varor och tjänster, Sveriges Riksbank – 
irektinvesteringar 2004) 
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erhålla överavkastning gentemot index. Därigenom vore inte bara samtida nyheter intressanta 

för en påverkan på börskurserna, utan även förra månadens. 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att testa om, och i så fall hur, amerikanska respektive tyska 

makroekonomiska faktorer påverkar den svenska aktiemarknaden. Studien ämnar även 

undersöka vilka, inom nyhetsrapporteringen vanligt förekommande, amerikanska och tyska 

makroekonomiska variabler som kan vara särskilt intressanta för en investerare på 

Stockholmsbörsen. 

1.4 Frågeställningar 

• Finns det ett samband, och i så fall hur starkt är det, mellan utvecklingen på den 

amerikanska respektive den tyska börsen och den svenska aktiemarknaden?  

• Finns det amerikanska respektive tyska markoekonomiska variabler som är specifikt 

signifikanta för den svenska börsen och därmed av större intresse för en 

aktieinvesterare på Stockholmsbörsen? 

• Visar variablerna olika stark signifikans för Stockholmsbörsens utveckling under olika 

börscykler? 

1.5 Studiens genomförande 

För att besvara studiens frågeställning kommer multipel regressionsanalys att användas, där 

the Arbitrage Pricing Theory, APT, står i fokus. APT-modellen är en modell för att beräkna 

den förväntade avkastningen och tillåter marknadsfluktuationer att förklaras av fler faktorer 

än en. Makroekonomiska variabler kommer utefter satta kriterier att väljas ut som 

förklaringsvariabler för APT-modellen. 

 

Inom ramarna för denna studie kommer först ett förväntat generellt samband mellan den 

svenska börsen och den tyska respektive den amerikanska börsen att prövas. Därefter kommer 

de amerikanska makrovariablernas signifikans för den amerikanska börsens utveckling att 

testas. Detsamma kommer att ske med de tyska makrovariablerna och den tyska börsen. Detta 

görs för att testa om de valda variablerna är bra förklaringsfaktorer för sin egen inhemska 

marknad. I nästa steg kommer alla insamlade variabler att testas för signifikans gentemot den 

svenska börsens utveckling. Även variabler som kan ha uppvisat låg förklaringsgrad för sin 

inhemska marknad kommer att inkluderas. Dessa tester kommer att ske i olika grupperingar 
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med olika tidsspann, för att på så vis fånga upp eventuella konjunkturella eller tidsperiodiska 

skillnader. Vid varje test kommer de inkluderade variablerna att analyseras och vid hög 

korrelation eller låg signifikans att exkluderas. Målet är att påvisa vilka makroekonomiska 

variabler en investerare på Stockholmsbörsen främst borde vara uppmärksam på i det 

nyhetsflöde som rapporteras dagligen i media samt hur mycket dessa specifika faktorer 

egentligen påverkar Stockholmsbörsen. I Tabell 1.1 Nedan presenteras alla de inkluderade 

makroekonomiska variablerna. En närmare beskrivning av variablerna kommer i Kapitel 4 

Undersökta faktorer. 

 

Handelskvoten Penningmängden 

Industriproduktionen Arbetslösheten 

Producentprisindex Inköpschefsindex 

Inflationen Konsumentförtroendet 

Den långa räntan Den korta räntan 

Växelkursen SEK/USD Växelkursen SEK/EUR 
Tabell 1.1: De inkluderade makroekonomiska variablerna 

 

1.6 Avgränsningar 

Avgränsningarna i studien är flertalet och de flesta grundar sig på en önskan att hålla studien 

hanterbar inom dess tidsram. Först och främst så har enbart makroekonomiska faktorer 

specifika för Tyskland och USA valts ut. En grupp makroekonomiska variabler som 

säkerligen påverkar den svenska börsen är råvarupriser. Då syftet för denna studie är att 

analysera amerikanska och tyska makroekonomiska faktorer kommer råvarupriser inte att 

behandlas. Faktorer så som politiska partier, presidentval, utrikespolitik, handelshinder och 

regionala katastrofer har antagligen en mycket stor påverkan på börsutvecklingen i respektive 

land. Dessa faktorer är dock kvalitativa och därmed svåra att kvantifiera, vilket gör att de 

utesluts från denna studie. 

 

Studien undersöker sammanlagt elva landsspecifika faktorer, vilka dock inte motsvarar alla 

makrofaktorer för ett land. Exempelvis listar the Organisation for Economic Co-operation and 

Development, OECD, 21 viktiga makroekonomiska faktorer, som publiceras för 

organisationens medlemsländer varje månad. Inte ens dessa 21 utgör hela populationen av 

makroekonomiska faktorer. De faktorer som har valts att undersöka bygger på ett flertal 
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urvalskriterier. Dels är det variabler som har visat signifikans i tidigare studier, dels 

härstammar de från teorier inom makroekonomi och finansiering. Slutligen studerades 

makroekonomiska kalendrar från storbanker som Deutsche Bank. Urvalet av variablerna i den 

här studien tros ge en representativ bild för det som generellt anses ha stor påverkan på 

finansiella marknaders utveckling. 

1.7 Disposition 

Efter inledningskapitlet kommer Tidigare forskning och teoretisk bakgrund att presenteras, 

vilket görs för att inviga läsaren i den akademiska bakgrunden till studien. Kapitlet därefter 

avhandlar studiens metod. Tanken med detta kapitel är att läsaren, nu med tillräcklig kunskap 

om ämnet och även vad som mer specifikt har valts att studera, skall kunna följa författarnas 

tillvägagångssätt för att uppnå de resultat som senare presenteras.  Metodkapitlet följs av en 

presentation av Undersökta faktorer, där det beskrivs vilka variabler som har valts ut, varför 

de har valts ut och vilken påverkan på börsers utveckling de har visat upp i tidigare forskning. 

Vidare beskrivs deras betydelse för så väl ett lands ekonomi i helhet som för dess 

aktiemarknad. Den påverkan dessa variabler sedan visat upp i den här studien presenteras i 

samband med författarnas analyser i kapitlet Resultat och Analys. Slutligen sammanfattas 

resultaten i Slutsatsen, där författarna även ger sina förslag till vidare studier. 
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2 TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISK BAKGRUND 
 
Följande kapitel är avsett att presentera de tidigare studier som gjorts inom ämnet, men även 

för att ge läsaren den teoretiska bakgrund som står som bas för de analyser och slutsatser 

som redogörs för i den avslutande delen av uppsatsen. 

2.1 Tidigare studier på makroekonomiska faktorer 

Ett flertal forskare har sedan länge försökt förklara finansiella marknaders utveckling med 

hjälp av makroekonomiska faktorer. Många har även lyckats finna statistisk signifikans för 

sambandet mellan just makroekonomiska faktorer och börsutveckling.  

 

Keran (1971) visar i sin studie på S&P 500 under perioden 1952-70, att priset på aktier till 

största del beror på förväntade bolagsvinster och räntan. Räntan är sedan till största del 

beroende av inflationsförväntningar, realräntans utveckling och förändringen av 

penningutbudet. Faktorerna som är avgörande för bolagsvinsters utveckling är något mer 

komplicerat, men kortfattat fann Keran att de beror på privat och statlig konsumtion, 

bolagsskatter och prisnivån (inflationen). Keran presenterade resultatet i en modell som 

förevisas nedan i Figur 2.1. 

Bolagsskatt

Statlig
Konsumtion

Jämvikts-BNP

Nominell
Penningmängd

Förväntade reella
Bolagsvinster

Reell
Penningmängd

Reell BNP
Aktiepris

Reella
Bolagsvinster

Prisnivåer

Nominella
Bolagsvinster

Total 
Konsumtion

Ränta

Figur 2.1: Keran’s modell för avgörande faktorer för bolagsvinsters utveckling. Flödesschemat läses med fördel 
från höger till vänster, för att på enklast vis förstå de bakomliggande faktorerna bakom aktieprissättningen. 

 

I enlighet med Keran fann Homa och Jaffee (1971) ett samband i tillväxten mellan 

penningutbudet och börsen. Robichek och Cohn (1974) sökte samt konstaterade samband 

mellan inflation respektive realräntan och aktiers utveckling. Malkiel och Quandt (1972) 
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valde istället att studera ekonomisk tillväxt, och mer specifikt BNP, för att söka samband med 

S&P 500, vilket de också kunde fastställa. I tillägg till ovan nämnda faktorer så fann 

Beenstock och Chan (1988) även att priset på råvaror, som exempelvis olja, hade signifikant 

betydelse för aktiers utveckling. 

 

Chen et al (1986) utvidgade forskningen till att även finna signifikans för differensen mellan 

lång och kort ränta, inflationsförväntningar, industriproduktion samt differensen mellan ”high 

grade bonds” och ”low grade bonds”5. Wasserfallen (1989) och Asprem (1989) konstaterade, 

även de, signifikans i många av ovan nämnda faktorer, men introducerade därefter också 

handelsbalansen som en bidragande faktor. Även Chen (1983) och Priestly (1996) fann 

industriproduktionen vara en signifikant förklaringsvariabel för prissättningen hos en aktie. 

 

Senare studier har också visat på ett samband mellan makroekonomiska variabler och 

aktiemarknaden. Stierle (2006) visade på hur tyska DAX reagerar direkt på oförutsedda 

händelser i den makroekonomiska utvecklingen, som när konsumentförtroendet i USA visar 

sig vara svagare än väntat. Det finns, enligt Stierle, framförallt tre kanaler där 

makroekonomiska variabler har stort inflytande på aktiemarknaden: oförutsedda händelser, 

viktiga variabler samt marknadens tolkning av de viktiga nyheterna. För de oförutsedda 

händelserna är det alltså marknadens förväntningar i förhållande till den publicerade datan 

som är betydelsefull. Vad gäller vilka variabler som kommit att anses som viktiga menar 

Stierle att det främst är mjuka data som konsumentförtroende och inköpschefsindex som ökat 

i betydelse. Den främsta anledningen anses vara dessa variablers egenskap av att vara stabila, 

utbrett använda och vara en pålitlig indikation på vart marknaden är på väg. När det kommer 

till marknadens tolkning av positiva nyheter som tyder på en ekonomisk uppgång finns det två 

möjliga utfall, antingen påverkas marknaden positivt eller negativt. I de fall ett ekonomiskt 

uppsving tolkas negativt tros uppsvinget snarare leda till höjda marknadsräntor och därmed 

högre kapitalkostnader. 

 

Ray C. Fair (2000) baserade sin forskning på realtidsdata för S&P 500 för perioden 21 april 

1982 till och med 29 oktober 1999 och fann att 31,4 procent av de stora prisförändringarna6 

kunde relateras till makroekonomiska nyheter. En studie av Hübner från 2002 tyder däremot 

                                                 
5 En, av Standard & Poor’s och/eller Moody, högt respektive lågt rankad obligation. 
6 En stor prisförändring definierades här som en 0,75 procents förändring inom en tidsintervall på 1-5 minuter. 
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på att utvecklingen på börsmarknaden är alltför komplex för att investeringsstrategier 

baserade enbart på makroekonomisk data skulle kunna ge överavkastning. (Stierle, 2002)  

2.2 Tidigare studier på marknaders korrelation  

Att börsmarknader världen över korrelerar med varandra är något som flera forskare redan 

varit inne på. Omfattande studier har gjorts på hur olika marknader samverkar med varandra. 

 

Grubel och Fadner (1971) menade att utländska marknader är av stort intresse för den 

inhemske investeraren. Då faktorer som konjunkturcykler, politik och naturkatastrofer till viss 

utsträckning är landsspecifika, minskar korrelationen länder emellan och ökar möjligheten för 

diversifiering. I sin studie, där Grubel och Fadner undersökte korrelationen mellan den 

amerikanska, brittiska och västtyska marknaden, fann de att sektorer som var mer beroende av 

export och import även samkorrelerade mer. Detta stöds även av en studie av Ammer och Mei 

(1996), som fann en klart ökande korrelation mellan Storbritannien och USA efter att 

Storbritannien släppte kontrollen av valutan och övergav Bretton Woods-systemet7 1973, 

vilket gynnade den internationella handeln. Grubel och Fadner fann även att korrelationen 

länderna emellan ökade vid längre tidsperspektiv (kvartalsvis) samtidigt som det sjönk vid 

kortare tidsperspektiv (veckovis). Den amerikanska och den tyska marknaden uppvisade dock 

relativt svaga korrelationer sinsemellan. Agmon (1972) genomförde tester mellan aktieindex i 

USA gentemot aktieindex i Storbritannien, Tyskland och Japan. Agmon visade på starkast 

korrelation USA och Tyskland emellan, samtidigt som USA uppvisade svagast korrelation 

med Japan. Korrelationen USA och Tyskland emellan tycks alltså skifta olika mellan 

tidsperioder. När landsspecifika faktorer och händelser markant påverkar börser, så tycks 

korrelationen internationella börser emellan att minska.  

 

Taylor och Tonks (1989) fann en integrering mellan börsen i Storbritannien och börserna i 

Nederländerna, Tyskland och Japan. I en studie av Leachman och Francis (1995) påvisades 

igen en global integrering genom ett ökat samband mellan G-5 respektive G-7 ländernas 

börser. Karolyi och Stulz (1996) utförde en undersökning mellan den amerikanska och den 

japanska börsen. Deras resultat tydde på att makroekonomiska faktorer inte var en avgörande 

faktor för styrkan i korrelationen börserna emellan. De kom även fram till att korrelationen 

börserna emellan ökade under perioder med hög volatilitet. 

                                                 
7 Valutasystem (ca 1958-1973) där medlemsstaternas valuta var bunden mot den amerikanska dollarn som i sin 
tur var bunden mot guldet. 
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2.3 Aktievärdering 

För att kunna studera de faktorer som inverkar på marknadsvärdet på en aktie eller en hel 

marknad är det viktigt att förstå prissättningen som ligger bakom marknadsvärdet. Priset på en 

aktie baseras på nuvärdet av alla framtida förväntade kassaflöden. Antalet faktorer som 

bestämmer framtida kassaflöden och avkastningskrav är många och ofta mycket olika från 

företag till företag. (Brealy och Myers, 2006) För att ändå kunna se hur makroekonomiska 

faktorer kan komma att påverka aktiers prisutveckling presenteras här Gordons formel (1962), 

där faktorerna bakom en akties prissättning illustreras. Formeln togs fram av Gordon för att 

förklara värderingen av företag. Syftet med modellen var inte att användas som 

investeringsbeslut utan snarare som ett verktyg för att jämföra värderingen av olika företag. 

Detta gjordes med hjälp av information om utdelning, tillväxt och avkastningskrav. Det 

största problemet i formeln är att bestämma en konstant utdelningstillväxt och 

avkastningskravet, då företag är organiska verksamheter i ständig förändring. Denna studie 

söker dock inte finna svar på korrekt värdering av aktier utan vill snarare visa på faktorer 

bakom aktiers prisutveckling, varpå Gordons formel fungerar tillfredställande för detta syfte. 

Noterbart är även att modellen enbart går att använda så länge tillväxttakten understiger 

avkastningskravet. Ekvation 2.1 nedan visar att priset på en aktie bestäms av nästa förväntade 

utdelning, D1, delat på avkastningskravet, Rs, minus tillväxten, g. 

 

Gordons formel: 

                                                      
( )

gR
D

gR
gD

P
ss −

=
−
+

= 10
0

1
  

(Ekvation 2.1) 

 

Vad som sedan bestämmer dessa tre variabler är en rad olika faktorer, däribland några av de 

makroekonomiska faktorer som kommer att testas senare i denna studie. Den senaste 

utdelningen, D0, är avgörande för grundprissättningen, men dock inte vid förklarandet av 

prisfluktuationer, eftersom denna är mer att se som en konstant snarare än en variabel. I vilken 

utsträckning dessa faktorer påverkar aktiepriset kommer att diskuteras mer ingående i Kapitel 

4 Undersökta faktorer. 
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2.4 Arbitrage Pricing Theory 

APT-modellen introducerades av Ross, 1976, och bygger i huvudsak på antagandet att den 

förväntade avkastningen på en finansiell tillgång har ett linjärt samband med ett flertal 

faktorer. En av grunderna till APT-modellens uppkomst är bristerna i möjligheterna att 

empiriskt testa validiteten av den vanligt förekommande Capital Asset Pricing Model, CAPM. 

En annan viktig fördel som APT-modellen har gentemot CAPM är att den förväntade 

avkastningen kan förklaras av ett flertal olika faktorer, till skillnad mot CAPM, där den 

förväntade avkastningen enbart förklaras med hjälp av betat gentemot en viss marknad. Den 

förväntade avkastningen av en portfölj beskrivs enligt Ekvation 2.2 nedan. (Haugen, 2001) 

 

 ( ) PnPnPPfP rrE ελβλβλβ +++++= ,2,21,1 L
(Ekvation 2.2) 

 

Genom att finna de faktorer, λ, som historiskt har gett en hög förklaringsgrad av den 

realiserade avkastningen i en portfölj eller enskild tillgång, kan den förväntade avkastningen 

beräknas, E(rp). β -värdet visar på hur den förväntade avkastningen förändras då 

förklaringsvariabeln förändras med en enhet. Rf betecknar den riskfria räntan och Pε  är en 

slumpvariabel. Om den förväntade avkastningen, beräknad enligt APT, avviker från 

marknadens förväntningar uppstår arbitragemöjligheter. Understiger marknadens förväntade 

avkastning APT-modellens är marknaden undervärderad. Realisering av avkastningen 

kommer att överraska marknaden positivt och förväntningarna inför framtiden kommer att 

skruvas upp, vilket ger att värdet på portföljen kommer att stiga. Har investeraren identifierat 

denna anomali ges goda möjligheter till överavkastning gentemot index. 

 

Svårigheten i ovanstående situation är att finna de variabler som ger tillräckligt hög 

förklaringsgrad för beroendevariabeln, den förväntade avkastningen. För att dessutom kunna 

profitera, måste en fördröjning mellan realisering av en förändring hos en faktor och 

realisering av ändrade avkastningsförväntningar existera. Ett sådant fenomen är en 

marknadsineffektivitet. 

2.4.1 APT vs. CAPM 
En av APT-modellens viktigare fördelar jämfört med CAPM var dess möjlighet att kunna 

testas empiriskt. En av de tidigaste studierna på detta område utfördes av Roll och Ross 

(1980) på tidsseriedata från perioden 1962-72. Bolagen som var inkluderade i studien var 
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listade antingen på New York-börsen, NYSE, eller på den amerikanska börsen, AMEX 8. Roll 

och Ross fann stöd för APT-modellen under den undersökta perioden. Även Chen (1983) fann 

stöd för APT-modellens funktionalitet under perioden 1963-78. Chen menar att faktumet att 

APT-modellen inte kan förkastas till förmån för någon alternativ hypotes, såsom CAPM, 

leder till ökade möjligheter att vidare testa vad som bestämmer förväntad avkastning på 

tillgångar och därmed även empiriskt kunna testa vilka makroekonomiska variabler som har 

störst inverkan på tillgångars förväntade avkastning. 

 

Två studier utförda av Reinganum (1980) och Shanken (1982) ställer sig dock mer kritiska till 

APT-modellens appliceringsmöjligheter. Reinganum menar att en grundförutsättning för 

användandet av en alternativ modell bör vara att den ska kunna förklara de empiriska 

anomalier som uppstår inom CAPM, vilket han, enligt sina resultat, ansåg att APT-modellen 

inte kunde göra. Shanken hävdar att APT-modellens svaghet ligger i dess grundläggande 

antagande om att alla tillgångar har samma förväntade riskjusterade avkastning. 

 

Som replik till Shankens studie presenterade Dybvig och Ross (1985) en studie där de bland 

annat menade att det svaga resultatet som uppvisades i Shankens studie byggde på en felaktig 

metod med för litet urval. 

 

Ingen av de ovan nämnda studierna diskuterar i vidare utsträckning vilka makroekonomiska 

faktorer som är avgörande för den förväntade avkastningen hos aktier. Ross och Roll (1980) 

nämner i sin studie att de utgår från att den systematiska risken bygger på fundamentala 

ekonomiska värden, som BNP och räntor, eller till och med väderförhållanden. 

 

                                                 
8 Idag inkluderad i NASDAQ 
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3  METOD 
 
Detta kapitel är avsett att redovisa författarnas tillvägagångssätt. Kapitlet inleds med 

studiens ansats, följt av den behandling av data och de analyseringsverktyg som har använts, 

för att sedan avslutas med en metodkritisk diskussion. 

3.1 Studiens ansats 

För att kunna genomföra en vetenskaplig studie är det viktigt att precisera med vilken ansats 

arbetet är tänkt att utföras med hänsyn till teori samt material som ska samlas in. Det främsta 

syftet med att definiera ansatsen till uppsatsen är att eliminera en alltför stor påverkan av 

författarnas egna övertygelser och värderingar, något som i en vetenskaplig studie snarare 

skulle försämra trovärdigheten i studiens resultat än förbättra den. (Jacobsen, 2002) 

 

I enlighet med Jacobsen (2002) har denna studie främst en kvantitativ ansats där tidsseriedata 

behandlas och analyseras. Utefter Backman (1998) kommer även det kvalitativa perspektivet 

att tas i beaktande, främst gällande urvalet av variablerna till den kvantitativa studien.  

Psykologiska faktorer och människors uppfattning om hur framtiden kommer att te sig kan till 

stor del ha påverkan på utvecklingen hos en aktiemarknad. 

 

Den teoretiska metoden bör även utröna med vilken ansats problemformuleringen ska 

angripas. I överensstämmelse med Jacobsen (2002) kommer denna studie att anta en 

blandning av de två olika ansatserna deduktiv och induktiv. Den deduktiva ansatsen ligger 

som grund för det kvantitativa metodvalet. Med bas i tidigare studier samt ekonomiska teorier 

kommer teorin prövas empiriskt genom ekonometriska beräkningar. Däremot kommer den 

induktiva ansatsen tas vid utvecklingen av de önskade modellerna för de makroekonomiska 

variablernas påverkan på Stockholmsbörsen, där empirin kommer att styra hur de teoretiska 

modellerna efter regressionsanalyserna slutligen kommer att se ut.  

3.2 Datainsamling 

Datan som behandlas är inhämtad främst från Reuters EcoWin och Reuters 3000Xtra. 

Kompletterande data hämtades även från de nationella statistikdatabaserna i Sverige, 

Tyskland och USA, samt OECD. Datamaterialet består av månatlig tidsseriedata innehållande 

makroekonomiska variabler gällande Tyskland och USA samt börsindex för dessa två länder 
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och Sverige. Den valda tidsperioden för datan är april 1991 till och med augusti 2006. Denna 

tidsperiod har valts ut främst på grund av datans tillgänglighet, speciellt med tanke på 

Tysklands återförenande under 1990. Även den tidsbegränsade perioden för denna studies 

genomförande anses vara en grund för att en längre tidsperiod inte vore försvarbar, detta då en 

större datamängd skulle kräva mer tid för goda analyser. Då analyserna sker på månadsdata 

anses vidare en kortare period inte vara försvarbar, då risken finns att antalet 

förklaringsvariabler överstiger antalet observationer. Data inhämtad från databaser är 

sekundärdata, som till en början inhämtats av någon annan i ett annat syfte än det för den här 

studien. I vissa fall kan det vara lämpligt att istället använda egeninhämtad data, så kallad 

primärdata, men för denna studie vore det varken möjligt, relevant eller resursmässigt 

försvarbart.  

 

Den månatliga frekvensen valdes mycket på grund av att hitta långsiktiga, signifikanta 

samband under en längre tidsperiod. Realtidsdata hade i denna mening varit alltför 

tidskrävande att jobba med. Frekvensen valdes inte heller till kvartalsdata eller årsdata, då 

publiceringar av makrofaktorer oftast sker på månadsbasis. 

3.3 Bearbetning av data 
Den valda tidsseriedatan förbehandlas i Microsoft Office Excel vartefter ekonometriska 

beräkningar utförs i SPSS. Här bearbetas även datan för att få jämförbar data och i 

förlängningen uppnå en så pålitlig regressionsanalys som möjligt. Hur denna bearbetning sker 

beskrivs mer specifikt nedan. Datamaterialet som ligger till grund för empirin är tidsseriedata, 

det vill säga data med en fast nollpunkt där samma variabler följs under en viss tidsperiod. 

Tidsseriedatan är noterad på månadsbasis under perioden april 1991 till och med augusti 

2006. Sammanlagt kommer den inhämtade grunddatan att bestå av ett aktieindex per 

börsmarknad, elva makroekonomiska variabler från USA och Tyskland och totalt 185 

observationer per undersökt variabel. 

3.3.1 Tidsperioder 

Tester kommer att utföras med olika tidsintervall, där tanken är att studera huruvida olika 

variabler visar sig signifikanta under olika tidsintervall och för att se hur sådana fenomen 

utvecklats över tiden. Datan kommer att sorteras in i grupper baserat dels på olika tidsperioder 

och dels på börscykler. Tester kommer först att genomföras på hela tidsperioden, som sedan 

delas upp i intervaller på cirka fem år. De tre valda tidsperioderna är inte lika långa, vilket har 
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sin grund i konjunkturcykeln kring IT-bubblan. Utefter Figur 3.1 har tidsperioder valts ut, där 

den andra perioden, P2, innehåller vad författarna anser vara IT-bubblans uppgång och fall. 

Vad gäller olika börscykler kommer tester att genomföras för två perioder av kraftig 

börsuppgång. Enbart en period med kraftig nedgång identifierades, men på grund av dess 

korta tidsintervall måste den uteslutas. 

 

• Hela tidsperioden: Hela tidsserien från april 1991 till augusti 2006. 

• Första perioden, (P1): Intervallet mellan april 1991 och juli 1996. 

• Andra perioden, (P2): Intervallet mellan augusti 1996 och september 2002. 

• Tredje perioden, (P3): Intervallet mellan oktober 2002 och augusti 2006. 

• Första uppgången, (U1): Börsuppgången från juli 1996 till februari 2000. 

• Andra uppgången (U2): Börsuppgången från mars 2003 till mars 2006. 

 

Börsutvecklingen 1991-2006 
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Figur 3.1: Börsutvecklingen för Sverige, Tyskland och USA 1991-2006 

3.3.2 Fördröjd publicering 
För att fånga upp faktorernas egentliga påverkan på börsutvecklingen i regressionsanalysen är 

det viktigt att de hamnar i rätt period. För många faktorer, såsom arbetslöshet och inflation, 

publiceras datan generellt en eller ett par månader efter den tidsperiod datan avser, beroende 

på att denna typ av information inte går att mäta innan den har inträffat. Detta medför att 

exempelvis inflationssiffrorna gällande juni publiceras i juli och först då, vid dess 

offentliggörande, reagerar marknaden. Det är därför av stor vikt för regressionsanalysen att 

påverkan mellan en faktor och börsutvecklingen matchas korrekt. Tidsserierna kommer därför 

att samordnas med sina publiceringsdatum och inte med den månad de representerar. 
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Inflationen för juni kommer här således att matchas med juli och inte juni. I Appendix 2 visas 

med hur många månader publiceringen för respektive variabel dröjer. 

3.3.3 Fördröjd påverkan 
Enligt Reilly och Brown (2003) vänder ofta aktiemarknaden före den ekonomiska 

konjunkturen. Det är i en analys av de makroekonomiska variablerna då viktigt att 

uppmärksamma, så kallade, lead indicators, som har sin konjunkturella höjdpunkt före 

aktiemarknaden. Bland dessa faktorer pekar Reilly och Brown på, bland annat, 

konsumentförtroendet och penningmängden. I de fall dessa faktorer har en påverkan, skulle 

de alltså ha en laggad inverkan på börsmarknaden. Med syfte att se huruvida de 

makroekonomiska variablerna påverkar aktiemarknaden en månad efter det att de publicerats 

tas i den här studien även de laggade variablerna med i de ekonometriska beräkningarna. I 

överensstämmelse med Reilly och Brown har alla variablerna laggats med en månad, där 

datan för juni flyttats fram till juli och testats mot börsindex för juli. Finnes en laggad variabel 

signifikant för börsindexet visar regressionen på ett fördröjt samband, vilket skulle betyda att 

den data som publiceras i denna månad, säg juni, skulle säga något om aktiemarknadens 

utveckling en månad senare, här då juli. 

3.3.4 Generaliserbarhet 
För att kunna dra slutsatser utifrån de genomförda regressionsanalyserna, som inte bara gäller 

för den undersökta perioden, gäller det att tidsserierna är stationära. Detta innebär att både 

medelvärdet och variansen hos variablerna måste vara konstanta över tiden. En icke-stationär 

tidsserie följer däremot inte detta givna mönster och är därigenom oförutsägbar. En tidsserie 

av icke-stationär data kallas för en stokastisk process, där slutsatser dragna från en undersökt 

tidsperiod är specifika och därigenom inte generella för samma tidsseriedata under annan 

period. (Gujarati, 2003) 

 

Ekonomisk data, som till exempel BNP, är vanligtvis icke-stationära och följer en, så kallad, 

slumpvandring9. Tidsseriedata hämtas från specifika perioder i tiden, där värdet teoretiskt sett 

skulle kunna vara vilket som helst, givet den rådande politiska och ekonomiska situationen för 

just den tidsperioden. (Dobbins, Witt och Fielding, 1994; Gujarati, 2003) Stationäritet kan 

testas genom ett unit root test eller ett Augmented Dickey-Fuller-test. En icke-stationär serie 

                                                 
9 Det var fransmannen Louis Bachelier som i sin doktorsavhandling år 1900 introducerade tesen att aktiekurser 
följer en slumpvandring, då de över tiden varken återvänder till ett specifikt medelvärde eller har en specifik 
fluktuation kring ett sådant. 
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kan genom transformering göras stationär. För den typ av data som förekommer i denna 

studie, görs detta enklast genom en omräkning från index till avkastning. (Seiler, 2003) Alla 

dataserier räknas således om till månadsvis avkastning för att undvika icke-stationäritet. För 

att säkerställa att de aktuella dataserierna verkligen är stationära, kommer ett Augmented 

Dickey-Fuller-test att utföras. 

3.4 Regressionsanalys 

Ekonomisk teori är sällan så enkel att en variabel enbart beror på en eller två 

förklaringsvariabler och det är här multipel regression kommer in. I en multipel 

regressionsanalys beror den beroende variabeln på fler än en förklaringsvariabel: 

 

ijijiii uXXXY ++++= *......** 2211 βββα    

(Ekvation 3.1) 

 

I Ekvation 3.1 motsvarar alpha-koefficienten modellens interceptterm. X-variablerna i 

ekvationen representerar de förklaringsvariabler som önskas testas för. Beta-koefficienterna 

mäter förändringen av Y per enhetsförändring hos den tillhörande förklaringsvariabeln vid 

ceteris paribus, det vill säga β1 mäter förändringen hos Yi när X1i förändras med en enhet då 

alla andra X-variabler hålls konstanta. Residualen ui är en slumpterm som påvisar skillnaden 

mellan förväntat värde och faktiskt värde. (Gujarati 2003) 

 

Vid skattning av regressionsmodellen kommer OLS-metoden, ordinary least square, att 

användas. Med hjälp av OLS skattas en linje, kallad the sample regression line, SRL, som har 

till syfte att förklara variationen hos beroendevariabeln utifrån de valda 

förklaringsvariablerna. Detta skattade samband har minsta möjliga värde på summan av 

residualerna i kvadrat. (Gujarati, 2003) 

3.5 Statistiska mått och tester 

Följande avsnitt kommer att behandla de statistiska mått som kommer att fokuseras på i 

resultatkapitlet. Även de tester som har utförts på regressionsmodellen för att säkerställa 

studiens reliabilitet och validitet kommer här presenteras. 
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3.5.1 Signifikansnivå 
Signifikansnivån hos en variabel i en regressionsanalys mäter sannolikheten att variabelns 

sanna beta-värde ligger inom det skattade konfidensintervallet. Signifikansen beräknas utifrån 

standardavvikelsen av den skattade variabeln. En signifikans på 0,05 motsvarar en sannolikhet 

på 95 procent att det sanna beta-värdet ligger inom det uppskattade intervallet, en signifikans 

på 0,01 motsvarar en sannolikhet på 99 procent, och så vidare. (Gujarati, 2003) För studien 

kommer en signifikans på 0,05 att väljas eftersom detta är den nivå som använts i flertalet av 

de studier som föreligger denna. 

3.5.2 Beta 

Det framräknade ostandardiserade beta-värdet visar med hur mycket beroendevariabeln 

förändras när förklaringsvariabeln förändras med en enhet. Härutöver beräknas också det 

standardiserade beta-värdet, som visar på relevansen av varje förklaringsvariabel för den 

framtagna ekvationen. Det standardiserade beta-värde som är högst i absoluta termer tillhör 

den mest relevanta förklaringsvariabeln för modellen, relativt de andra förklaringsvariablerna. 

Det standardiserade beta-värdet kan alltså användas som ett mått för styrkan av de olika 

förklaringsvariablerna relativt varandra. (Gujarati, 2003) 

3.5.3 Förklaringsgrad 

R2 är ett värde som uttrycker hur mycket av förändringar i den beroende variabeln som kan 

förklaras av förändringar i de oberoende variablerna. R2-värdet ligger alltid mellan 0 och 1 

och visar hur stor andel av variationen hos den beroende variabeln som förklaras av den 

skattade modellen. Problemet med R2 är att det inte tar hänsyn till hur många oberoende 

variabler som använts. Detta medför att ett inkluderande av ytterligare en oberoende variabel 

aldrig kan minska förklaringsgraden, bara öka den. På så vis är det möjligt att manipulera R2, 

då en förklaringsgrad av 1 alltid går att uppnå enbart genom att inkludera tillräckligt många 

variabler. (Gujarati, 2003) 

 

För att komma runt det här problemet kan istället ett justerat R2-värde användas. Det justerade 

R2 tar hänsyn till antalet oberoende variabler som har använts och anses därmed ge en bättre 

bild av en modells förklaringsgrad. (Gujarati, 2003) Som förklaringsgrad kommer därför 

enbart det justerade R2 att presenteras senare i resultatavsnittet. Ett justerat R2-värde på minst 

0,3 kommer här att krävas för att modellen ska anses relevant. 
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Vid ett eventuellt val mellan två olika modeller kan Akaike Informations Criterion (AIC) samt 

Schwarz Criterion (SIC) användas. Båda dessa kriterier straffar en modell vad gäller antalet 

tillagda förklaringsvariabler än hårdare än R2-värdet. Den modellen med lägst AIC- och SIC-

värden är mest lämpad att använda. (Gujarati, 2003) 

3.5.4 Korrelation 
Korrelationen mäter graden av samverkan mellan två variabler under en tidsperiod. En hög 

korrelation mellan två variabler kan påverka regressionsanalysens pålitlighet negativt. 

(Gujarati, 2003) Påvisas en hög korrelation, här över |0,7|, mellan två variabler kommer därför 

enbart en av de inblandade faktorerna att användas. Den faktor som används vid ett sådant 

inträffande är den faktor som uppvisar högst signifikans för beroendevariabeln. 

3.5.5 Durbin-Watson-test för autokorrelation 
Ett av grundantagandena i den klassiska regressionsmodellen är att ingen autokorrelation 

föreligger, vilket innebär att det inte får finnas en interkorrelation mellan variablernas 

slumptermer för olika observationer. Finns ett sådant samband betyder det att 

beroendevarabeln inte bara beror på slumptermen ut utan även på slumptermen ut-1, vilket kan 

leda till att resultatet av regressionsanalysen bli missvisande. Modellen kan då till exempel 

peka på samband som inte finns, eller tvärtom avskriva samband som finns. För att undersöka 

för autokorrelation kan ett Durbin-Watson-test genomföras där den så kallade Durbin-Watson 

d statistic skattas och jämförs mot ett tabellintervall. (Gujarati, 2003) 

3.5.6 Whites test för heteroskedasticitet 
Ett annat grundantagande i den klassiska regressionsmodellen är att slumptermen hos 

respektive variabel har samma varians, det vill säga att de har lika (homo) spridning 

(skedasticitet) kring ett medelvärde. Återigen måste detta antagande stämma för att beta-

skattningarna från regressionen ska vara pålitliga. Ett test för att kolla för homoskedasticitet är 

Whites General heteroskedasticitets test. Det framräknade värdet i Whites testet jämförs sedan 

med ett tabellvärde för att se om homoskedasticitet föreligger eller inte. (Gujarati, 2003) 

3.5.7 Augmented Dickey-Fuller-test 

Som tidigare beskrivits i avsnitt 3.3.4 Generaliserbarhet testas all ingående data för 

stationäritet genom ett Augmented Dickey-Fuller-test. Det framräknade t-värdet jämförs sedan 

med ett tabellvärde, där det beräknade värdet måste vara mer negativt än tabellvärdet för att 

variablerna ska vara stationära. (Gujarati, 2003) 
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3.5.8 Grangers kausalitstest 
Som ovan beskrivits mäter korrelationen hur två variabler följs åt under en tidsperiod. Denna 

samverkan säger däremot ingenting om vilken av variablerna som kan anses påverka vilken. 

För att närmare undersöka detta är Grangers kausalitstest en vanligt förekommande teknik, 

där ett eventuellt temporärt beroende mellan variablerna testas. Finns ett beroende, där en 

variabel inverkar på en annan, sägs denna variabel Granger-orsaka (ha kausalitet) den andra. 

Testet kan dock vara känsligt för hur många tidigare perioder som beaktas i modellen. Vid 

inkluderande av för många laggade perioder föreligger en risk att ett beroende som faktiskt 

finns inte upptäcks. Den här studien har testat för olika många antal lag och kommer slutligen 

att använda åtta lag. Viktigt att nämna vad gäller Grangers kausalitetstest är att tekniken 

förutsätter att orsaken förekommer effekten. Så även om börsmarknaden skulle Granger-

orsaka räntan är det istället ofta så att aktiemarknaden har förväntningar på 

ränteförändringarna och har Granger-orsakats redan innan dessa offentliggörs. 

3.6 Metodkritik 

Ett sätt att eftersträva objektivitet både vad gäller ansats samt terminologi är enligt Eriksson 

och Wiedersheim-Paul (2002) att sträva efter en sorts begränsad objektivitet. Syftet är då att 

uppnå en viss grad av relevans i variabler och samband, trolighet i slutsatser, neutralitet vid 

analys av undersökningsmaterialet samt balans mellan olika intressen. Vad gäller denna 

studie kommer de två första punkterna att diskuteras dels vid val av variabler samt inom 

ramarna för analysen och slutsatsen. Gällande neutralitet vid analys av 

undersökningsmaterialet kommer tidigare studier att behandlas samt allmänt vedertagna 

ekonometriska beräkningsmodeller att utnyttjas. För att hålla en bra balans mellan olika 

intressen för studiens valda undersökningsområde kommer ytterligare variabler än bara de 

som behandlas i nästkommande kapitel att nämnas. 

3.6.1 Validitet & Reliabilitet 
Kravet på validitet i en studie innebär enligt Jacobsen (2002) att empirin måste vara giltig och 

relevant, vilket är en definition som utvecklas av Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) där 

validitet anses vara ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att mäta. 

Mätinstrumenten i denna studie kan sammanfattas i tre delar: först och främst de börsindex 

som valts ut från respektive lands aktiebörs för att undersöka en förväntad korrelation mellan 

dessa. För dessa index gäller det att fastställa deras validitet genom att definiera varför just de 

tagits med, vad de innefattar samt vilka andra index som hade kunnat tas med istället och 
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varför de valts bort. Den andra delen mätinstrument är de makroekonomiska variabler som 

valts ut till studien. Här gäller det främst att föra en diskussion kring varför just dessa 

variabler valts ut, varför andra variabler valts bort och huruvida alla de medtagna variablerna 

kan anses vara relevanta att ha med. Den tredje delen mätinstrument hos denna studie är de 

modeller och metoder som valts ut för att behandla den valda datan. Här gäller det främst att 

välja ut de modeller som är giltiga i förhållande till studiens frågeställning samt relevant för 

den typ av data som valts att behandlas.  

 

Det gäller vidare att behandla den valda datan på ett giltigt sätt för att undvika fel i 

modellerna, vilket skulle minska resultatens trovärdighet och relevans. Då en del moment i en 

multipel regressionsanalys kan vara mycket godtyckliga ligger den största kritiken mot denna 

studie i just behandlingen av datan. Vid användningen av regressionsmodeller för att försöka 

förutse aktiemarknadens utveckling utifrån nyheter angående makroekonomiska faktorer finns 

det flertalet betydande praktiska problem. Vad gäller att ställa upp funktionen finns tekniska 

problem som att välja rätt skattningsmetod och frekvensen av datan (årlig, månatlig eller 

dagsdata). Härutöver måste karaktären av de oberoende variablerna bestämmas mellan 

kvalitativ data för respektive variabels offentliggörande, ett kvantitativt värde eller 

förändringen i jämförelse med förväntningarna. 

 

Reliabilitet innebär i enlighet med Jacobsen att empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig, 

vilket kan utökas med Eriksson och Wiedersheim-Pauls definition som kräver tillförlitlighet 

och stabilitet hos studiens utslag. Vidare menar Eriksson och Wiedersheim-Paul att en stark 

reliabilitet innebär att studien också till hög grad måste vara oberoende undersökare och 

undersökta enheter. För denna studie innebär reliabilitet härav att empirin måste grundas på 

trovärdiga data och modeller, vilket följande kapitel, Undersökta faktorer, strävar efter att 

redovisa. Därutöver kommer diskuterande kritik gällande huruvida beräkningarnas utfall 

påverkats av såväl författarna som egenskaperna hos det valda datamaterialet att genomföras. 

Detta leder fram till en djupare diskussion angående egenskaperna hos tidsseriedatan, vilket 

återfinns i avsnitt 3.2 Datainsamlig och tidsperiod. Några anledningar till att betvivla den 

historiska datans tillförlitlighet har inte förelegat, varken från de statistiska centralbyråerna 

eller från Reuters, vars överlevnad, som en av världens största nyhetsbyråer och leverantörer 

av ekonomisk data, till stor del bygger på att tillhandahålla pålitlig data. 
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Ett beaktande av reliabilitet och validitet förhöjer även studiens möjligheter att uppnå vad 

Jacobsen (2002) definierar som generaliserbarhet. Generaliserbarheten gör det möjligt att dra 

slutsater från studiens resultat som sträcker sig utöver det undersökta området. 

Generaliserbarheten i den här studien tros vara högre vad gäller tillämpning på andra, än i 

studien undersökta, tidssperioder än vad gäller tillämpning på länder med aktiemarknader 

liknande den svenska. 
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4 UNDERSÖKTA FAKTORER 
 
För att upprätthålla kriteriet angående validitet, det vill säga mätinstrumentets förmåga att 

mäta det som avses att mäta, hålls här en presentation samt diskussion kring de 

förklaringsvariabler som den multipla regressionsanalysen kommer att baseras på. 

4.1 Urvalet av regressionsvariablerna 

Aktiemarknaden sägs, enligt Reilly och Brown (2003), reflektera vad som förväntas hända i 

en ekonomi, eftersom värdet på en investering bestäms av det förväntade värdet på 

kassaflödet och det framtida avkastningskravet. Båda dessa faktorer påverkas av 

förväntningarna på hur ekonomin i stort kommer att utvecklas. Här ligger följaktligen det 

förväntade värdet på den kommande vinsten, tillväxttakten samt riskpremien till grund, vilket 

illustreras av Gordons formel. Denna studie baseras på variabler som kan tänkas påverka 

dessa faktorer. Vidare redovisar Reilly och Brown (2003) för hur den nationella byrån för 

ekonomisk forskning, NBER, i USA har funnit tre olika typer av makroekonomiska variabler 

gällande deras förhållande till börsutvecklingen: leading, coincident och lagging. Kategorin 

leading har tidigare presenterats i denna studie, där till exempel konsumentförtroende och 

penningmängd återfinns.  Vad gäller coincident är det de variabler som har höjdpunkter i sina 

cykler mer eller mindre samtidigt som börsmarknaden. Av dessa variabler kan 

industriproduktionen nämnas. Kategorin lagging gäller variabler som har sin höjdpunkt 

markant efter aktiemarknaden, exempelvis förändringen av inflationen hos tjänster.  

 

Utifrån ovanstående resonemang har fem kriterier valts ut för att ytterligare ringa in valet av 

regressionsvariabler: 

• Påverkan på värdet av en investering 

• Utbredd användning av banker och större institutioner 

• Likvärdig data för både Tyskland och USA 

• Tidigare studier 

• Datans tillgänglighet 

 

I och med det andra kriteriet fås faktorer med, som faktiskt används för marknadsanalys av 

studiens tre länder. Makrodatakalendrar från Deutsche Bank samt OECD har här tjänat som 

referenser. De statistiska data som där presenteras och kommenteras är data insamlad samt 

 - 23 -



Den svenska aktiemarknadens beroende av makroekonomin i Tyskland och USA R. Karlsson & J. Olsson 

offentliggjord av de statistiska centralbyråerna i respektive land. Fokus har även lagts på att få 

in likvärdig data från både Tyskland och USA. Syftet är att enkelt kunna jämföra data mellan 

dessa länder, för att se om graden av påverkan på den svenska börsen skiljer sig från land till 

land. Otillgänglighet av data har gjort att variabler som detaljhandel och importpriser inte 

tagits med. De tidigare studierna har främst fungerat som ett stöd inför sovrandet bland 

variablerna. Ibland har faktorer visat sig mindre betydande i tidigare studier men har ändå 

valts att tas med här. Sådana val har baserats på ekonomisk teori, där faktorerna, inom modern 

ekonomisk teori, har ansetts vara betydande för ekonomin. 

4.2 Beroendevariabeln 

Det bredaste samlingsindexet för den svenska aktiemarknaden är OMXSPI som innefattar alla 

aktier noterade på den nordiska börsen i Stockholm. Syftet med detta index är att spegla den 

aktuella utvecklingen på börsen. Detta index har dock basdatum först den 31 december 1995 

och har därför inte en tillräckligt lång tidsserie för att kunna behandlas i denna studie. Som 

beroendevariabel kommer istället det svenska indexet OMXS30 att användas, som har ett 

basdatum från den 30 september 1986. Detta index är Stockholmsbörsens ledande aktieindex 

och är ett samlingsindex för de 30 mest omsatta företagen på Stockholmsbörsen, vilka 

tillsammans står för 55 procent av börsvärdet, och indexet kan därigenom anses vara en 

mycket bra indikator för hela börsens utveckling. (OMX Group, 2006) 

 

En fördel med det senare indexet är att det inte innehåller mindre bolag noterat på 

Stockholmsbörsen, vilket innebär att så kallade noise traders10 därmed inte påverkar index. En 

längre period skulle vidare ge en ökad tidshorisont för att se hur utvecklingen mellan 

aktiemarknaderna i Sverige och Tyskland respektive USA har utvecklats över tiden. 

Därigenom finner författarna att fördelarna med OMXS30 relativt till OMXSPI väger över.  

4.3 Indexvariablerna 

För att pröva utifall ett övergripande samband finns mellan de tre börserna kommer ett index 

per aktiemarknad att användas. På den tyska börsen finns framförallt fyra stora index: där det 

övergripande blue chip indexet11 DAX (Perfomance), här förkortat DAX, är det mest 

utbredda. Indexet MDAX representerar medelstora företag inom klassiska branscher, 

TecDAX täcker medelstora företag inom teknologisektorn och SDAX är ett index för 
                                                 
10 Investerare som inte tar hänsyn till ekonomisk fundamentaldata vid aktiehandel utan istället försöker handla på 
trender för att tajma konjunktursvängningar. 
11 Ett index med nationellt erkända, väletablerade samt finansiellt sunda företag. 
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småföretag. Då DAX är ett index för Frankfurtbörsens 30 största företag och det mest 

övergripande indexet kommer det att användas här. (Gruppe Deutsche Börse - DAX) 

 

För USA finns det framförallt två stora index: Dow Jones Industrial Average, DJIA, samt 

S&P 500. DJIA är ett likaviktat samlingsindex för de 30 största företagen i USA som handlas 

på The New York Stock Exchange samt Nasdaq och innefattar 23,8 procent av den totala 

amerikanska aktiemarknaden. (DJ Indexes) S&P 500 är ett samlingsindex för de 500 främsta 

företagen inom den amerikanska ekonomin. Indexet fokuserar på de största företagen 

beräknat på börsvärdet och täcker 80 procent av det amerikanska aktiekapitalet. (Standard & 

Poor’s) Då det främst är Dow Jones-index som dagligen redovisas i svensk media12 och 

eftersom det är detta index de svenska aktiespararna och aktieinvesterarna främst kommer i 

kontakt med, kommer DJIA att användas i den här studien. 

4.4 De makroekonomiska variablerna 

Följande elva amerikanska och tyska variabler har valts ut som eventuella bakomliggande 

makroekonomiska förklaringsvariabler till den svenska aktiemarknaden. 

 

Handelskvoten (XIM) Penningmängden (M2) 

Industriproduktion (IP) Arbetslösheten (ARB) 

Producentprisindex (PPI) Inköpschefsindex (PMI) 

Inflationen (CPI) Konsumentförtroendet (CC) 

Den långa räntan (LR) Den korta räntan (KR) 

Växelkursen SEK/USD Växelkursen SEK/EUR 
Tabell 4.1: De inkluderade makroekonomiska variablerna 

4.4.1 Handelskvoten - XIM 
Handelsbalansen definieras som skillnaden mellan export och import av varor och tjänster i 

ett land. Bland de huvudsakliga ekonomiska indikatorerna hos OECD anses handelsbalansen 

vara en av de viktigaste ekonomiska statistikvariablerna för ett land. Handelsbalansen ses här 

som en viktig indikator på den korta ekonomiska konjunkturen i ett land. Den är vidare en 

viktig indata för export samt importkomponenter för diverse prisindex, betalningsbalansen 

                                                 
12 Dagens Nyheter redovisar på sin hemsida först och främst DJIA och Nasdaq utvecklingen från USA. Även 
Svenska Dagbladet visar DJIA som första index tillsammans med utvecklingen hos Stockholmsbörsen. Vidare är 
det DJIA, och inte S&P 500, som pryder sidhuvudet på hemsidan hos både Dagens Industri och Affärsvärlden. 
De växande nyhetsforumen E24 och realtid.se sätter även de DJIA index före S&P 500, vad gäller 
rapporteringen för utvecklingen hos världens börser. 
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och nationalräkenskaperna i respektive land. Därutöver är handelsbalansen en viktig indata 

för utvecklingen av handelspolitik för valuta-, penning-, struktur samt sektorpolitik. Statistik 

gällande internationell handel ger viktig marknadsinformation till näringslivet samtidigt som 

utländsk efterfrågan på nationella produkter kan ha en signifikant påverkan på den nationella 

inkomsten. I det senare fallet kan handelsbalansen ge en bra indikation av inkomst, 

skatteinkomster samt levnadsstandard i ett land. (OECD)  

 

För denna studie anses handelsbalansen vara en bra indikator för Tysklands respektive USA:s 

totala handel med Sverige. För att få en relativ variabel och därigenom kunna se hur exporten 

förändras i förhållande till importen används i den här studien istället för handelsbalansen 

kvoten mellan export och import. En minskande handelskvot skulle kunna tyda på en ökad 

import av svenska produkter från dessa länder, vilket skulle tyda på en ökad nationell inkomst 

i Sverige. Detta skulle ge ett pengainflöde till Sverige och en ökad produktion inom landet 

och därav ökade vinster och kassaflöden för svenska företag. Härav ges, enligt författarna, en 

förväntad negativ korrelation mellan den svenska börsen och handelskvoten för respektive 

land, där en minskande handelskvot ses från den tyska respektive den amerikanska sidan. 

4.4.2 Industriproduktion - IP 
Industriproduktionen reflekterar det reella utbudet inom industrin i en ekonomi. Förändringar 

hos den förväntade nivån på produktionen i ett land påverkar enligt Chen (1983) det 

nuvarande värdet på ett företags förväntade kassaflöde. Industriproduktionsindex bygger på 

tre olika slags uppgifter: arbetade timmar (5 procent), produktionsvolym (20 procent) samt 

leveranser (75 procent). Industriproduktionen betraktas som en bra indikator på en ekonomis 

aktivitet och anses av amerikanska Federal Reserve Board representera huvuddelen av 

variationen i det nationella utbudet under en ekonomisk konjunkturcykel. Genom mätningar 

av den aktuella industriproduktionen kan strukturella utvecklingar i ekonomin belysas. Även 

den tyska statistiska centralbyrån, Statistischer Bundesamt Deutschland, ser 

produktionsindexet som en central och aktuell indikator för den konjunkturella utvecklingen i 

landet, detta tack vare indexets snabba tillgänglighet och dess djupa uppdelning i 

handelsbranscher. (SCB - Näringsverksamhet, Federal Reserve, Statistischer Bundesam 

Deutschland) 

 

Utifrån ovanstående argument samt tidigare studier förväntas här en positiv korrelation mellan 

den svenska börsen och industriproduktionsutvecklingen i såväl Tyskland som USA. 
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Eftersom det är den tyska marknaden som är i fokus kommer det tyska 

industriproduktionsindexet att användas och inte det annars tillgängliga indexet för hela den 

Europeiska Monetära Unionen, EMU. 

4.4.3 Inflation - CPI 
Konsumentprisindex, CPI, är det index som främst används för att spegla inflationen och är 

den genomsnittliga ökningen av priser under en specifik period uttryckt i procent. CPI mäter 

prisskillnaderna i en standardiserad handelskorg innehållande en genomsnittlig familjs inköp.  

Därmed är inflationen ett uttryck för utvecklingen av köpkraften hos den inhemska valutan. 

Inflationen orsakar svängningar i den reala ekonomin och påverkar framförallt utrikeshandeln. 

Kan dessa svängningar dämpas finns goda förutsättningar för en effektivt fungerande 

ekonomi och en gynnsam och stabil makroekonomisk utveckling. De finansiella marknaderna 

både påverkar och påverkas av variationer i inflationen. (Sveriges Riksbank - 

Penningpolitiken) Under de senaste tjugo åren har inflationen varit relativt låg i de flesta av de 

industrialiserade västländerna, och därmed inte utgjort någon större inverkan på ekonomin. 

(Brealy och Myers, 2006)  

 

Brigham och Daves (2004) finner att avkastningen på aktiemarknaden är oberoende av 

förändringar i inflation, detta då inflationen påverkar både de förväntade kassaflödena och 

avkastningskravet. Det anses här ändå vara tillräckligt intressant att ha med inflationen för att 

inkludera variabeln i denna studie. I Tyskland publiceras detta index av Statistische 

Bundesamt Deutschland och i USA av the Bureau of Labor Statistics.  

 

En intressant faktor att ha med hade varit inflationsförväntningarna, då den faktiska 

inflationen är något som mäts i efterhand. En högre förväntad inflation förknippas med lägre 

förväntad tillväxt på avkastningen men också högre avkastningskrav. Även om 

inflationsförväntningarna är något som används bland analytiker inom de finansiella 

marknaderna, så är det ett mått som är svårt att få tag på, då dessa data inte finns lagrad i 

respektive lands nationella statistikdatabaser. Här är det alltså tillgängligheten som sätter 

gränsen för att den förväntade inflationen inte tas med som en makroekonomisk 

förklaringsvariabel. 

 

Den faktiska inflationen förändras normalt något efter eller före en konjunktursvängning, och 

det är snarare inflationsförväntningarna som föreligger en sådan förändring. (Hässel et. al, 
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2003) Härav förväntar författarna inget samband mellan den amerikanska respektive den 

tyska inflationen och den svenska aktiemarknaden. 

4.4.4 Producentprisindex - PPI 
Producentprisindex, PPI, mäter, i enlighet med den tyska statistiska centralbyrån, 

utvecklingen av priserna för produkter från gruvor, tillverkningsindustrin samt energi- och 

vattenverk producerade och sålda inom landet. Denna definition överensstämmer med 

OECD:s, som beskriver indexet som ett mått på den genomsnittliga förändringen av priserna 

på varor och tjänster när de antingen lämnar eller tillkommer produktionsprocessen. Då PPI 

mäter prisändringar i en tidig fas av varuprocessen anses det vara en bra indikator på 

kommande inflationstendenser (Statistischer Bundesamt Deutschland). Vidare är PPI generellt 

sett noga bevakat av länders centralbanker i syfte att bevaka inflationsförväntningar inom en 

ekonomi och kan också användas som prissäkerhet i en del typer av affärskontrakt (OECD). 

PPI förväntas här ändå, precis som inflationen, inte ha någon korrelation med det svenska 

börsindexet. 

4.4.5 Räntan – LR/KR 
Ränta definieras normalt som priset på pengar, det vill säga den jämviktsnivå där långivaren 

får kompensation för att avstå från konsumtion nu och där låntagare betalar för att få använda 

de sparade fonderna tillhörande långivaren. (Haugen, 2001) 

 

Räntan delas vanligtvis upp i lång och kort ränta. Den största skillnaden dem emellan är 

inflationsrisken, vilken vanligtvis gör att den långa räntan är högre än den korta. Den långa 

räntan är räntan på obligationsmarknaden och därmed räntan på statsobligationer med en 

löptid på över ett år. (Bernhardsson, 2005) Den långa räntan styrs i hög grad av konjunkturen 

samt inflationen och bör rimligen avspegla skillnader i tagen risk och framtida förväntad 

inflation. (Heikensten, 2004) Med andra ord kan den långa räntan anses vara en sorts 

inflationstermometer. Ränteskillnaderna mellan två länder påverkar vidare antalet utländska 

investerare i hemlandet, där en högre ränta utomlands skulle ge fler investeringar i hemlandet. 

Detta då en högre ränta ses som ett tecken på förväntningar på en högre inflation. (Hässel et. 

al, 2003)  

 

Den korta räntan är räntan på penningmarknaden och därmed räntan på stadsskuldväxlar med 

en löptid på upp till ett år. (Bernhardsson, 2005) Den korta räntan styrs i hög grad av 

centralbankernas styrränta. Denna ränta är ett ganska trubbigt instrument när det gäller att 
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styra inflationen på kort sikt men kan däremot vara ett bra penningpolitiskt instrument på lång 

sikt. (Sveriges Riksbank - Penningpolitiken i Sverige, 2006) Generellt sett är de korta räntorna 

mer volatila än de långa. Ett annat användningsområde för denna ränta, förutom som ett 

styrande instrument för inflationen, är åtstramning eller stimulering av ett lands ekonomi. 

Under exempelvis en lågkonjunktur sänker vanligtvis centralbanken den korta räntan, med 

syfte att öka konsumtionen och investeringstillväxten. (Hässel et. al, 2003) 

 

Generellt innebär sänkta räntor både lägre lånekostnader för ett företag och lägre 

kapitalkostnader. I och med detta kan fler nya investeringar accepteras, vilket ökar antalet 

investeringar i en ekonomi. Detsamma gäller för privata hushåll, som anser sig få råd att låna 

mer för att finansiera en högre konsumtion. Lägre räntor skulle vidare ge investerare 

incitament att placera sitt kapital på börsen istället för i räntepapper, då dessa inte längre ger 

relativ tillfredställande avkastning. Aktiemarknaden skulle i det här fallet fortfarande ge en 

bättre avkastning i och med riskpremien. En högre ränta har däremot en positiv effekt på 

avkastningskravet, vilket betyder att en högre relativ realränta i ett land lockar till sig 

utländska investerare, stärker den inhemska valutan och ökar/sänker priset på 

exporten/importen. (Haugen, 2001) 

 

De räntor som behandlas i denna studie är dels statsskuldväxlar, som har en löptid på mindre 

än ett år (i detta fall tre månader) för den korta räntan och dels statsobligationer med löptider 

upp till 30 år (i detta fall 10 år) för den långa räntan. Vad gäller dessa typer av instrument, där 

staten står som garant, antas riskpremien vara marginell, och anses därmed vara en riskfri 

investering för den specifika löptiden. 

 

I den här studien kommer inte räntorna i Sverige, Tyskland och USA att jämföras, vilket leder 

till att effekterna av en relativ räntesänkning eller ränteökning inte kommer att kunna 

analyseras. Däremot kommer en sänkt ränta i Tyskland eller USA att ses som ett tecken på att 

ekonomin i respektive land är på väg ut ur en lågkonjunktur. En sådan räntesänkning skulle då 

innebära ökad konsumtion och investeringstillväxt i dessa länder, vilket skulle kunna tänkas 

ge en ökad export från Sverige. Härav förväntas en negativ korrelation mellan räntan och den 

svenska börsen. 
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4.4.6 Penningmängden – M2 
Utvecklingen av penningmängden i en ekonomi bevakas av analytiker då den mäter mängden 

pengar en ekonomi för närvarande behöver. Härmed reflekterar penningmängden den 

nuvarande aktiviteten samt prisnivån i en ekonomi. När det gäller att behandla inflationen i en 

ekonomi är dock räntorna centralbankernas främsta verktyg. Penningmängdens storlek ses 

därmed inte som ett eget instrument för att påverka inflationen, utan snarare som en verkan av 

politiska beslut. I och med utvecklingen inom finansiella marknader, inklusive finansiella 

avregleringar och innovationer, samt större skatte- och räntepolitiska förändringar, har 

efterfrågan på pengar ändrats och därmed dess länk till andra ekonomiska variabler som 

inkomst, arbete och priser. (OECD)  

 

I och med EMU regleras från och med 2002 penningmängden i Tyskland av Europeiska 

Centralbanken, ECB. I USA regleras penningmängden av Federal Reserve. När 

penningmängden ska fastställas i en ekonomi används alltid nominella mått och det finns fyra 

olika att utgå ifrån: M0, M1, M213 samt M3. Efter den 23 mars 2006 publicerar inte Federal 

Reserve det aggregerade penningmåttet M3 mer. Måttet anses inte innehålla någon ytterligare 

information gällande den ekonomiska konjunkturen i landet än vad det smalare måttet M2 gör 

och anses inte ha haft någon betydelse för den ekonomiska politiken på flera år. (Federal 

Reserve) Inom Europa har både M2 och M3 använts (Eurostat, 2005), men då data gällande 

M2 finns tillgänglig för både USA och Tyskland under hela den önskade tidsperioden 

kommer detta mått att användas. 

 

Med mer pengar i omsättning kommer efterfrågan på pengar att sjunka och därmed även 

räntan. (Se diskussion i föregående avsnitt gällande räntan.) Här förväntas därmed att 

korrelationen mellan penningmängden i såväl Tyskland som USA och börsens utveckling i 

Sverige kommer att vara positiv. 

4.4.7 Växelkursen – USUSD/DEEUR 
Växelkursen bestäms genom utbud och efterfrågan på en valuta relativt utbud och efterfrågan 

på en annan. De faktorer som i sin tur sedan påverkar utbudet och efterfrågan på en valuta, 

och därmed dess framtida fluktuationerna, är främst inflationen, marknadspsykologi samt 

                                                 
13 M2 innefattar: M0 (allmänhetens innehav av sedlar), M1(kontantomsättnigen exklusive kassabeståndet hos de 
monetära finansinstituten (MFI) men inklusive allmänhetens avistainlåning hos MFI samt staten), samt pengars 
funktion som ett sätt att förvara värde i något annat som inte är kontanter. 
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räntan, då genom ränteparitetsvillkoret14. Framtida förändringar i växelkursen påverkar i stort 

ett lands exportmöjligheter, lönsamheten av internationell handel och investeringar samt 

priskonkurrensen av importen från utlandet. (Hill, 2003) För företag som på något sätt gör 

affärer utanför valutaområdet, kommer växelkursen genom valutarisker att påverka dess 

kassaflöde och därmed dess nuvärde/aktiekurs. Företag som inte bedriver någon utrikeshandel 

kan också komma att påverkas indirekt av växelkursen. I november 1992 gav den svenska 

regeringen upp försvaret av kronan och flytande växelkurs infördes. Kronan har sedan dess 

förblivit flytande och den penningpolitik som bedrivits har varit mer inflationsinriktad och 

mindre benägen att intervenera på valutamarknaden. (Heikensten, 1999) 

 

För denna studie kommer den svenska växelkursen gentemot euron respektive dollarn att stå i 

fokus. Sedan år 2002 är euron Tysklands valuta, men tidsserier finns att hämta för hela den 

för studien önskade perioden. Eurons fluktuationer gentemot den svenska kronan beror 

förvisso inte bara på förändringar mellan Tyskland och Sverige, utan också på förhållandena i 

de andra länderna i EMU. Tyskland är däremot den största ekonomin inom EMU-samarbetet 

och euron är en mycket viktig valuta för svensk handel och företagande; av Sveriges totala 

handel går 40 procent av exporten till EMU och 47 procent av importen kommer därifrån. 

Mellan Sverige och de fyra största ekonomierna inom EMU är Tyskland den avsevärt största 

handelspartnern (25 procent av exporten och 38 procent av importen). Frankrike (export: 13 

procent; import: 10 procent), Italien (export: 9 procent; import: 7 procent) och Spanien 

(export: 8 procent; import: 4 procent) är alla mindre handelspartners relativt Tyskland. (SCB 

– Handel med varor och tjänster, egna beräkningar.) Härigenom kan euron ändå anses vara 

den viktigaste valutan för svensk handel. Med detta i åtanke kommer växelkursen SEK/EUR 

ändå att tas med, då växelkursen inom den ekonomiska teorin anses vara en så pass viktig och 

intressant faktor. 

 

Det ska förtydligas att i hänseendet för växelkursen torde valutor som det brittiska pundet, den 

japanska yenen, den schweiziska franken eller den kinesiska yuanen vara betydligt viktigare 

för den amerikanska och den tyska marknaden än den svenska kronan. Det är dock 

utvecklingen hos den svenska aktiemarknaden som ligger i fokus, så utifrån ovanstående 

diskussion kommer ändå växelkursen för SEK/EUR samt SEK/USD att tas med.  

 

                                                 
14 Ränteparitetsvillkoret visar sambandet mellan penningpolitiken och valutapolitiken, där avkastningen på en 
placering i ett land i jämviktsläge är lika stor som i ett annat.  
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En ökande växelkurs gör, som tidigare klargjorts, den svenska exporten billigare utomlands 

och importen dyrare för Sverige. I och med att Sverige är nettoexportör till USA borde 

växelkursen SEK/USD ha en positiv korrelation med den svenska börsen. Gentemot Tyskland 

är Sverige däremot nettoimportör, men då denna studie kommer att koncentrera sig på 

växelkursen SEK/EUR måste Sveriges totala handel med Euro-området tas i beaktande. Även 

vad gäller detta område är Sverige nettoimportör, om än med en mycket liten marginal, 1 

miljard SEK under första halvåret 2006. (SCB – Handel med varor och tjänster.) I och med 

detta förväntas här att växelkursen SEK/EUR kommer att ha en negativ korrelation med den 

svenska börsutvecklingen. 

4.4.8 Inköpschefsindex - PMI 
Inköpschefsindex, PMI, samlas in för att uppnå kvalitativ information gällande det nuvarande 

företagsklimatet i ett land, samt för att förutse den kommande utvecklingen på kort sikt. 

Indexet innehåller samlad data från näringslivet täckande företagarnas åsikter och tro på den 

närmast kommande framtiden. Det finns fem inköpschefsindex för olika branscher: 

tillverkningsindustrin, icke-tillverkningsindustrin, byggnadsindustrin, detaljhandel och 

tjänster. Här kommer indexet gällande tillverkningsindustrin att användas. Indexet är brett och 

innehåller data för såväl produktion, nuvarande ordrar, nya ordrar, lager av färdiga varor, 

export, anställning samt priser. Med hjälp av inköpschefsindex kan kvalitativa data samlas in 

gällande information som annars kan vara svår att kvantifiera, exempel vore 

kapacitetsutnyttjande, flaskhalsar i produktionen, planer och förväntningar på den närmast 

kommande framtiden samt företagsledares syn på den övergripande ekonomiska situationen. 

(OECD) 

 

Idag är inköpschefsindex ett viktigt instrument för nationalekonomiska analyser. De största 

användarna är ännu de svarande själva, som genom detta index får en god bild av den egna 

sektorn utifrån konkurrenternas synvinkel. Analytiker inom nationalekonomi och finans har 

dock vuxit som användargrupp av indexet, bland vilka det anses kunna ge avancerad 

information om förändringar av aktiviteten i en ekonomi. Därutöver fokuserar indexet på 

bedömning av och förväntningar på den ekonomiska situationen i den berörda ekonomin, sett 

utifrån aktörer på marknaden. (OECD) 

För Tyskland finns det två olika inköpschefsindex som båda bevakas av analytiker på 

finansmarknaden. IFO Business Survey baseras på 7000 månatliga svar från företag inom 

tillverkningsindustrin, byggnadsindustrin, grossisthandeln och detaljhandeln, där de ombedes 
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ge sin syn på företagsläget för närvarande samt sina förväntningar på de kommande sex 

månaderna. (CESifo GmbH) Det andra indexet, German Producer Manager Index, PMI, 

sammanställs av NTC Research, som även gör samma inköpschefsundersökningar i de 

resterande Europeiska länderna. NTC Research sammanställer tre olika index: PMI 

tillverkningsindustri, PMI tjänster samt PMI byggnadsindustrin, där runt 300 inköpschefer 

finns med i undersökningen. Då IFO Business Survey är mer ingående vad gäller antalet 

inköpschefer som är med i undersökningen kommer detta index att väljas.  

 

Även för USA finns det två inköpschefsindex: Chicago PMI samt ISM Manufacturing PMI 

och båda indexen offentliggörs månatligen. Den tidigare är en industribarometer för områdena 

kring Chicago och produceras av NAPM-Chicago, vilket är ett dotterbolag till ISM. Chicago 

PMI baseras på undersökningar bland 200 inköpschefer och anses av analytiker ge en mycket 

bra, tidig och pålitlig översikt på den ekonomiska aktiviteten i hela USA. (Kingsbury 

International Ltd.) ISM Manufacturing PMI är ett index bestående av fem olika indikatorer; 

nya ordrar (30 procent), produktion (25 procent), sysselsättning (20 procent), leveranser (15 

procent) och inventarier (10 procent). ISM-index visar riktningen av den rådande 

förändringen inom industrin; ett värde över 50 påvisar att industrin generellt sett expanderar 

och ett värde under 50 visar på en volymminskning. (ISM, 2006)Detta index har över åren fått 

en stor respekt bland både ekonomer och analytiker inom både den offentliga och den privata 

sektorn tack vare sin tidiga och korrekta reflektion av industrin inom den amerikanska 

ekonomin. För undersökningarna i den här studien kommer ISM Manufacturing att användas.  

 

Inköpschefsindex speglar marknadens förväntningar på marknaden och ses i den här studien 

som ett bra mått på marknadens psykologiska effekter utifrån näringslivets synsätt. Utifrån 

diskussionen ovan förväntar författarna att inköpschefsindex för både Tyskland och USA har 

en positiv korrelation med den svenska börsen. 

4.4.9 Konsumentförtroende - CC 
Undersökningar gällande konsumentförtroendet genomförs i syfte att ta hänsyn till 

konsumenternas förväntningar på ekonomin och uttrycks som en balans mellan positiva och 

negativa förväntningar. Konsumentförtroendet baseras på konsumentundersökningar både 

gällande den generella ekonomiska situationen och gällande den specifika finansiella 

situationen för individen eller familjen i fråga. (OECD) Konsumentförtroendet kan i vissa fall 

ha ett starkt inflytande på aktiemarknaden, speciellt vid kriser som bland annat 
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terrorattackerna den 11 september 2001, som avskräckte människor att flyga, vilket drabbade 

flygbranschen. (Deutsche Bank Research) 

För Tyskland sammanställer GfK Group15, på uppdrag av Europeiska Kommissionen, varje 

månad undersökningsdata baserad på runt 2000 intervjuer med konsumenter. Undersökningen 

bakom indexet baseras på frågor kring konsumenternas uppfattning om hela ekonomins 

utveckling, förväntningar på den egna inkomsten, den egna benägenheten att konsumera i 

nuläget samt en beskrivning av den privata konsumtionen. (GfK Group).  

I USA står den privata konsumtionen för över två tredjedelar av BNP (Bureau of Economic 

Analysis, 2005), vilket antyder att konsumentförtroendet kan spela en stor roll för den 

amerikanska ekonomin. I USA finns det två index för konsumentförtroendet: det ena 

publiceras av TNS på uppdrag av the Conference Board och det andra publiceras av the 

Institute for Social Research, ISR, inom the University of Michigan. I TNS undersökning 

intervjuas runt 5000 hushåll och i ISR:s undersökning är minst 500 konsumenter med. ISR:s 

undersökningar för konsumentförtroendet är en ledande indikator för de nationella 

framtidsanalyserna från det amerikanska handelsdepartementet, U.S. Commerce Department, 

och är den data som finns att hämta från databasen EcoWin. (The Conference Board, 2006 

och University of Michigan Institute for Social Research, 2006.) Härav är det 

konsumentförtroendeindexet från the University of Michigan som kommer att användas för 

beräkningarna i denna studie. 

 

I enlighet med ovanstående argument tror författarna att konsumentförtroendet kommer att ha 

en positiv korrelation med den svenska börsen. 

4.4.10 Arbetslöshet - ARB 
Att ha koll på arbetsmarknadsdata på en marknad kan ha flera syften. För en nationalekonom 

kan det vara att få bukt med arbetslösheten, för en företagare att få veta hur tillgänglig 

arbetskraften på en marknad är och för en aktieinvesterare att få en bild av det aktuella läget i 

det land där en investering är tänkt att göras. Bland arbetsmarknadsdatan finns flera 

indikatorer som till exempel löner, antal arbetade timmar och produktivitet (International 

Labour Organisation - Highlights). Bland de makroekonomiska data som presenteras av 

makroanalytiker finns flera av dessa indikatorer med. (Finanztreff) Arbetsmarknaden torde, 

                                                 
15 GfK Group är världens fjärde största marknadsundersökningsföretag och har cirka 140 filialer i mer än 70 
länder. 
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på grund av sin sammankoppling med hushållens inkomst, ha en påverkan på börsen, om inte 

annat så psykologiskt för aktieinvesterarna. (The Conference Board) Här kommer dock endast 

arbetslösheten att tas med som representant för arbetsmarknadsdatan. 

 

Datan för arbetslösheten offentliggörs av International Labour Organization, ILO, som är en 

specialiserad agentur under Förenta Nationerna. (International Labour Organisation – About 

ILO) Då ökad arbetslöshet ofta förknippas med lågkonjunktur kommer här en negativ 

korrelation mellan den svenska aktiemarknaden och arbetslösheten att antas. 

4.5 Förklaringsvariablerna i korthet 

Tabellen visar de i studien inkluderade variablerna och dess förväntade korrelation med 

OMXS30. Inom parentes visas variablernas förkortning, deras landstillhörighet och möjliga 

fördröjning. Den långa räntan för Tyskland betecknas exempelvis DELR och med en månads 

fördröjning betecknas den 1MDELR. 

 
Handelskvoten (XIM) Negativ Penningmängden (M2) Positiv 

Industriproduktionen (IP) Positiv Inköpschefsindex (IFO/ISM) Positiv 

Inflationen (CPI) Ingen Konsumentförtroende (CC) Positiv 

Producentprisindex (PPI) Ingen Arbetslösheten (ARB) Negativ 

Långa Räntan (LR) Negativ Växelkursen SEK/EUR (EUR) Negativ 

Korta Räntan (KR) Negativ Växelkursen SEK/USD (USD) Positiv 

USA/Tyskland (US/DE), Månadsfördröjning (1M) 
Tabell 4.2: Förväntad korrelation mellan förklaringsvariablerna och OMXS30 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
 
I kommande kapitel kommer resultaten från de genomförda regressionerna att presenteras 

och analyseras. Då APT är en multifaktormodell ligger här APT-modellen till grund för de 

framtagna ekvationerna för OMXS30, DAX samt DJIA. 

5.1 Marknadernas korrelation 
Det första testet som genomfördes var att kontrollera till vilken grad de amerikanska och 

tyska börsernas utveckling kan förklara den svenska börsens utveckling. Som tidigare nämnts 

var signifikansnivån bestämd till 95 procent, vilket innebär att signifikansvärdet ska 

understiga 0,05 för att en variabel, men även modellen som helhet, ska betecknas som 

statistiskt signifikant för att förklara den beroende variabelns utveckling, i detta fall OMXS30. 

Ett Augmented Dickey Fuller-test genomfördes och resultatet visade att stationäritet 

föreligger. Samma test utfördes för alla de inkluderade förklaringsvariablerna i studien, vilka 

alla uppvisade stationäritet. 

 

Genom regressionen kunde ett samband mellan Stockholmsbörsen och den amerikanska 

respektive den tyska börsen fastställas. Regressionen visar på en förklaringsgrad på 0,577, 

vilket är väl över de 0,3 en modell med finansiell data bör ha för att anses relevant. Båda de 

testade variablerna får signifikansvärden under 0,05 och kan därmed ses som signifikanta 

förklaringsvariabler för OMXS30:s utveckling. DAX, med ett klart högre standardiserat beta 

än DJIA, är den variabel som är klart viktigast för denna modell, vilket styrks av såväl det 

högre t-värdet, som det lägre signifikansvärdet. Sammanställningen av testet visas nedan i 

Tabell 5.1. För att identifiera eventuella högkorrelerande faktorer studerades variablernas 

korrelationer gentemot varandra. För att kontrollera för autokorrelation utfördes ett Durbin-

Watson-test. Inga oroväckande korrelationer identifierades och Durbin-Watson-värdet på 

2,078 låg inom det godkända intervallet, vilket visar att autokorrelation inte föreligger. Med 

hjälp av Whites heteroskedasticetetstest avgjordes att heteroskedasticitet inte förekom i 

modellen. 
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Förklaringsvariabel OMXS30   

Just. R2 0,577   
D.W 2,078   

Signifikans 0,000   
    

Variabler Stand. beta Beta Signifikans 
DAX 0,635 0,673 0,000 
DJIA 0,173 0,284 0,009 

Tabell 5.1: OMXS30 mot DAX och DJIA för hela perioden 
 

Grangers kausalitetstest för alla perioderna gav oftast utslaget att ingen av marknaderna 

påverkar en annan märkbart, det vill säga att ingen marknad Granger-orsakar på en annan. 

(Appendix 3) I tre fall förekom dock Granger kausalitet: OMXS30 visade sig Granger-orsaka 

tyska DAX både under hela perioden och under tredje perioden. Tvärtemot Granger-orsakar 

DAX det svenska indexet i den första perioden. Att DAX påverkar OMXS30 anses här inte 

vara speciellt uppseendeväckande. Däremot är OMXS30:s påverkan på DAX mycket 

intressant, främst då den svenska aktiemarknaden är liten i förhållande till den tyska, och 

torde därav inte ha någon specifik inverkan på denna. För att närmare kunna säga något om 

orsaken till detta behövs vidare studier, där det tyska beroendet av utvecklingen i Sverige vore 

intressant. Som diskuterats i avsnitt 3.5.8 kan det dock vara så att den svenska marknaden 

reagerar på förändringar hos den tyska marknaden redan när de inträffar, vilket skulle förklara 

resultaten av den ovanstående Granger kausaliteten. 

5.2 Makroekonomiska variablers samband med OMXS30 

För Tyskland respektive USA finns i denna studie elva makroekonomiska variabler 

presenterade som förklaringsvariabler för Stockholmsbörsen. För att utröna om dessa 

variabler även har en fördröjd inverkan på den svenska aktiemarknaden laggades alla dessa 

variabler en månad, vilket gav 22 variabler per land och ett totalt antal variabler på 44 

stycken. De elva ursprungsvariablerna (12 i denna tabell då de båda växelkurserna är enskilt 

presenterade eftersom den förväntade korrelationen skiljer sig SEK/EUR och SEK/USD 

emellan) och dess förväntade korrelation med OMXS30 presenteras nedan i Tabell 5.2. 
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Handelskvoten (XIM) Negativ Penningmängden (M2) Positiv 

Industriproduktionen (IP) Positiv Inköpschefsindex (IFO/ISM) Positiv 

Inflationen (CPI) Ingen Konsumentförtroende (CC) Positiv 

Producentprisindex (PPI) Ingen Arbetslösheten (ARB) Negativ 

Långa Räntan (LR) Negativ Växelkursen SEK/EUR (EUR) Negativ 

Korta Räntan (KR) Negativ Växelkursen SEK/USD (USD) Positiv 

USA/Tyskland (US/DE), Månadsfördröjning (1M) 
Tabell 5.2: Förväntad korrelation mellan förklaringsvariablerna och OMXS30 

 
Då minst en av de två växelkurserna visat sig vara signifikant i alla de utförda regressionerna 

har alla regressioner för hela tidsperioden och perioderna P1, P2 och P3 genomförts utan 

växelkursen. Härefter har värdena Akaike Information Criterion, AIC, och Schwarz 

Information Criterion, SIC, för de nya modellerna jämförts med modellerna där växelkursen 

fortfarande funnits kvar, för att utröna vilken modell som är bäst lämpad att använda. Både 

AIC- och SIC-värdena visade på en bättre modell med växelkurserna inkluderade, varpå 

beslutet togs att inkludera dessa i hela studien. 

5.2.1 Hela tidsperioden 
Regressionsanalysen för hela den valda perioden från april 1991 till och med augusti 2006 

omfattade 185 observationer. Perioden innefattar såväl kraftiga börsupp- som börsnedgångar, 

där den kraftiga IT-baserade uppgången, med sin topp i februari 2000, är den mest 

häpnadsväckande händelsen. Under hela tidsspannet finns, som visat ovan, ett starkt 

signifikant samband mellan den svenska och den tyska respektive den amerikanska börsen. 

Efter att varje regression genomförts plockades de insignifikanta variablerna bort och 

regressionen gjordes om. Som tidigare beskrivits togs även hänsyn till korrelationerna mellan 

variablerna. Detta utfördes tills regressionen enbart innehöll signifikanta variabler. Den 

slutgiltiga regressionen innehöll sju stycken förklaringsvariabler. Dessa sju variabler och 

deras beta-värden visas nedan i Ekvation 5.1. 

 

                                                

 

 

(Ekvation 5.1)16

MUSARBMUSUSDUSCCUSUSD
USLRDEXIMDEEUROMXS

162,0323,0324,0558,0
305,0255,0982,0012,030

−+++
−−−=

 
16 För att inte förvilla har 1:an i 1M vid en månads lag tagits bort i alla ekvationer. 
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Denna ekvation kan endast förklara 27,3 procent av OMXS30:s utveckling. Detta anses som 

ett väldigt lågt värde och modellens relevans får anses som marginell. Att hitta faktorer som 

gemensamt kan förklara OMXS30:s utveckling under en sådan här lång och omväxlande 

period tycks vara svårt. Detta innebär i förlängningen att det för en investerare, som vill säkra 

sitt längre sparande i aktier, enbart kan få högst begränsad information om börsens utveckling 

genom att studera makroekonomiska faktorer i Tyskland och USA. Som visas i Tabell 5.3 

nedan är de två variabler som visar på högst betydelse för modellen växelkurserna SEK/USD 

(USUSD) och SEK/EUR (DEEUR). Dessa båda variabler har standardiserade beta-värden på 

strax under |0,3| vilket jämfört med resultaten från de övriga perioderna, inte heller enskilt kan 

anses som särskilt betydande för modellen. Modellen är ändå signifikant och för att pröva 

dess validitet genomfördes återigen Durbin-Watson-testet, som inte visar på någon 

autokorrelation, och Whites test, som visar att heteroskedasticitet inte föreligger. 

 

Beroendevariabel:        OMXS30   
Just. R2 0,273   
D.W 2,050   
Signifikans 0,000   

    
Variabler Stand. beta Beta Signifikans 
DEEUR -0,273 -0,982 0,001 
1MDEXIM -0,139 -0,255 0,031 
USLR 0,247 0,305 0,000 
USUSD 0,278 0,558 0,001 
USCC 0,211 0,324 0,001 
1MUSUSD 0,161 0,323 0,015 
1MUSARB -0,175 -0,162 0,006 

Tabell 5.3: OMXS30 mot alla variabler för hela perioden 
 

Trots att det under hela den valda tidsperioden är tyska DAX som samkorrelerar mest med 

Stockholmsbörsen (Tabell 5.1) är det ändå amerikanska variabler som är framträdande här. 

Av de tyska makroekonomiska variablerna är det bara växelkursen SEK/EUR (DEEUR) samt 

handelskvoten (DEXIM) som får en signifikant betydelse. Sett till det standardiserade betat 

har växelkursen (DEEUR), relativt handelskvoten (DEXIM), en större betydelse för OMXS30. 

Båda variablerna har en negativ samkorrelation med Stockholmsbörsen, vilket var förväntat.  

 

Även bland de amerikanska makrovariablerna återfinns växelkursen (USUSD och 

1MUSUSD), både den nuvarande och den laggade. Här antyder det standardiserade betat för 

den nuvarande växelkursen (USUSD) att denna variabel är den mest betydande variabeln av 
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alla de sju signifikanta variablerna. Växelkursen (USUSD) har en positiv korrelation med den 

svenska börsen, vilket var förväntat. Författarna tyder detta som ett tecken på att en högre 

växelkurs ger en dyrare svensk export till USA och därmed en minskad sådan. Härutöver 

visar den amerikanska långa räntan (USLR) på stor betydelse, främst genom sin signifikans. 

Den långa räntan var förväntad att korrelera negativt med Stockholmsbörsen, vilket den inte 

gjorde. För vidare diskussion se stycke Räntan under avsnittet 5.2.4 Variablernas samlade 

betydelse. 

 

Vidare visar den laggade amerikanska arbetslösheten (1MUSARB) på en signifikant betydelse 

och har, precis som väntat, en negativ korrelation med OMXS30. En vändning i den 

amerikanska arbetslösheten tycks alltså kunna ge signaler om att en vändning på den svenska 

aktiemarknaden är att vänta. Även det amerikanska konsumentförtroendet (USCC) har en 

mycket god signifikans för den svenska aktiemarknaden och visar, som förväntat, på en 

positiv korrelation. 

 

Skulle signifikansnivån höjas till 99 procent försvinner de laggade variablerna för den tyska 

handelskvoten (1MDEXIM) samt för den amerikanska växelkursen (1MUSUSD). En sådan 

modell skulle även få en minskad justerad förklaringsgrad och bara uppnå 24,1 procent. Detta 

visar på att de laggade variablerna tillhör de minst signifikanta och bör behandlas med 

försiktighet gällande deras fördröjda påverkan. 

 

I syfte att få en jämförelse mellan vilka variabler som visat på signifikans för den svenska 

aktiemarknaden och de variabler som har en direkt påverkan på sin respektive börs gjordes 

regressioner för DAX respektive DJIA. Båda modellerna uppvisade mycket låga justerade 

förklaringsgrader (6,7 procent för DAX och 1,7 procent för DJIA). Antalet signifikanta 

variabler var dessutom mycket lågt för både DAX och DJIA. Vad gäller Tyskland, var den 

laggade handelskvoten (1MDEXIM) inte längre signifikant vid en nivå på 95 procent, som 

den var för Sverige. Däremot tillkom det tyska inköpschefsindexet (DEIFO), som visade en 

positiv korrelation med DAX samt en bättre signifikans än växelkursen (DEEUR). (Tabell 

5.4) 
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Beroendevariabel:    DAX   
Just. R2 0,067   
D.W 2,000   
Signifikans 0,001   

    
Variabler Stand. beta Beta Signifikans 
DEEUR -0,162 -0,549 0,03 
DEIFO 0,192 0,803 0,01 

Tabell 5.4: DAX mot de tyska variablerna för hela perioden 
 

För amerikanska DJIA är det endast den långa räntan (USLR) som blir signifikant (Tabell 5.5) 

och då med en signifikans på endast 0,043. Precis som för OMXS30 har den långa räntan 

(USLR) en positiv korrelation med aktiemarknaden. Modellen visar tecken på en knapp 

autokorrelation då dess Durbin-Watson-värde ligger aningen över tabellvärdet på 2,254, vilket 

dock anses vara godtagbart för studiens syfte.  

 
Beroendevariabel:        DJIA   
Just. R2 0,017   
D.W 2,269   
Signifikans 0,043   
    
Variabler Stand. beta Beta Signifikans 
USLR 0,149 0,112 0,043 

Tabell 5.5: DJIA mot de amerikanska variablerna för hela perioden 
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5.2.2 Underperioderna 
Med syfte att se om de tyska respektive amerikanska makrovariablernas påverkan på den 

svenska aktiemarknaden har förändrats över tiden delades hela den valda tidsperioden upp i 

tre perioder: april 1991-juli 1996, augusti 1996-september 2002 samt oktober 2002-augusti 

2006. Vad gäller den övergripande påverkan på OMXS30 av indexen DAX och DJIA skiljer 

sig dessa tre perioder från varandra. Nedan i Tabell 5.6 visas resultatet för DAX och DJIA:s 

påverkan på OMXS30 under de olika tidsperioderna. 

 
Beroendevariabel:                  OMXS30   
    
Period 1: April 1991-Juli 1996  
Just. R2 0,272   
Signifikans 0,000   
    
Variabler Stand. beta Beta Signifikans 
DAX 0,341 0,514 0,005 
DJIA 0,312 0,688 0,009 
    
Period 2: Augusti 1996-September 2002 
Just. R2 0,733   
Signifikans 0,000   
    
Variabler Stand. Beta Beta Signifikans 
DAX 0,840 0,810 0,000 
DJIA 0,028 0,040 0,759 
    
Period 3: Oktober 2002-Augusti 2006  
Just. R2 0,757   
Signifikans 0,000   
    
Variabler Stand. beta Beta Signifikans 
DAX 0,689 0,622 0,000 
DJIA 0,225 0,374 0,060 

Tabell 5.6: OMXS30 mot DAX och DJIA för alla underperioderna 
 

I den första perioden före augusti 1996 är den justerade förklaringsgraden bara 27,2 procent, 

något som visar på ett svagare samband än för hela tidsperioden. Båda förklaringsvariablerna 

är dock signifikanta på en 99-procentig nivå och även om den tyska börsen är något mer 

relevant, relativt den amerikanska, är skillnaden marginell, sett till de standardiserade beta-

värdena. Skillnaden blir däremot markant i den andra perioden, där förklaringsgraden är så 

hög som 73,3 procent och variabeln för DJIA inte är signifikant alls. Här visar tyska DAX på 

ett standardiserat beta på 0,840, vilket påvisar ett mycket starkt samband med OMXS30 
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relativt DJIA. Sett till hur de respektive börserna utvecklades under denna andra period, där 

IT-bubblans uppkomst och fall utgjorde stor del, korrelerar OMXS30 inte alls med DJIA 

(Figur 2.1). DAX och OMXS30 korrelerar förvisso med varandra, men DAX har inte alls de 

höga toppar eller djupa dalar som inträffar på OMXS30. Dessa korrelationer bekräftas alltså i 

regressionsanalysen. 

 

Vad gäller den tredje perioden, efter oktober 2002 och framåt, blir förklaringsgraden än högre 

och förändringarna i DAX och DJIA kan sägas förklara 75,7 procent av utvecklingen på 

OMXS30. DAX är fortfarande den mest betydande variabeln med en mycket hög 

signifikansnivå. DJIA är signifikant först på en 94-procentig nivå, vilket dock här anses som 

signifikant. Generellt under de tre underperioderna ökar sambandet mellan OMXS30 och 

DJIA respektive DAX betydligt, vilket främst ses på den ökade förklaringsgraden. Skillnaden 

i signifikansnivå mellan DAX och DJIA har ökat markant mellan den första och den tredje 

perioden, vilket skulle kunna tyda på att den svenska aktiemarknaden nu är, relativt beroendet 

av USA, än mer beroende av utvecklingen på den tyska marknaden. 

 

Period 1: april 1991 – juli 1996 

För den första halvan av 1990-talet, här P1, identifierades fem signifikanta variabler med 

inverkan på den svenska aktiemarknaden, med en justerad förklaringsgrad på 44,2 procent. 

Resultatet presenteras nedan i Ekvation 5.2 och även i Tabell 5.7. 

 

MUSIPUSCCUSUSDMDEARBMDEKROMXS 441,4505,0433,0314,0701,0018,030 −++−−=
(Ekvation 5.2) 

Precis som för modellen gällande hela tidsperioden blir bara två tyska variabler signifikanta. 

Dessa två är den korta räntan (1MDEKR) och arbetslösheten (1MDEARB), båda laggade en 

månad. Båda dessa variabler har, som förväntat, en negativ korrelation med den svenska 

aktiemarknaden. Bland de amerikanska variablerna återfinns växelkursen (USUSD) samt det 

amerikanska konsumentförtroendet (USCC), vilka båda även här korrelerar positivt med 

OMXS30. Konsumentförtroendet har, relativt sett, den främsta betydelsen för modellen. I den 

här modellen är inte de laggade variablerna för växelkursen SEK/USD samt arbetslösheten 

längre signifikanta, men däremot tillkommer den laggade industriproduktionen (1MUSIP). 

Tvärtemot vad som förväntades har den amerikanska industriproduktionen en negativ 

korrelation med Stockholmsbörsen.  
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Beroendevariabel:        OMXS30   
Just. R2 0,442   
D.W 2,469   
Signifikans 0,000   
    
Variabler Stand. beta Beta Signifikans 
1MDEKR -0,324 -0,701 0,001 
1MDEARB -0,221 -0,314 0,030 
USUSD 0,237 0,433 0,008 
USCC 0,337 0,505 0,001 
1MUSIP -0,319 -4,441 0,002 

Tabell 5.7: OMXS30 mot alla variabler för period 1 
 

De variabler som under P1 visade sig vara signifikanta för den svenska börsen återfinns inte 

alls som signifikanta för DAX. Här blir istället den tyska industriproduktionen (DEIP), den 

långa räntan (DELR) samt de tyska producentpriserna med en månads lag (1MDEPPI) 

signifikanta, med en justerad förklaringsgrad på 33,5 procent, vilket visas nedan i Tabell 5.8. 

P1 är också den enda perioden för vilken de makroekonomiska variablerna kan förklara 

utvecklingen på den inhemska börsen med en högre förklaringsgrad än 0,3. 

 

Beroendevariabel:        DAX   
Just. R2 0,335   
D.W 1,956   
Signifikans 0,000   
    
Variabler Stand. beta Beta Signifikans 
DEIP 0,340 1,038 0,002 
DELR -0,417 -0,564 0,000 
1MDEPPI -0,293 -7,723 0,007 

Tabell 5.8: DAX mot de tyska variablerna för period 1 
 

Inte heller den amerikanska marknaden reagerar under P1 på samma makroekonomiska 

variabler som den svenska. Här visar sig istället den långa räntan (USLR), inköpschefsindex 

(USISM), penningmängden (USM2) samt konsumentprisindex (USCPI) vara signifikanta och 

har en justerad förklaringsgrad på 26,2 procent. I USA är det under den här perioden alltså 

främst penningpolitiken, bland de testade variablerna, som har betydelse. Märkbart är att den 

amerikanska långa räntan korrelerar negativt med DJIA, vilket är tvärtemot vad den uppvisat i 

tidigare modeller för hela tidsperioden från april 1991 till augusti 2006. 
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Beroendevariabel:        DJIA   
Just. R2 0,262   
D.W 2,559   
Signifikans 6,584   
    
Variabler Stand. beta Beta Signifikans 
USLR -0,28 -0,194 0,014 
USISM -0,232 -0,119 0,038 
USM2 0,323 1,948 0,004 
USCPI 0,235 9,287 0,038 

Tabell 5.9: DJIA mot de amerikanska variablerna för period 1 
 

Period 2: augusti 1996 – september 2002 

Den andra perioden, P2, får liksom P1 fem signifikanta variabler med en nästan lika hög 

justerad förklaringsgrad, 42,7 procent. Resultatet visas i Ekvation 5.3 och Tabell 5.10 nedan. 

 

MUSARBMUSIPUSLRDEEURDELROMXS 190,0802,2922,0879,1505,0006,030 −++−−=
(Ekvation 5.3) 

 

Variablerna skiljer sig däremot åt från P1 och det är bara den amerikanska arbetslösheten 

(1MUSARB) laggad med en månad som fortfarande är signifikant. Både den tyska långa 

räntan (DELR) samt växelkursen (DEEUR) korrelerar, som väntat, negativt med OMXS30, 

precis som den laggade amerikanska arbetslösheten (1MUSARB). Växelkursen (DEEUR) och 

den långa amerikanska räntan (USLR) är de enda variabler som är signifikanta på en nivå på 

99 procent. Att dessa två variabler är de relativt mest betydande inom modellen syns även på 

deras höga standardiserade beta-värden. 

 
Beroendevariabel:        OMXS30   
Just. R2 0,427   
D.W 1,845   
Signifikans 0,000   
    
Variabler Stand. beta Beta Signifikans 
DELR -0,281 -0,505 0,045 
DEEUR -0,394 -1,879 0,000 
USLR 0,617 0,922 0,000 
1MUSIP 0,209 2,802 0,028 
1MUSARB -0,206 -0,190 0,028 

Tabell 5.10: OMXS30 mot alla variablerna för period 2 
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Regressionen för P2 med DAX som beroendevariabel (Tabell 5.11) visar återigen 

växelkursens (DEEUR) betydelse för börsutvecklingen. Även handelskvoten (1MDEXIM), 

med en månads lag, uppvisar signifikans. Den justerade förklaringsgraden för hela modellen 

är dock så pass låg som 20,6 procent. Regressionen med beroendevariabeln DJIA (Tabell 

5.11) bekräftar signifikansen av den amerikanska långa räntan (USLR) under P2. Här blir den 

långa räntan den enda betydande variabeln med en signifikans på 0,018. Den justerade 

förklaringsgraden för hela modellen är endast 6,2 procent. Både förklaringsgraden för DAX 

och DJIA är anmärkningsvärt låg och såväl modellens som de signifikanta variablernas 

relevans får anses vara marginell. En orsak till detta tros vara den höga volatilitet börserna 

upplevde under och efter IT-boomen. Tecken för detta kommer att ses än tydligare under den 

första testade uppgången, U1. 

Beroendevariabel: DAX   
Just. R2 0,206   
D.W 1,431   
Signifikans 0,000   
    
Variabler Stand. beta Beta Signifikans 
DEEUR -0,440 -2,179 0,000 
1MDEXIM -0,245 -0,471 0,022 
    
Beroendevariabel: DJIA    
Just. R2 0,062   
D.W 2,262   
Signifikans 0,018   
    
Variabler Stand. beta Beta Signifikans 
USLR 0,274 0,284 0,018 

Tabell 5.11: DAX mot tyska variabler samt DJIA mot amerikanska variabler för period 2 
 

Period 3: oktober 2002 – augusti 2006 

Den sista perioden, P3, börjar precis efter OMXS30:s bottennotering efter det ras som 

inträffade efter IT-boomen. Med sju signifikanta variabler uppnår modellen en justerad 

förklaringsgrad på 60,4 procent. P3 tillsammans med U2 påvisar de klart högsta 

förklaringsgraderna. Att det är dessa två tester som får den högsta förklaringsgraden samtidigt 

är inte så konstigt, då P3 täcker hela perioden för U2. Långa räntan (USLR) och 

penningmängden (USM2) i USA är de två variabler som uppvisar högst relativ betydelse för 

modellen. Att denna period är den som ger den högsta förklaringsgraden för OMXS30:s 

utveckling kan tolkas som att makroekonomisk fundamentaldata har växt i betydelse för 

börsens utveckling från både P1 och P2, där förklaringsgraden är betydligt lägre. Tillbaka 
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som signifikant variabel, efter den turbulenta perioden i P2, är det amerikanska 

konsumentförtroendet (USCC) som återigen uppvisar positiv korrelation till OMXS30, om än 

inte till synes så betydande som under P1. Hela testets resultat presenteras nedan i Tabell 

5.12: 

Beroendevariabel:        OMXS30   
Just. R2 0,604   
D.W 1,712   
Signifikans 0,000   
    
Variabler Stand. beta Beta Signifikans 
DEEUR -0,340 -1,577 0,003 
DEPPI -0,333 -10,046 0,007 
USLR 0,501 0,374 0,000 
USM2 -0,401 -3,859 0,001 
USCPI -0,305 -21.938 0,009 
USCC 0,271 0,249 0,011 
1M USCPI 0,365 25,862 0,003 

Tabell 5.12: OMXS30 mot alla variablerna för period 3 
 

För att testa eventuella svagheter i modellen genomfördes även här de tidigare nämnda 

testerna för autokorrelation och heteroskedasticitet. Båda testerna indikerade att varken 

autokorrelation eller heteroskedasticitet förelåg. I Tabell 5.13 nedan visas testresultaten för 

DAX beroende av de tyska variablerna och DJIA:s beroende av de amerikanska variablerna. 

Båda modellerna ger väldigt låga förklaringsgrader, där enbart de långa räntorna (DELR och 

USLR) erhåller signifikanta värden. Då makroekonomisk data tycks har blivit mer relevant för 

utvecklingen av OMXS30 under den sista perioden, så verkar inte trenden vara densamma för 

den amerikanska och den tyska börsens utveckling.  

Beroendevariabel: DAX   
Just. R2 0,155   
D.W 1,700   
Signifikans 0,004   
    
Variabler Stand. beta Beta Signifikans 
DELR 0,417 0,536 0,004 
    
Beroendevariabel: DJIA   
Just. R2 0,083   
D.W 1,630   
Signifikans 0,028   
    
Variabler Stand. beta Beta Signifikans 
USLR 0,321 0,144 0,028 

Tabell 5.13: DAX mot tyska variabler samt DJIA mot amerikanska variabler för period 3 

 - 48 -



Den svenska aktiemarknadens beroende av makroekonomin i Tyskland och USA R. Karlsson & J. Olsson 

5.2.3 Börsuppgång 
När stora förändringar sker på börsen, exempelvis under kraftiga kursuppgångar eller kursfall, 

ges stora möjligheter för en aktieinvesterare som ligger rätt att erhålla en överavkastning 

gentemot index. Skulle samma aktieinvesterare även ha kunskap om vilka variabler som bör 

fokuseras på under sådana perioder ökar chanserna till överavkastning. 

 

För att möjligtvis kunna identifiera signifikanta makrovariabler under denna typ av 

börsförhållanden genomfördes tester på, i urvalet, två identifierade uppgångar och en 

identifierad nedgång. Den identifierade nedgången visade sig dock som sagt vara en alldeles 

för kort tidsserie som omöjliggjorde några egentliga tester, då antalet variabler snabbt 

översteg antalet observationer.  

 

Den första uppgången, U1, motsvarade tidsspannet för den, så kallade, IT-boomen (juli 1996 

– februari 2000). Detta var en period av extrem uppgång. OMXS30 ökade med 293 procent, 

från ett indexvärde på 365 till 1435, under denna ringa period av cirka 3,5 år. Orsaken till 

denna kraftiga uppgång får till stor del tillskrivas de högt uppskruvade förväntningarna inom 

IT-sektorn. U1 är den period, där de testade makrovariablerna uppvisar den lägsta 

förklaringsgraden gentemot OMXS30, med ett justerat R2-värde på 0,267. Vidare är det 

endast växelkurserna (DEEUR och USUSD) som får signifikanta testresultat, vilket är unikt 

för perioden U1, då alla andra testade perioder uppvisar minst fem signifikanta variabler. Som 

förväntat visade den tyska växelkursen (DEEUR) på en negativ korrelation och den 

amerikanska växelkursen (USUSD) på en positiv korrelation. Den undersökta perioden var 

även en period där DJIA uppvisade en mycket låg signifikans gentemot OMXS30. DAX 

påvisade däremot en stark signifikans gentemot OMXS30. Som båda väldigt tekniktunga 

index påverkades DAX och OMXS30 mycket mer av IT-boomen än DJIA, som har en lägre 

andel teknikaktier.  

 

Det ovan beskrivna resultatet är ett tydligt tecken på att marknaden under denna period ansåg 

makroekonomisk fundamentaldata vara av mindre vikt än annars. Oavsett vilka värden de 

testade makrovariablerna uppvisade så tycktes marknaden bara se åt ett håll; högre och högre 

förväntningar. Under en sådan här typ av boom tycks det ligga många psykologiska aspekter 

bakom börsutvecklingen, som verkar sakna grund i makroekonomisk fundamentaldata. Det 

får därmed anses som väldigt svårt för en aktieinvesterare att söka stöd i den typ av variabler 

som här har testats, för att på så vis kunna sia om framtiden. Däremot bör en aktieinvesterare 

 - 49 -



Den svenska aktiemarknadens beroende av makroekonomin i Tyskland och USA R. Karlsson & J. Olsson 

vara uppmärksam om variabler börjar påvisa signifikans igen, då detta kan vara ett tecken på 

att en förändring är att vänta. 

 

För att fortfarande försöka svara på vad som driver aktiemarknaden i tider av uppgång, 

utfördes även tester på en andra uppgångsperiod, U2 (mars 2003 till mars 2006). I U2 steg 

OMXS30 med cirka 130 procent. Till skillnad från U1 så har inte någon enskild eller specifik 

faktor identifierats som grund till uppgången i U2. U2 tros därför vara mer representativ för 

en ”normal” börsuppgång. Resultatet från testet av U2 visas nedan i Tabell 5.14.  

 

Beroendevariabel:    OMXS30   
Just. R2 0,617   
D.W 2,390   
Signifikans 0,000   

    
Variabler Stand. beta Beta Signifikans 
DECC -0,374 -0,098 0,003 
1M DECPI 0,414 4,636 0,002 
1M DEPPI -0,236 -5,455 0,050 
USLR 0,428 0,225 0,002 
USXIM 0,435 0,835 0,006 
USPPI -0,429 -5,864 0,003 
USCC 0,619 0,406 0,000 
1M USUSD -0,246 -0,283 0,036 
1M USIXM 0,254 0,468 0,046 

Tabell 5.14: OMXS30 mot alla variabler för uppgång 2 
 

Durbin-Watson-testet visar ett värde för modellen på 2,390, vilket är strax utanför det 

godkända spannet på 1,888-2,112 för att helt kunna förkasta förekomsten av autokorrelation. 

Värdet anses dock ligga så pass nära att den möjliga autokorrelationen inte tros ha någon 

större inverkan på modellens signifikans. Värdena för Whites heteroskedasticitetstest låg med 

marginal under de tillåtna gränserna, varpå förekomsten av hetereoskedasticitet inte kan 

konstateras. 

 

Till skillnad från U1 så uppvisas här både en högre förklaringsgrad (just. R2: 0,617) och ett 

fler antal signifikanta variabler, totalt nio stycken. Den amerikanska korta räntan (USLR), 

konsumentförtroendet (USCC) och den laggade växelkursen (1MUSUSD) finns 

representerade både i modellen för den totala perioden och för U2. Att förväntningarna hålls 

höga i USA tycks alltså vara extra viktigt för att hålla igång en aktieuppgång. Däremot 

uppvisar det tyska konsumentförtroendet (DECC) en negativ korrelation gentemot OMXS30. 
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Som andra variabel, som också finns med i modellen för den totala perioden, återfinns den 

amerikanska långa räntan (USLR), som har uppvisat signifikans i alla tester utom ett. Den 

amerikanska långräntan är under U2 betydligt viktigare, relativt sett till de övriga signifikanta 

variablerna i modellen, än den var relativt de andra variablerna i modellen för studiens totala 

period. I båda fallen har den en positiv korrelation med utvecklingen på OMXS30, vilket är 

att anse som överraskande, då den förväntades visa en negativ korrelation med tanke på 

avkastningskravets betydelse för aktiers prissättning. Den en månads laggade amerikanska 

växelkursen (1M USUSD) är den tredje och sista variabeln, representerad i båda perioder. 

Intressant att notera här är att den laggade amerikanska växelkursen visar på en positiv 

korrelation med OMXS30 under den totala perioden och en negativ korrelation under U2.  

 

MUSXIMMUSUSDUSCCUSPPI
USXIMUSLRMDEPPIMDECPIDECCOMXS

468,0283,0406,0864,5
835,0225,0455,5636,4098,0029,030

+−+−
++−+−=

(Ekvation 5.4) 

Jämfört med de tidigare utförda regressionerna så dyker flera variabler här upp som 

signifikanta för första gången. Dessa är värda att studera extra noggrant då de kan tänkas vara 

specifikt viktiga vid börsuppgångar. De variabler som inte har visat signifikans tidigare är: det 

tyska konsumentförtroendet (DECC), den tyska laggade inflationen (1MDECPI), det tyska 

laggade producentprisindexet (1MDEPPI), den amerikanska handelskvoten (USXIM) och det 

amerikanska producentprisindexet (USPPI). Gemensamt för många av dessa är att de är nära 

relaterade till konsumenter och konsumtion. Konsumenters förväntningar och konsumtion 

tycks vara viktigare under en period i uppgång. Både det tyska och det amerikanska 

konsumentförtroendet (DECC och USCC) finns representerat. Den tyska laggade inflationen 

(1MDECPI), det tyska laggade producentprisindexet (1MDEPPI) och det amerikanska 

producentprisindexet (USPPI) är alla variabler som relaterar till inflation, vilket ger att 

inflation och förväntningar därpå får ses som viktiga faktorer att titta på under börsuppgångar. 

Den slutliga modellen för U2 visas i Ekvation 5.4 ovan. 
 
 En klar dominans kan urskiljas för de amerikanska variablerna som står för sex av nio 

signifikanta variabler i U2. Trots en hög representation av amerikanska variabler under denna 

period, så uppvisar DJIA en låg signifikans för OMXS30 (Tabell 5.15). Studeras sedan även 

vilka amerikanska variabler som är signifikanta för DJIA:s utveckling märks en klar skillnad. 

Endast två amerikanska variabler visar på signifikans för både DJIA och OMXS30 (USXIM 

och USUSD), vilket tydligt visar att det som är viktigt för DJIA:s utveckling inte är lika 
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viktigt för OMXS30:s utveckling, vilket också kan förklara den låga signifikansen DJIA 

uppvisar gentemot OMXS30. I jämförelse med P3, vars tidsperiod sträcker över hela U2, är 

detta resultat mycket häpnadsväckande. För P3 är DJIA signifikant på en 96-procentig nivå, 

vilket tyder på att ett beroende börserna emellan finns. Just den specifika uppgången i U2, 

precis som U1 och P2, visar alla på ett markant lägre samband än övriga perioder. 

 Beroendevariabel:    OMXS30   
Just. R2 0,713   
D.W 1,944   
Signifikans 0,000   

    
Variabler Stand. beta Beta Signifikans 
DAX 0,813 0,602 0,000 
DJIA 0,057 0,084 0,647 

 

 

 

 

 
Tabell 5.15: OMXS30 mot DAX och DJIA  för uppgång 2 

5.2.4 Variablernas samlade betydelse 
I följande avsnitt kommer det samlade resultatet för de undersökta variablerna att presenteras, 

vilket är tänkt ska underlätta förståelsen för vilka variabler en investerare på 

Stockholmsbörsen bör fokusera mer på än andra.  

 

Handelskvoten 

Handelskvotens signifikans för börsers utveckling har identifierats i tidigare studier av, bland 

annat, Wasserfallen (1988) och Asprem (1989). I denna studie visade sig handelsbalansen 

signifikant i två av de sex utförda testerna. Den tyska handelskvoten visade, som förväntat, på 

en negativ korrelation med utvecklingen på OMXS30 under den totala perioden. Den 

amerikanska handelskvoten blev signifikant under U2 både som laggad och icke laggad. Till 

skillnad från den tyska handelskvoten visade den amerikanska handelskvoten på positiv 

korrelation med OMXS30. Anmärkningsvärt är att i båda fallen så blev de laggade 

variablerna signifikanta, vilket innebär att förändringar i handelskvoten kan ge indikationer 

om börsens utveckling. 

 

Industriproduktionen 

Industriproduktionen för USA har signifikans för OMXS30 i P1, där den laggade variabeln 

fick, mot förväntan, en negativ korrelation med OMXS30. Att just den amerikanska 

industriproduktionen fick ett negativt samband med den svenska börsmarknaden, skulle kunna 

ha sin grund i att Sverige främst exporterar varor från industrisektorn och läkemedelssektorn 

till USA. Enbart dessa två sektorer står för över 77 procent av den svenska exporten till USA. 
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Ökar industriproduktionen i USA skulle exporten dit kunna tänkas sjunka och därmed orsaka 

minskad produktion i Sverige. Däremot är den laggade amerikanska industriproduktionen 

positivt korrelerad med Stockholmsbörsen under den turbulenta P2. Den tyska 

industriproduktionen är inte signifikant för någon tidsperiod alls. Tidigare studier av bland 

annat Chen et. al (1986) och Priestly (1996) fann signifikans för denna variabel, men för en 

investerare på Stockholmsbörsen tycks inte någon fokusering av utvecklingen av 

industriproduktionen i Tyskland och USA vara relevant. 

 

Inflationen 

Inflationen, som studerades genom konsumentprisindexen i Tyskland och USA, visade sig 

främst signifikant under P3 och då främst genom de amerikanska variablerna, där både den 

icke laggade och den laggade var signifikanta för utvecklingen på OMXS30. Resultatet under 

P3 visar på att den icke laggade amerikanska inflationen har en negativ korrelation med 

utvecklingen OMXS30, medan den laggade amerikanska inflationen har en motsvarande 

korrelation fast positiv. Orsaken till att korrelationen växlar är högst intressant och för att 

finna en bättre förklaring måste en djupare undersökning genomföras. En trolig orsak kan 

vara att skillnaden mellan den förväntade och den realiserade inflationen är stor eller att 

inflationen kan tänkas driva förväntningarna om framtida räntor. Något riktigt riktmärke för 

en investerare är svår att urskilja. 

 

Producentprisindex 

Producentprisindexet förväntades inte visa på någon korrelation med OMXS30, men togs med 

för att testa det då detta ändå är en variabel som publiceras löpande varje månad. Signifikanta 

värden för producentprisindex erhölls i U2, då börsen steg kraftigt. De variabler som blev 

signifikanta var det amerikanska producentprisindexet och det tyska laggade 

producentprisindexet. Båda variablerna korrelerade negativt med OMXS30. Även i P3 finns 

tyska PPI med en negativ korrelation med den svenska aktiemarknaden. Tendensen som kan 

urskiljas är att det under kraftiga uppgångar tycks vara viktigt att producentpriserna samtidigt 

hålls nere, eller till och med minskar.  

 

Räntan 

Med utgångspunkt från Gordon’s formel förväntades den korta räntan ha en negativ 

korrelation med OMXS30, med tanke på dess effekt på avkastningskravet. Resultatet visade 

att så också var fallet i den enda testperiod (P1) där räntan blev signifikant. Den korta ränta 
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som blev signifikant var den tyska laggade. Att de korta räntorna i Tyskland och USA tycks 

ha en sådan liten inverkan på utvecklingen på OMXS30 var oväntat. Dessa räntor kan dock ha 

en påverkan på den svenska börsen genom ränteparitetsvillkoret, som utgår ifrån att en 

investering gjord i två olika länder i jämviktsläget har lika stor avkastning. Härigenom 

påverkar alltså den korta räntan både växelkursen och den svenska korta räntan, vilket skulle 

tyda på en indirekt påverkan på Stockholmsbörsen. Detta uppmärksammas dock inte inom 

den här studiens undersökningsområde. Däremot verkar den långa räntan vara betydligt 

viktigare för samme investerare. 

 

Den långa räntan, och då framförallt den amerikanska långa räntan, inkluderades i fyra av sex 

tester som en signifikant variabel i de slutgiltiga modellerna. Tvärtemot förväntningarna 

visade sig den amerikanska långa räntan korrelera positivt med OMXS30 under alla perioder 

då den var signifikant. Det var dessutom den variabel som var mest signifikant (ofta enda 

signifikanta variabeln) för utveckling på DJIA. Då all teori och tidigare studier har visat på en 

negativ korrelation mellan den långa räntan och utvecklingen på aktiemarknader får detta 

resultat anses som högst förvånande. Återigen är de inte tidigare studierna utförda på andra 

länders makroekonomiska faktorer, vilket kan vara en del i förklaringen, då olika länder kan 

ligga i olika konjunkturfaser och förändringar i räntan kan tolkas olika beroende på var i 

konjunkturen ekonomin tros vara. Resultatet visar dock på att den amerikanska (även den 

tyska i viss mån) är av högsta intresse för en investerare på Stockholmsbörsen och 

förändringar i denna bör inte passeras onoterat. 

 

Penningmängden 

Penningmängden i Tyskland och USA förväntades ha en positiv korrelation med OMXS30. 

Detta förväntade resultat kunde varken styrkas eller förkastas då dess inverkan på OMXS30 

nästan aldrig uppvisade signifikans. Endast i P3 fanns penningmängden ha betydelse, där den 

amerikanska penningmängden uppvisade en negativ korrelation med den svenska 

aktiemarknaden. Förändringar i penningmängden i Tyskland och USA tycks alltså inte ha 

någon direkt inverkan på utvecklingen på Stockholmsbörsen. 

 

Växelkursen 

Som tidigare nämnts valdes växelkurserna SEK/EUR och SEK/USD för denna studie. 

SEK/EUR förväntades ha en negativ korrelation till OMXS30, medan SEK/USD förväntades 

ha en positiv korrelation. Som enda variabel var någon av växelkurserna alltid signifikant för 
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utvecklingen på OMXS30. Över den totala perioden var både SEK/EUR och SEK/USD 

signifikanta variabler. SEK/USD var även signifikant med en månads lag. De förväntade 

korrelationerna bekräftades, förutom under U2, där den laggade SEK/USD erhöll signifikans 

med negativ korrelation. För en investerare på Stockholmsbörsen är det tydligt att dollarn och 

euron är av klar betydelse och bortsett från det unika fallet i U2, så tycks en svagare euro 

och/eller en starkare dollar vara gynnsamt för utvecklingen på OMXS30. 

 

Inköpschefsindex 

Inköpsindex, såväl i Tyskland som USA, förväntades ha en positiv korrelation med OMXS30. 

Dessa variabler uppvisade ingen signifikans under någon testad period och publicering av 

dessa siffror får anses som av mindre intresse för en investerare på Stockholmsbörsen. 

 

Konsumentförtroende 

Konsumentförtroendet förväntades ha en positiv korrelation med OMXS30, vilket också 

bekräftades. Det amerikanska konsumentförtroendet visade sig vara en högst relevant faktor 

att studera, då det påvisade signifikans för OMXS30:s utveckling för alla perioder som inte 

inkluderade IT-boomen, samt hela tidsperioden. Speciellt viktig tycks den vara för uppgångar, 

där den i U2 hade en stor betydelse, relativt sett, för modellen, en modell som i övrigt 

uppvisade bland de högsta förklaringsgraderna för OMXS30. Det tyska konsumentförtroendet 

verkar dock vara av mindre betydelse för OMXS30, då signifikans endast uppvisas i perioden 

U2 och då hade en negativ korrelation med OMXS30.  

 

Arbetslöshet 

Arbetslösheten visade inte på någon större relevans för studien som helhet. Den amerikanska 

var signifikant i två testperioder, den totala perioden och P2, medan den tyska enbart var 

signifikant under P1. Deras korrelationer stämde dock väl överens med den förväntade 

negativa korrelationen med OMXS30. Det som visade sig vara intressant var att 

arbetslösheten enbart förekom som laggad. Indikationer om ändrad sysselsättning i Tyskland 

och USA tycks alltså, när det väl är signifikant, påverka OMXS30 med en fördröjning. Med 

dessa indikationer i åtanke är det möjligt att en högre signifikans för dessa variabler skulle 

uppvisas om de laggades ytterligare, vilket dock inte inkluderades i denna studie. 
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5.3 Vidare diskussion 

Flera av de variabler som testades visade aldrig någon signifikant betydelse för utvecklingen 

på OMXS30. Detta behöver nödvändigtvis inte direkt innebära att de helt saknar betydelse för 

börsutvecklingen. Reaktionen på publiceringen av ny makroekonomisk data bygger till stor 

del på vilken nivå marknadsförväntningarna ligger. Publicering av data som ligger helt i nivå 

med marknadens förväntning kommer heller inte ge något vidare utslag på börsvärdet, 

eftersom den förväntningen redan är inkluderad i den rådande prisnivån. Faktorer som, 

relativt sett, är lättare att förutspå kommer därmed att visa på lägre signifikans än andra 

faktorer, då differensen mellan förväntat värde och realiserat värde är mindre. Det kan även 

vara så att ett trendbrott hos en viss faktor ofta pekar på ett trendbrott på aktiemarknaden, men 

först två eller fler månader senare. För att fånga en sådan möjlig signifikans, hade de 

undersökta variablerna varit tvungna att laggas med två eller fler månader. Detta är något som 

sträckte sig utanför ramarna för studien.  

 

Under studiens gång har en diskussion kring varje variabel givit en förväntad korrelation 

mellan Stockholmsbörsen och respektive inkluderad variabel. I de flesta fall bekräftades det 

förmodade sambandet, men inte alltid. Det kan ofta vara av stor betydelse när i en 

konjunkturcykel data publiceras. En stigande arbetslöshet i en lågkonjunktur kan anses alltid 

vara dåliga nyheter. Vore det dock istället högkonjunktur skulle en ökad arbetslöshet kunna 

tyda på en avmattning av en överhettad marknad och då vara något positivt. Skulle en 

ekonomi redan ha upplevt högkonjunkturens topp och redan märkbart vara på väg ut ur en 

hausse, kan nyheterna åter vara negativa. 

 

Studiens ansats att studera amerikanska och tyska makroekonomiska variablers påverkan på 

Sveriges börsmarknad är något som inom en snar framtid kan komma att bli mindre relevant. 

Med växande ekonomier som exempelvis Indien, Kina och Ryssland är det inte omöjligt att 

Sveriges beroende av de klassiska västerländska ekonomierna kommer att minska och att en 

större del av Sveriges utrikeshandel görs med dessa tillväxtekonomier. 

 

Med hjälp av APT-modellen söker studien förklara utvecklingen på OMXS30. Ingen av de 

slutliga modellerna, som presenterades i Kapitel 5, gav en tillräckligt hög förklaringsgrad för 

att ge en tillfredställande beskrivning av OMXS30. För att sätta ihop en bättre APT-modell 

för att förklara OMXS30:s utveckling, bör fler aspekter tas i beaktande. Först och främst bör 
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kanske svenska makrovariabler inkluderas. Sedan bör även bransch- och företagsspecifika 

variabler inkluderas för att generera en slutlig modell som kan förklara utvecklingen på 

OMXS30 tillräckligt tillfredställande. Även om de slutliga modellerna i dennas studie som 

helhet inte kan förklara hela OMXS30:s utveckling, betyder det inte att de enskilda 

variablerna som har uppnått signifikans inte bör ingå i en större mer fullständig APT-modell. 

De variabler som kan vara värda att studera för möjlig inkludering i en mer omfattande APT-

modell är de variabler som flest gånger visade sig vara signifikanta för utvecklingen på 

Stockholmsbörsen. I denna studie visade sig fyra variabler vara betydligt mer frekvent 

förekommande i de slutliga regressionerna än andra. Dessa fyra var: båda växelkurserna 

(USUSD och DEEUR), den amerikanska långräntan (USLR) och det amerikanska 

konsumentförtroendet (USCC).  

 

Under vissa perioder i studien kunde DAX och DJIA bara förklara en väldigt låg andel av 

utvecklingen på Stockholmsbörsen. Trots den ökande globaliseringen och integreringen 

länderna emellan tycks det alltså fortfarande finnas perioder då börsutvecklingen i ett litet 

land som Sverige inte är så beroende av utvecklingen i exempelvis Tyskland eller USA. 

Tidsspannet i denna studie innehöll två sådana händelser. Den första inträffade under P1 

(april 1991 – juli 1996), vilket var en period som innefattade den svenska bank- och 

fastighetskrisen. Den andra studerade perioden där DAX/DJIA uppvisade en ovanligt låg 

förklaringsgrad av OMXS30 var under U1 (juli 1996 – februari 2000). U1 motsvarar den 

börsuppgång som omfattade den, så kallade, IT-boomen. Detta var en uppgång som upplevdes 

i de flesta industrialiserade västländer, men jämfört med Tyskland och USA, så upplevde 

Sverige ett än större uppsving. Att Sverige var så mycket känsligare för denna boom, beror till 

största del på att den svenska aktiemarknaden är väldigt tekniktyngd i jämförelse med sina 

amerikanska och tyska motsvarigheter.  
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6 Slutsats 
Dagligen följer svensk media utvecklingen av de amerikanska och tyska aktiemarknaderna 

och dess underliggande makroekonomiska variabler som inflation, ränta och växelkurser. Den 

här studien har visat att utvecklingen på den svenska börsen till stor del faktiskt kan förklaras 

av utvecklingen på den amerikanska respektive den tyska aktiemarknaden. Integrationen 

börserna emellan har stärkts över tiden och det är framförallt utvecklingen på den tyska 

marknaden som har varit signifikant för den svenska börsen.  

 

För en aktieinvetserare med kapital på en så utrikeshandelsberoende marknad som 

Stockholmsbörsen har den här studien visat att den markoekonomiska utvecklingen i 

Tyskland och USA är av betydelse. En stigande utveckling av långräntan samt ett positivt 

konsumentförtroende i USA tyder på en samtida börsuppgång i Sverige. Vidare är båda 

växelkurserna starkt signifikanta, där en stärkt dollar och en försvagad euro visat sig ha 

positiva effekter på den svenska marknadsutvecklingen. Dessa resultat tyder på att även en 

terminssäkrad investering kan påverkas av den övergripande ekonomiska utvecklingen i 

utlandet, då främst den amerikanska. Under den senaste tiden, efter IT-bubblans uppgång och 

fall, har även den amerikanska inflationen och penningmängden, samt de tyska 

producentpriserna, visat sig signifikanta för det svenska börsindexet. En nedgång i dessa 

variabler tyder på en positiv utveckling hos den samtida svenska börsmarknaden.  

 

Trots att en stigande amerikansk inflation är positiv för Sverige under samma period, verkar 

den dock påvisa en svensk börsnedgång under kommande period. Vidare skulle en ökande 

arbetslöshet i USA kunna vara en indikation på en nedåtgående utveckling i Sverige. 

Dollarkursen samt den amerikanska industriproduktionen har haft blandande korrelationer, 

där växelkursen verkar visa på en kommande svensk börsavmattning då den sjunker i en 

högkonjunktur.  

 

Trots växande ekonomier på världsmarknaden så tycks inte Tysklands och USA:s betydelse 

för börsutvecklingen i Sverige ha minskat, utan snarare tvärtom. Detta innebär att än så länge 

är fortfarande mycket av den amerikanska och tyska makroekonomiska data som publiceras 

relevant för en aktieinvesterare på den svenska börsen och bör inte ignoreras helt. 

 - 59 -



Den svenska aktiemarknadens beroende av makroekonomin i Tyskland och USA R. Karlsson & J. Olsson 

6.1 Förslag till vidare studier 

Den här studien har valt att fokusera på den makroekonomiska påverkan från två länder; USA 

och Tyskland. För att få en mer övergripande bild av vilka internationella faktorer som 

påverkar utvecklingen hos den svenska börsen skulle andra länder kunnas ta med i beaktande. 

Det skulle då främst kunna vara växande ekonomier som Indien, Kina eller Ryssland som 

vore intressanta. Även interberoendet inom de nordiska länderna samt Sveriges 

självständighet gentemot dessa skulle vara spännande att utforska. De makroekonomiska 

variabler som valts ut i denna studie skulle självfallet kunna bytas ut i en ny studie, likaså 

beroendevariabeln samt de två indexvariablerna.  

 

En intressant utgångspunkt för en vidare studie vore att, istället för att använda månadsdata, 

göra regressioner på realtidsdata. Då tidpunkter för publiceringen av all data i den här studien 

finns lättillgänglig, skulle en eventuell direktpåverkan på realtidsbasis kunna analyseras. En 

jämförelse mellan förväntningar och faktiska utfall för variablerna skulle därutöver säkerligen 

ge mycket intressanta resultat. 
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VI Appendix 

VI - 1 Internationell påverkan på den svenska marknaden 

 
Sveriges handel med varor och tjänster 1990-2006: 

Sveriges Handel med varor och tjänster
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Ägandet av aktier noterade på svensk marknadsplats, i procent av det totala ägandet: 
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VI - 2 Laggad publicering av makroekonomiska variabler 

 
Antal månader efter gällande månad som datan publiceras: 
(Deutsche Bank, Statistiska Centralbyrån i Tyskland) 
 

 USA Tyskland 

Inköpschefsindex 0 1 
Växelkurs 0 0 
Industriproduktion 2 1 
Korta ränta 0 0 
Långa ränta 0 0 
Penningmängd 1 2 
Inflation 1 1 
Handelskvot 2 2 
Producentpriser 1 1 
Arbetslöshet 1 1 
Konsumentförtroende 0 0 

 

 



 

VI - 3 Grangers kausalitetstest 

För hela perioden: 
 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 12/28/06   Time: 12:08 
Sample: 1991:04 2006:08 
Lags: 8 
  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
  DAX does not Granger Cause DJIA 177  0.52422  0.83705 
  DJIA does not Granger Cause DAX  0.49494  0.85856 
  OMXS30 does not Granger Cause DJIA 177  1.53625  0.14853 
  DJIA does not Granger Cause OMXS30  0.59599  0.78022 
  OMXS30 does not Granger Cause DAX 177  2.00876  0.04853 
  DAX does not Granger Cause OMXS30  1.46985  0.17208 

 
För period 1: 
 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 12/28/06   Time: 12:12 
Sample: 1991:04 1996:07 
Lags: 8 
  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
  OMXS30 does not Granger Cause DAX 56  2.12468  0.05650 
  DAX does not Granger Cause OMXS30  2.29936  0.04003 
  DJIA does not Granger Cause DAX 56  0.48878  0.85666 
  DAX does not Granger Cause DJIA  0.60626  0.76687 
  DJIA does not Granger Cause OMXS30 56  0.72767  0.66626 
  OMXS30 does not Granger Cause DJIA  0.90514  0.52208 

 
För period 2: 
 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 12/28/06   Time: 12:11 
Sample: 1996:08 2002:09 
Lags: 8 
  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
  DJIA does not Granger Cause DAX 66  0.51966  0.83589 
  DAX does not Granger Cause DJIA  0.36957  0.93164 
  OMXS30 does not Granger Cause DAX 66  1.14543  0.35088 
  DAX does not Granger Cause OMXS30  1.07651  0.39493 
  OMXS30 does not Granger Cause DJIA 66  0.77695  0.62475 
  DJIA does not Granger Cause OMXS30  1.11216  0.37168 

 

 



 

För period 3: 
 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 12/28/06   Time: 12:11 
Sample: 2002:10 2006:08 
Lags: 8 
  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
  DJIA does not Granger Cause DAX 39  0.48450  0.85405 
  DAX does not Granger Cause DJIA  1.51266  0.20944 
  OMXS30 does not Granger Cause DAX 39  2.73238  0.02948 
  DAX does not Granger Cause OMXS30  1.63361  0.17215 
  OMXS30 does not Granger Cause DJIA 39  1.32412  0.28314 
  DJIA does not Granger Cause OMXS30  0.46903  0.86471 
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