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ABSTRACT 

Title: The Ramadan Effect? – A systematic price deviation on Muslim markets. 

 

Authors: Mattias Lindström, Jessica Mattsson and Johanna Strandberg. 

 

Supervisor: Göran Hägg and Inger Asp. 

 

Background: Ramadan, the holy month of fasting, means many changes in the lives of 

approximately one and a half billion Muslims. This, with background in the efficient market 

hypothesis, has resulted in several studies on potentially reoccurring price deviations in 

connection with Ramadan, a so-called Ramadan effect. Previous studies show somewhat 

conflicting results, which motivates further research within the subject. The changed routines 

of daily life during Ramadan have previously been used as the explanatory variable for the 

Ramadan effect. The authors question the validity of this relationship and therefore further 

examine it with an argumentative base in Behavioral finance.  

 

Aim: This study aims to investigate whether a Ramadan effect exists on any of 17 Muslim 

stock markets. Furthermore, it aims to critically analyze previous research within the area and 

examine whether the physical and psychological effects of fasting have any explanatory value 

in an eventual existence of a Ramadan effect. 

 

Completion: The study uses both a qualitative and quantitative approach with a focus on 

statistical analysis of the study’s numerical data. Regression analysis with dummy variables 

represents the statistical method and the results are analyzed by applying Behavioral finance 

to the literature study in order to explain the results. 

 

Conclusion: The only market that shows a systematic price deviation during Ramadan is 

Pakistan. This is not coherent with previous research. Furthermore, the previously used 

explanatory variables do not seem to have any great explanatory value since the variables are 

coherent across the markets whereas the effects on the stock markets are not. 

 

Keywords: The Ramadan effect, systematic price deviations, Behavioral finance. 



III 

SAMMANFATTNING  

Titel: Ramadaneffekten? – En systematisk prisavvikelse på muslimska marknader. 

 

Författare: Mattias Lindström, Jessica Mattsson och Johanna Strandberg. 

 

Handledare: Göran Hägg och Inger Asp. 

 

Bakgrund: Den heliga fastemånaden Ramadan innebär stora omställningar i cirka en och en 

halv miljard muslimers liv. Detta har, med bakgrund i den effektiva marknadshypotesen, 

föranlett flera olika undersökningar av eventuellt återkommande prisavvikelser i samband 

med Ramadan, en så kallad Ramadaneffekt. Tidigare studier visar dock på något motstridiga 

resultat vilket gör att vidare forskning inom området är motiverad. De till viss del förändrade 

livsvillkor som Ramadan innebär har i tidigare studier använts som förklaringsvariabler, något 

som dock kan ifrågasättas och undersökas vidare med utgångspunkt i Behavioral finance. 

 

Syfte: Denna studie ämnar undersöka om det existerar någon Ramadaneffekt på 17 olika 

muslimska aktiemarknader samt att kritiskt granska tidigare studier inom området och 

förklaringsvärdet i fastans fysiska och psykiska påverkan vid en eventuell Ramadaneffekt. 

 

Genomförande: Studien är av både kvalitativ och kvantitativ karaktär med huvudsaklig 

tyngdpunkt i statistiska analyser av studiens datamaterial. Regressionsanalys med 

dummyvariabler utgör den statistiska metoden och resultatet analyseras genom att applicera 

Behavioral finance till dokumentstudien för att försöka förklara de statistiska resultaten. 

 

Slutsats: Studien finner att endast den pakistanska aktiemarknaden uppvisar en signifikant 

prisavvikelse under Ramadan. Detta ligger inte i linje med tidigare forskning. Tidigare 

använda förklaringsvariabler tycks inte heller de ha något stort förklaringsvärde då fastans 

fysiska och psykiska påverkan torde yttra sig likadant i samtliga länder men effekterna på 

aktiemarknaderna skiljer sig åt. 

 

Nyckelord: Ramadaneffekten, systematiska prisavvikelser, Behavioral finance. 
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DEFINITIONER 

Nedan definieras ett antal begrepp samt hur de skall tolkas inom ramen för denna uppsats.  

Allah: Det muslimska ordet för gud. 

Eid al-Fitr: Fest och glädjehögtid som pågår i tre dagar och avslutar fastemånaden Ramadan.  

GARCH: General Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, en statistisk metod som 

används för att mäta tidsberoende volatilitet. 

Hijri: Namnet på den muslimska månkalendern och tideräkningen vilken tog sin början när 

profeten Muhammed utvandrade från Mecka till Medina. 

Iftaar: Det kvällsmål som varje dag, vid solnedgång, bryter fastan under Ramadan. 

Kompositindex: En standardiserad gruppering av aktier på ett sådant sätt att de tillsammans 

representerarmarknaden som helhet. Kan användas för att undersöka en hel marknads 

prestation över tid. 

Muslim: Trosföljare av religionen Islam.  

Muslimsk aktiemarknad/börs: Börsen i ett land i vilket andelen muslimer överstiger 50 

procent.  

Ramadan: Den nionde månaden i den muslimska tideräkningen under vilken fasta utövas. 

Ramadaneffekt: I denna studies statistiska analyser definieras en Ramadaneffekt som 

systematiska prisavvikelser på olika undersökta aktiemarknader under Ramadan. En 

Ramadaneffekt förekommer om systematiska prisavvikelser är säkerställda på 

signifikansnivån en procent i ett datamaterial som överstiger fem år. 

Suhoor: Det morgonmål som intas varje dag innan dagens fasta inleds under Ramadan. 
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1 INLEDNING 

Med ungefär en och en halv miljard muslimer världen över är den heliga fastemånaden 

Ramadan en av de mest uppmärksammade högtiderna i världen1. De huvudsakliga avsikterna 

med att fasta är att utföra gärningar som tillfredsställer större begär än de kroppsliga, 

nämligen att öka känslan av samhörighet med Allah samt att föra människan närmare 

paradiset. Att fasta anses utgöra en botgöring för synder och skall leda till ökat tålamod och 

ett minskat beroende av världsliga ting2. Fastan utövas genom att varje dag, från gryning till 

solnedgång, fullkomligt avstå från bland annat mat, dryck och omoraliskt beteende. Utövare 

uppmanas även ägna sig åt böner, fromhetshandlingar och välgörenhet.3 Detta innebär i mångt 

och mycket stora omställningar i många muslimers sociala, fysiska och psykiska liv4. 

 

Enligt den effektiva marknadshypotesen återspeglar priser på finansiella tillgångar all 

tillgänglig information. Detta skulle innebära att aktiepriser följer en ”random walk” och 

därmed alltid är oförutsägbara. Det har dock visat sig att systematiska prisavvikelser, 

exempelvis så kallade kalendereffekter, har förekommit på flertalet aktiemarknader. Om 

prisavvikelserna kan utnyttjas, kan investeringsstrategier som kan generera överavkastningar 

skapas. Förekomsten av kalendereffekter har framförallt bekräftats på västerländska 

marknader där Januari- och Veckodagseffekten är några av de vanligast undersökta5. Detta 

innebär, med andra ord, att dessa aktiemarknader inte är fullt effektiva och att återkommande 

mönster, rent teoretiskt, kan förutsägas. Traditionell finansiell teori utgår från att investerare 

reagerar rationellt på information men har inte kunnat förklara dessa systematiska 

prisavvikelser. På senare år har dock ett relativt nytt forskningsområde under namnet 

Behavioral finance, som tar hänsyn till bland annat irrationalitet och psykologiska biases, 

vuxit fram. Avvikelserna förklaras inom Behavioral finance som ett resultat av psykologiska 

biases hos investerare, vilka kan leda till att beslut som fattas inte alltid är rationella6.  

 

 

På muslimska aktiemarknader är forskningen inom kalendereffekter betydligt mer begränsad. 

Dessa marknader kan tänkas fungera något annorlunda jämfört med västerländska eftersom 

                                                             
1 The World Factbook, 2011. 
2 Philips, 2011. 
3 Schielke, 2009. 
4 Gharbi, Akrout & Zouari, 2003; Bahammam, 2006; Schielke, 2009. 
5 Haugen, 2000. 
6 Barberis & Thaler, 2003. 
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de, i många fall, har existerat under kortare tid. De är även annorlunda uppbyggda och har en 

befolkning med annan religion och kultur. Denna studie undersöker huruvida det, på 17 olika 

muslimska marknader, går att urskilja systematiska prisavvikelser i samband med Ramadan, 

en så kallad Ramadaneffekt. Utgångspunkten är framförallt finansiell teori och Behavioral 

finance. En tidigare studies tänkbara bakomliggande orsaker till en Ramadaneffekt, fastans 

fysiska och psykiska inverkan på individer, granskas också kritiskt. 

 

1.1 BAKGRUND 

Ur kapitalallokeringssynpunkt är graden av marknadseffektivitet, som Fama först 

introducerade år 1965, av stor betydelse. Är en marknad inte effektiv kan det innebära att 

återkommande mönster i prissättningar kan förutsägas och att investeringsstrategier kan 

utvecklas i syfte att tjäna pengar på dessa mönster7. En färsk studie av Abdmoulah vid The 

Arab Planning Institute i Kuwait visar att majoriteten av de största muslimska 

aktiemarknaderna inte är effektiva i svag form. Alltså skulle trender, rent teoretiskt, kunna 

urskiljas på dessa marknader och investeringsstrategier för att utnyttja dessa förhållanden 

utvecklas. De muslimska aktiemarknaderna definieras ofta som så kallade Frontier eller 

Emerging markets, vilka ofta karaktäriseras av just avvikelser från effektivitet i svag form8. 

Bakomliggande orsaker till detta kan vara ländernas låga utvecklingsgrad i jämförelse med 

många västerländska länder och marknadernas illikviditet, som bland annat beror på att 

handeln på många av dessa marknader sker orderdrivet. En annan förklaring kan vara att 

reformer som har antagits under det senaste årtiondet i syfte att stimulera aktiemarknaderna 

inte har haft fullt genomslag. Vidare är majoriteten av investerarna på många av dessa 

marknader privatpersoner vilket kan betyda att de har begränsad tillgång till information 

och/eller analyserar nyheter felaktigt.9 

 

Bialkowski, Etebari och Wisniewski har, i en studie som fått stort medialt genomslag, 

undersökt aktieavkastningarna på 14 muslimska marknader under åren 1989-2007. 

Bialkowski et al. upptäcker en Ramadaneffekt i 11 av 14 undersökta länder. De finner att de 

genomsnittliga årliga avkastningarna, totalt sett på de 14 marknaderna, är nästan nio gånger så 

höga och dessutom mindre volatila under Ramadan än under resten av året. Genom att 

fokusera på fastemånadens psykiska och fysiska inverkan på människor söker de sedermera 

                                                             
7 Fama, 1965. 
8 MSCI, 2011. 
9 Abdmoulah, 2009. 
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förklara sina resultat10. I en studie av den Saudiarabiska börsens marknads- och branschindex 

gjord av Seyyed, Abraham och Al-Hajji, har däremot inga systematiska prisavvikelser i 

samband med Ramadan under åren 1989-2000 kunnat urskiljas. Seyyed et al. kan påvisa en 

systematisk volatilitetsminskning under Ramadan och förklarar denna med en minskad 

handelsaktivitet under dessa perioder. 11 Liknande resultat har även Husain funnit i en studie 

mellan åren 1989-1993 på den Pakistanska marknaden där, utöver marknadsindex och 

branschindex, även enskilda företag undersöks. Husain finner inga systematiska 

prisavvikelser i samband med Ramadan, men kan däremot urskilja systematiska 

volatilitetsminskningar under Ramadan under studiens undersökningsperiod12. Ovan nämnda 

studier av Bialkowski et al., Seyyed et al. och Husain är tre av mycket få tidigare studier som 

har undersökt förekomsten av en Ramadaneffekt. Som nämnts har många tidigare studier 

gjorts på andra kalendereffekter, så som Januarieffekten, Halloweeneffekten och 

Veckodagseffekten, men endast ett fåtal har gjorts på högtider med en så stark religiös 

koppling likt den Ramadan har.  

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Tidigare forskning som behandlar huruvida en Ramadaneffekt föreligger ter sig något 

bristfällig samt visar på, i viss mån, motstridiga resultat. Detta gör att det finns skäl att 

ifrågasätta och ytterligare undersöka ämnet. Bland annat är de resultat Bialkowski et al. 

presenterar, att avkastningarna under Ramadan är nästan nio gånger så höga som under resten 

av året samtidigt som volatiliteten sjunker och aktiviteten avstannar, häpnadsväckande. Dessa 

resultat ligger dessutom inte i linje med tidigare studier som inte har funnit någon 

Ramadaneffekt. Av den tidigare forskning som har undersökts har endast Bialkowski et al. 

försökt förklara vad Ramadaneffekten kan bero på. De förklaringsvariabler som då tas upp är 

framförallt fysiskt och psykiskt förankrade. Dock uppfattar författarna av denna studie 

Bialkowski et al. som partiska i sina slutsatser och ifrågasätter därmed variablernas faktiska 

förklaringsvärde. Författarna vill därför fördjupa sina kunskaper inom dessa områden för att 

själva bilda sig en uppfattning om hur variablerna kan tänkas samverka och rimligen ta sig 

uttryck på aktiemarknader.  

Om Ramadaneffekten existerar kan investeringsstrategier, rent teoretiskt, utvecklas för att 

enkelt tjäna pengar på dessa förhållanden. Vidare är Ramadaneffekten intressant att undersöka 

                                                             
10 Bialkowksi, Etebari & Wisniewski, 2009. 
11 Seyyed, Abraham & Al-Hajji, 2005. 
12 Husain, 1998. 
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då den skiljer sig mot många andra kalendereffekter, dels då den har en mycket stark religiös 

koppling, dels då den varar under en betydligt längre tidsperiod än många andra. Värt att 

notera i detta sammanhang är också att de vanligast undersökta kalendereffekterna uppstår vid 

samma tillfälle årligen. Ramadan, å andra sidan, skiljer sig från de flesta högtider i det 

avseendet att fastemånaden förflyttar sig bakåt i förhållande till det västerländska kalenderåret 

med ungefär elva dagar per år. Området är dessutom intressant då marknaderna är relativt 

outforskade, under snabb ekonomisk utveckling, har en växande betydelse för 

världsekonomin och på senare tid har fått stor medial uppmärksamhet.  

 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna uppsats är… 

 

… att undersöka om det existerar någon Ramadaneffekt på 17 olika muslimska 

aktiemarknader samt att kritiskt granska tidigare studier inom området och förklaringsvärdet 

i fastans fysiska och psykiska påverkan vid en eventuell Ramadaneffekt. 

 

För att uppnå studiens syfte avser författarna att besvara följande frågor: 

• Existerar Ramadaneffekten på de i studien ingående marknaderna? 

• Påverkar Ramadan det fysiska och psykiska tillståndet hos utövare och i sådana fall hur? 

• Om utövare påverkas, kan det leda till att även aktiemarknaderna i berörda länder påverkas 

och i sådana fall hur? 

 

1.4 BIDRAG 

Studien fortsätter den av andra författare påbörjade forskningen om en eventuell 

Ramadaneffekt. Genom att utföra studien på ett större antal marknader än vad som tidigare 

gjorts kan en mer utförlig bild förmedlas till investerare under den specifika perioden. Vidare 

har tidigare studier som avsett granska det relativt outforskade området antingen använt sig av 

dummyvariabler på en marknad eller av eventstudier på flera marknader. Genom att 

kombinera dessa tillvägagångssätt, det vill säga att använda dummyvariabler på flera 

marknader, skapas en brygga mellan tidigare studier. Således erhålls en mer komplett och 

förhoppningsvis rättvisande bild då tidigare studier visat på motstridiga resultat. Studien 

kombinerar dessutom en dokumentstudie med intervjuer, något som inte tidigare har gjorts 

inom området. Detta har gett primära källor på vilka variabler som kan tänkas ha en inverkan 
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på aktiemarknaderna under Ramadan. Denna uppsats kan därför fungera som ett komplement 

till tidigare forskning. Studien bidrar också till forskningen om kalendereffekter i stort och är 

ovanlig i sitt slag eftersom kalendereffekter oftast undersöks endast utifrån ett psykologiskt 

perspektiv, i denna uppsats granskas både fysiska och psykiska effekter för att skapa en 

helhetsbild. 

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR OCH GENOMFÖRANDE 

Författarna har begränsat undersökningen till 17 olika marknader. Dessa valdes ut i två steg: 

inledningsvis säkerställdes att andelen muslimer översteg 50 procent på marknaderna för att 

kunna anta att en majoritet av befolkningen fastar under Ramadan. Därefter skedde urvalet på 

grundval av tillgänglighet och historisk datalängd. Vidare har undersökningen endast gjorts på 

index som, i största möjliga mån, speglar aktiemarknaderna som helhet. Ramadaneffekten har 

med andra ord inte undersökts på bransch- eller företagsnivå. 

 

I studien utförs statistiska beräkningar med hjälp av så kallade dummyvariabler. Dessa har 

begränsats till tidsbestämda perioder och endast Ramadan och kringliggande datum har 

undersökts. I samband med detta har vi alltså inte tagit hänsyn till andra faktorer som skulle 

kunna inverka på aktiemarknaderna under samma tidsperioder, exempelvis reformer på 

aktiemarknaderna, krig och naturkatastrofer. Till sist är studien avgränsad till att söka 

förklaringar inom Behavioral finance, intervjuer och tidigare forskning inom fysiologi och 

psykologi.   
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DISPOSITION 

Kapitel två: Kontext 

I detta kapitel bekantas läsaren med information om islam och Ramadan. 

Kapitel tre: Teori 

Den teoretiska referensramen presenteras vilken innefattar den effektiva marknadshypotesen, 

kalendereffekter och Behavioral finance.  

Kapitel fyra: Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare studier som har undersökt Ramadaneffekten. 

Kapitel fem: Metod 

I detta kapitel beskrivs hur författarna valde ämne samt vilken metod som har använts vid 

genomförandet av studien. Här förs även en diskussion kring vald metod.  

Kapitel sex: Effekter av att fasta under Ramadan 

Dokumentstudien i detta kapitel presenterar fysiska och psykiska effekter av att fasta. 

Kapitel sju: Resultat från statistiska beräkningar 

Här presenteras resultaten av de statistiska analyser som genomförts. 

Kapitel åtta: Analys 

I analysen diskuteras resultaten utifrån teori, tidigare forskning samt genomförd 

dokumentstudie. 

Kapitel nio: Metodproblem 

Problem som stötts på under utförandet av studien diskuteras här. 

Kapitel tio: Slutsats 

I detta sista kapitel presenteras slutsatser och förslag till fortsatt forskning. 
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2 KONTEXT 

2.1 ISLAM 

Det arabiska ordet islam betyder underkastelse, speciellt till Allahs vilja, och är 

samlingsnamnet för en religion med drygt 1,4 miljarder utövare världen över. Majoriteten av 

utövarna finns i Mellanöstern.13 Den muslimska tron bygger på fem pelare: Trosbekännelsen 

(Shahad), Tidebönen (Salat), Allmosan (Zakat), Fastan (Sawm) och Vallfärden (Hajj). Dessa 

fem pelare och mängder av lagar, regler och rekommendationer finns återgivna i Koranen, 

islams heliga skrift14.  

 

Inom religionen finns två huvudsakliga inriktningar, sunni och shia. Dessa två skiljer sig 

huvudsakligen åt i uppfattningen om vilka som får vara religiösa och politiska ledare. Drygt 

85 procent av världens muslimer är sunnimuslimer, resterande är shiamuslimer. 

Sunnimuslimernas religiösa ledare kallas för imamer, vars ordagranna betydelse är ”den som 

står framför”. Titeln imam används även inom shia men syftar då på egenskaperna att kunna 

analysera och tolka koranens texter. Inom sunni kan i princip vem som helst bli imam, medan 

man, inom shia, måste tillhöra samma släkt som profeten Muhammed för att få bli religiös 

ledare15. Inom shia kallas istället den högt uppsatta dignitären inom både religion och politik 

för ayatolla.16 Synen på auktoriteter skiljer sig med andra ord mellan de två inriktningarna 

men de religiösa plikterna och grundläggande principerna inom religionen är desamma, 

inklusive firandet och genomförandet av Ramadan17. 

 

2.2 RAMADAN  

Till skillnad från den västerländska tideräkningen, som grundar sig på solens position, 

grundar sig den muslimska tideräkningen på månens position och följer en så kallad 

månkalender, Hijri på arabiska. I den muslimska tideräkningen finns tolv månader som alla 

varar mellan 29 och 30 dagar. Av detta följer att det muslimska året är cirka elva dagar 

kortare än det västerländska eller, med andra ord, att de muslimska månaderna förskjuts bakåt 

med ungefär elva dagar per västerländskt år18. Ramadan, som är namnet på den nionde 

                                                             
13 The World Factbook, 2011; Nationalencyklopedin, 2011. 
14 Koranen, 1917: BBC, 2009. 
15 Encyclopædia Britannica, 2011. 
16 Nationalencyklopedin, 2011. 
17 BBC, 2009. 
18 Encyclopædia Britannica, 2011. 



8 

månaden i Hijri, infaller alltså inte alltid samtidigt som västerländska september. Enligt islam 

var det under Ramadan som Koranen för första gången gavs till profeten Muhammed från 

Allah. I Koranen står det att ”Under månaden Ramadan, i vilken Koranen blivit nedsänd till 

vägledning för människorna och ett klart vittnesbörd om vägledningen och urskillningen, må 

den av eder, som under denna månad är tillstädes, iakttaga fasta/…/”19.  

 

Syftet med fastan är bland annat att söka förlåtelse för sina synder, rena själen, öka 

samhörigheten med Allah, minska beroendet av världsliga ting samt att inspirera till goda 

gärningar20. Detta görs genom att utövarna under dagtid avstår från bland annat mat, dryck 

och omoraliskt beteende. Utövarna uppmanas även att be med jämna mellanrum och att ägna 

sig åt välgörenhet så som allmosor till mindre lyckligt lottade människor.21 

 

I Koranen anges vidare att ”Under månaden Ramadan /…/ må den av eder, som under denna 

månad är tillstädes, iakttaga fasta; men är någon sjuk eller stadd på resa, åligger det honom 

att fasta några andra dagar istället”22. Det finns med andra ord vissa undantag för vilka som 

kan och bör fasta. De som bör fasta skall: 

 

• Vara muslimer 

• Ha nått puberteten 

• Vara mentalt friska 

• Vara fysiskt kapabla 

• Vara bofasta, det vill säga inte vara på resa 

 

Av punkterna ovan följer att exempelvis kvinnor som menstruerar eller ammar inte bör fasta 

eftersom de inte anses vara fysiskt kapabla.23 Små barn behöver heller inte genomföra fastan 

men uppmuntras att börja i relativt tidig ålder för att vänja sig vid processen. Att vara på resa 

inkluderar även människor som befinner sig i krig, eftersom Muhammed sade att de 

stridandes styrka skulle öka ifall de avstod från att fasta24.  

 

                                                             
19 Koranen, 1917. 
20 Fetini, 2009. 
21 Philips, 2011. 
22 Koranen, 1917. 
23 Kadri, Tilane, El Batal, Taltit, Mechakra Tahiri & Moussaoui, 2000. 
24 Muslim, 2009. 
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2.3 ETT DYGN UNDER RAMADAN  

Varje dag under fastan börjar med att var och en, innan gryningen (Fajr), säger till sig själv att 

dagens mål är att fasta. Utan att ha gjort detta räknas inte dagen som fastande. Ett morgonmål, 

Suhoor, äts sedan innan gryningen25. Alla uppmanas att förtära något, om än bara ett glas 

vatten, eftersom denna måltid var helgad enligt Muhammed. Suhoor är ofta ett lätt mål och 

kan exempelvis bestå av gröt, mjölk, bröd, smör och marmelad. Varje morgon under 

Ramadan signalerar moskéer världen över inledningen av dagens fasta med en ljudsignal, 

därefter pågår fastan hela dagen fram till solnedgång. I bland annat Kuwait, Saudiarabien och 

Förenade Arabemiraten är det straffbart att förtära någonting alls under dessa timmar, detta då 

dessa länders lagar helt eller delvis är inspirerade av Sharia26.  Att fasta innebär dock endast 

inte att avstå från mat och dryck utan var och en skall även avstå från lögner, argumentationer 

och opassande handlingar som rökning, våld, ryktesspridning, ilska och sexuell aktivitet.27 

Vad gäller de fem dagliga tidebönerna (Salat), uppmanas individer att utföra dessa som 

vanligt under Ramadan. Bönerna och avhållsamheten skall sedermera leda till att människans 

karaktär stärks samt att människan blir mer sanningsenlig och försiktig.  

 

Varje dag bryts fastan vid solnedgången, detta med kvällsmålet Iftaar28. Iftaar inleds ofta med 

vatten, yoghurt och dadlar. På kvällarna samlas utövarna ofta i moskéer för att be speciella 

böner och lyssna till Koranrecitation så att hela Koranen, vid månadens slut, har lästs igenom. 

Sedan äts ett större mål mat vilket ofta består av traditionella muslimska rätter. Familj och 

vänner samlas ofta för att äta Iftaar, läsa Koranen, be och diskutera de lärdomar Koranen 

menar att fastan skall medföra.29 Många muslimer äter även ytterligare ett mål mat innan de 

går och lägger sig30. Under natten uppmanas individen sedan att be med jämna mellanrum 

(Taraweeh), dessa böner är frivilliga31.  

 

 

 

 

 

                                                             
25 Frost, Pirani, 1987. 
26 Johnson, 2010. 
27 Muslim, 2009. 
28 Frost, Pirani, 1987. 
29 Mahroof, 2007. 
30 Roky, Chapotot, Benchekroun & Buguet, 2001. 
31 Encyclopædia Britannica, 2011. 
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2.4 DEN INDIVIDUELLA INSTÄLLNINGEN TILL RAMADAN  

Eftersom fastan är ett individuellt åtagande är det är omöjligt att veta exakt hur många 

människor som fastar under Ramadan varje år men det tros vara flera hundra miljoner32. Även 

om det är svårt att bevisa, är Marcus Wenestam, Area Manager för Saudiarabien, Kuwait, 

Yemen, Jordanien, Syrien och Libanon på Exportrådet, av uppfattningen att majoriteten av 

den muslimska befolkningen firar Ramadan och således även fastar33. Imam Khalfi vid 

Stockholms moské delar den uppfattningen. De båda hävdar att även individer utan djup tro 

och icke-muslimer fastar i viss utsträckning.34 Bidragande faktorer till att även många icke-

muslimer fastar, menar Wenestam, är framförallt tradition, sociala påtryckningar samt känslan 

av ökad samhörighet med resterande samhälle. Wenestam liknar Ramadan vid svensk jul, som 

en glädjehögtid, men påpekar även att det finns troende som anser att högtiden är jobbig och 

endast deltar eftersom det är en social norm. Vidare förklarar han att det i vissa länder, 

exempelvis Saudiarabien, praktiskt taget är omöjligt att inte delta i fastan i någon utsträckning 

eftersom landet följer sharialagar35. Eftersom det, enligt sharia, är straffbart att äta, dricka 

eller röka på öppen gata under Ramadan blir det följaktligen svårt även för icke-muslimer att 

undvika fastande under denna period.36 

 

Imam Khalfis syn på Ramadan skiljer sig något från Wenestams. Imam Khalfi menar att det 

bara är individen själv som kan avgöra om denne skall fasta eller ej. Han menar att det inte 

finns några måsten inom religionen och att det, i slutändan, inte straffar någon annan än en 

själv att inte delta i fastan. Personligen anser Imam Khalfi att gemene man bör fasta, detta för 

att lära sig att behandla andra rätt, kontrollera sina begär samt för att bli en godare, trevligare 

och mer rättfärdig människa37. Khalfi menar även att anledningen till att många fastar är just 

för att må psykiskt bra. Vidare menar han att det enbart är jobbigt att fasta under de första 

dagarna och att det sedan blir mycket lättare.38 

 

 

 

 

                                                             
32 Khan, Zaheer, Aiza & Hafeez, 2006. 
33 Khalfi, 2011; Wenestam, 2011. 
34 Ibid. 
35 Johnson, 2010. 
36 Utrikesdepartementet, 2011. 
37 Koranen, 1917. 
38 Khalfi, 2011. 
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2.5 PÅMINNELSER OCH MEDIAS ROLL 

Inte bara under Ramadan utan även under resten av året är media viktigt för att förmedla 

budskap och lärdomar från religionen. I tv och radio sänds dagligen bland annat påminnelser 

och föreläsningar om ämnen inom religionen, historiska serier och Koranrecitation. Under 

Ramadan intensifieras nyhetsrapporteringen, mängden tv-tittande ökar och utöver tidigare 

nämnda program sänds även specialproducerade program avsedda för just Ramadan39.  

 

2.6 SAMHÄLLS - OCH NÄRINGSLIVSFÖRÄNDRINGAR UNDER RAMADAN  

Enligt Wenestam är många muslimska företag lokala i den meningen att de varken har stort 

utbyte med, eller exponering mot, omvärlden. De behöver därför inte ta hänsyn till 

västerländsk arbetspraxis och kalender, utan firandet av Ramadan tillåts inverka på 

näringslivet. Wenestam menar att ju längre Ramadan pågår, desto längre tid tar det att få 

affärsmässiga ärenden gjorda; beslut och administration skjuts upp till efter fastan.40 Vidare 

menar Wenestam att även det faktum att många icke-muslimer fastar gör att Ramadan får 

stort genomslag på näringslivet.41 Imam Khalfi refererar till religiösa texter när han säger att 

individer inte får slarva med arbetet bara för att det är Ramadan. Istället bör de jobba lite mer, 

något som dock inte händer i praktiken enligt Wenestam.42 Det förefaller snarare vara så att 

vissa jobbar mindre eller till och med tar ledigt helt och hållet43. Som exempel kan nämnas att 

den första dagen i Ramadan under tidigare år har tömt somliga börsers handelsgolv på 

handlare.44 Vissa länder har även lagstiftat att arbetsdagarna under Ramadan skall vara kortare 

än övriga arbetsdagar45. Vanligt är dock att många verksamheter inom näringslivet har öppet 

under kvällstid och långt in på nätterna under Ramadan varvid kvällar och nätter ofta används 

för att genomföra ärenden som, i vanliga fall, hade utförts under dagtid46.  

 

Ett flertal tidigare studier på muslimska aktiemarknaders omsättning har upptäckt att 

handelsvolymen, det vill säga det totala värdet av samtliga handlade aktier, minskar på 

flertalet aktiemarknader under Ramadan47. Vidare finns studier som visar att även antal 

                                                             
39 Deane, 2009; The Economist, 2010. 
40 Wenestam, 2011. 
41 Khalfi, 2011; Wenestam, 2011. 
42 Ibid. 
43 Deane, 2009. 
44 AMEinfo.com, 2008. 
45 Za'za' & Al Nowais, 2005; Arab Times, 2010. 
46 Schirrmacher, 2008; Wenestam, 2011. 
47 Al Bawaba, 2010; Jadwa Investment, 2010. 
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genomförda transaktioner minskar markant under fastan48 . Även volatiliteten minskar, 

troligtvis som en följd av att färre transaktioner genomförs49.  

 

2.7 FASTANS AVSLUT 

Fastemånaden avslutas med en stor fest vid namn Eid al-Fitr som firas under de tre första 

dagarna i månaden efter Ramadan. Eid al-Fitr är en glädjens högtid då människor samlas för 

att be och umgås med familj, släkt och vänner.50 Enligt Imam Khalfi liknar firandet av Eid al-

Fitr firandet av den kristna julen med sötsaker, gåvor och besök från släkt och vänner.51 

 

2.8 FINANSIELLA MARKNADER  

MSCI Inc., en av världens ledande leverantörer av finansiella produkter och tjänster som 

index, fonder och portföljrisk- och prestationsanalyser, kategoriserar varje år finansiella 

marknader i olika segment beroende på deras egenskaper. De områden som granskas vid 

kategoriseringen är ekonomisk utveckling, storlek, likviditet och tillgänglighet.52 

 

Marknader som, enligt MSCI, tillhör Frontier markets karaktäriseras bland annat av 

begränsad tillgänglighet, små bolag och låg likviditet. Till dessa hör, av de i studien ingående 

marknaderna, Bahrain, Bangladesh, Förenade Arabemiraten, Jordanien, Kuwait, Libanon, 

Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar och Tunisien.53  Vad gäller Saudiarabien inkluderas 

marknaden i dagsläget inte i segmentet Frontier markets utan tillhör Gulf Cooperation 

Council Countries. Dock kännetecknas den Saudiarabiska marknaden av liknande egenskaper 

som Frontier markets54.  

 

Till kategorin Emerging markets hör, av de i studien ingående marknaderna, Egypten, 

Indonesien, Malaysia, Marocko, och Turkiet55. Dessa marknader karaktäriseras, enligt MSCI, 

av en högre grad av öppenhet, större investerbarhet och mer effektiva tekniska system än 

Frontier markets56. Då både Frontier och Emerging markets ofta består av små bolag är de 

ofta lågt korrelerade med så kallade Developed markets. Till Developed markets hör bland 

                                                             
48 Jadwa Investment, 2010; Seyyed, Abraham & Al-Hajji, 2005. 
49 Bialkowksi, Etebari & Wisniewski, 2009; Husain, 1998. 
50 Encyclopædia Britannica, 2011. 
51 Khalfi, 2011. 
52 MSCI, 2010. 
53 MSCI, 2011. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
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annat Australien, England, Japan, Sverige, Tyskland och USA. Dessa marknader 

kännetecknas av hög grad av ekonomisk utveckling, hög tillgänglighet, hög likviditet samt 

stora, ofta multinationella, bolag.57 

 

Bland annat till följd av att de i studien ingående marknaderna är relativt outvecklade, är 

möjligheten för utländska investeringar på de muslimska börserna till viss del begränsad, till 

vilken grad varierar dock mellan länderna58. En studie från 2009 av Bialkowski et al. visar att, 

i genomsnitt, endast cirka nio procent av de största muslimska börserna ägs av utländska 

investerare59.  

 

  

                                                             
57 MSCI, 2011. 
58 Zarour, 2006; FTSE.com, 2010. 
59 Bialkowksi, Etebari & Wisniewski, 2009. 
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3 TEORI 

3.1 DEN EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN 

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) har sitt ursprung i Kendalls undersökningar av 

ekonomiska tidsserier i början på 1950-talet, vilka sedan utvecklades av bland andra Fama till 

dagens teori60. Hypotesen testar aktiemarknaders grad av effektivitet, det vill säga hur 

effektivt en marknad reagerar på och absorberar ny information. Det grundläggande 

antagandet är att aktiepriser följer en så kallad ”random walk”, vilket betyder att 

prisförändringar i en aktie sker slumpartat och oförutsägbart61. Detta i sin tur skulle bero på 

att all tillgänglig information redan är reflekterad i priset och att ingen investerare skulle 

kunna inneha information som indikerar att en aktie är felprissatt. Av detta följer att om det 

går att inneha unik information är det möjligt att förutse kursrörelser. I sådant fall är 

marknaden ineffektiv i någon grad och det är, rent teoretiskt, möjligt att generera 

överavkastning.62 

 

Enligt EMH kategoriseras aktiemarknadernas effektivitet i tre nivåer: svag form, semistark 

form och stark form. Skillnaden mellan de olika formerna ligger i vilken typ av information 

som reflekteras i priset. Med svag form menas att det är omöjligt att förutse framtida 

aktiekurser med hjälp av historisk data så som kurser och handelsvolym. I en marknad i svag 

form blir exempelvis teknisk analys meningslös.63 

 

Under den semistarka formen reflekteras all offentlig information, det vill säga det är omöjligt 

att med hjälp av någon offentlig information förutsäga framtida kursrörelser. I begreppet 

offentlig information ingår exempelvis årsredovisningar, intäktsestimat och 

redovisningsstandarder.64 

 

 

 

 

                                                             
60 Fama, 1965. 
61 Fama, 1965. 
62 Bodie, Kane & Marcus, 2009. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
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I den starka formen reflekterar aktiepriserna all information som är relevant för företag. 

Utöver historisk och offentlig information innebär detta även information som endast är 

tillgänglig för företagets anställda samt insiderinformation. I en marknad i stark form är det 

alltid omöjligt att förutse och utnyttja framtida kursrörelser.65 

 

Sedan teorin om EMH först utvecklades har dess existens varit föremål för diskussion. Ett 

bevis mot en effektiv marknad är ett mönster som går att förutsäga. Det vill säga, när 

antagandet om en akties ”random walk” inte är uppfyllt är en marknad inte svagt effektiv.66 

Otaliga tester har gjorts för att bevisa och motbevisa detta, ofta med ursprung i olika 

intressenters intresse. Forskningen har lett till att ett stort antal så kallade kalendereffekter har 

upptäckts. Det första beviset på en kalendereffekt hittades dock redan innan EMH uppkom, 

nämligen år 1931 då Fields kunde hitta bevis för veckodagseffekten67. Sedan dess har 

oräkneliga studier gjorts och som tidigare nämnts finns bevis för allt från Turn-of-the-month-

effekten till Halloween-effekten. Vad som orsakar dessa kalendereffekter är däremot inte lika 

självklart som bevisen för att de finns. Tidigare studier har nämnt bland annat ett minskat 

informationsflöde som förklaringsvariabel men på senare år har ett nytt forskningsområde 

dykt upp inom ämnet, Behavioral finance. 

 

3.2 BEHAVIORAL FINANCE 

Teorin om effektiva marknader utgår från att alla investerare agerar rationellt och enligt vad 

som är bäst för varje enskild individ. Rationalitet i denna bemärkelse utmärks av ett logiskt 

handlande som leder till maximerad nytta samt en ökad ekonomisk tillfredsställelse hos 

individen.68 Detta antagande har dock ifrågasatts då tillsynes oförklarliga prisavvikelser inte 

kunnat förklaras på annat sätt än genom irrationalitet hos investerarna.69 De mest 

framgångsrika teorierna inom detta relativt nya område har sin bas i kognitiv psykologi varför 

området idag kallas Behavioral finance. Behavioral finance skiljer sig, som nämnts ovan, till 

största delen från traditionell finansiell teori genom att alla investerare inte längre anses agera 

fullkomligt rationellt i sitt beslutsfattande. Genom att studera investerares psykologi har 

beteenden kunnat urskiljas som kan förklara mönster på aktiemarknader, vilka inte kan 

förklaras med hjälp av traditionella finansiella teorier. Behavioral finance strävar med andra 

                                                             
65 Ibid. 
66 Fama, 1970. 
67 Fields, 1931. 
68 Gyllenram, 2001. 
69 Loewenstein & Rick, 2009. 
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ord efter att göra finansiella teorier bättre på att förklara investerares systematiska beslut, 

detta genom att beakta investerares känslor och kognitiva ”fel” samt hur dessa influerar 

beslutsfattandet.70 

 

Enligt Barberis och Thaler finns två typer av investerare på finansiella marknader, rationella 

arbitragörer och irrationella investerare som påverkas av yttre faktorer såsom det allmäna 

sinnelaget. Detta ger upphov till byggstenarna inom Behavioral finance: begränsat arbitrage 

och psykologi. Med begränsat arbitrage menas att de felprissättningar en irrationell 

investerare kan ge upphov till kan vara svåra att utnyttja för en rationell investerare, trots att 

arbitragemöjligheter uppstår. Detta då dessa så kallade arbitragemöjligheter ofta varken är 

riskfria eller gratis. Psykologi handlar framförallt om vilka avvikelser från fullkomlig 

rationalitet som kan uppstå vid investeringsbeslut.71Avvikelserna grundar sig i människors 

tro, förväntan och preferenser, vilket ger upphov till psykologiska biases72. Nofsinger menar 

att heuristisk förenkling, humör samt självbedrägeri är tre viktiga grundsatser till dessa 

biases73. 

 

Med heuristisk förenkling menas att hjärnan förenklar och tar genvägar vid komplexa 

analyser på grund av begränsningar av kognitiva resurser såsom minne, uppmärksamhet och 

bearbetning av intryck.74 Detta då hjärnan inte hinner bearbeta all information som finns 

tillgänglig. Detta kan till exempel ta sig uttryck i att en investerare investerar i en aktie som 

gått bra under en lång tid i tron att den skall fortsätta gå lika bra, utan att ta ytterligare fakta i 

beaktning som kanske pekar på motsatt utveckling75. Följden av detta kan bli en irrationell 

handling som kan leda till att felprissättningar uppstår.  

 

Humör är en annan framträdande faktor som, framförallt tillsammans med övriga biases, kan 

spela stor roll vid investeringsbeslut. Ett positivt eller negativt humör kan påverka investerare 

så till den grad att sunt förnuft, och därmed även rationalitet, blir lidande. Till detta hör även 

känslor, en lycklig investerare är mer riskbenägen än en olycklig och vice versa. Eftersom 

investerare tenderar att vara mer riskvilliga i uppgång, leder detta till att mer risk tas ju bättre 

                                                             
70 Sewell, 2010. 
71 Barberis & Thaler, 2003. 
72 Ibid. 
73 Nofsinger, 2011. 
74 Hirshleifer, 2001.  
75 Nofsinger, 2011. 
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börsen går. När börsen sedan faller blir effekten omvänd, det vill säga investerare tar mindre 

risk trots att börsen står mycket lägre.76 

 

Självbedrägeri, det vill säga att människan tror att hon är bättre än vad hon egentligen är, 

sammanfattas bäst genom begreppet overconfidence. Overconfidence uppstår ofta genom 

tidigare framgång. Har en investerare en gång lyckats skapa avkastning, kan riskbenägenheten 

öka då investeraren tror sig besitta mer kunskap och bättre möjligheter att kontrollera 

händelser än vad som faktiskt är möjligt. Overconfidence kan också vara ett resultat av 

känslor, där glada och upprymda känslor som sagt kan leda till att en investerare blir mer 

riskbenägen och handlar mer än vad han/hon egentligen har ekonomiskt utrymme för.77 

 

Dessa grundsatser leder över i andra psykologiska bias som även de spelar roll vid 

investeringsbeslut. Ett exempel på detta är Familiarity som bygger på att människan i många 

avseenden föredrar det kända före det okända. Vid ett val mellan två aktier väljer många 

investerare ofta den mest familjära, exempelvis den aktie som varit mest exponerad i media78. 

Detta är inte alltid det mest rationella och ekonomiskt fördelaktiga alternativet och i 

förlängningen kan felprissättningar uppstå. Familiarity kan också innebära att investerare 

föredrar aktier de tidigare investerat i och att internationell diversifiering begränsas79.  

 

Att människan tar intryck av den sociala omgivningen kan också ha stor genomslagskraft på 

aktiemarknaderna, exempelvis kan den allmänna humörstämningen hos en stor grupp 

människor avspegla sig på börsen80. Flera studier har gjorts inom detta område, vilka visar att 

allt från fotbollsresultat till mängden dagsljus per dag kan orsaka en marknads upp- eller 

nedgång. 

  

                                                             
76 Nofsinger, 2011. 
77 Daniel, Hirshleifer & Subrahmanyam, 1997. 

78 Nofsinger, 2011. 
79 Hirshleifer, 2001. 
80 Baker & Wurgler, 2007. 
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4 TIDIGARE FORSKNING 

4.1 ÅR 1998, A SEASONALITY IN THE PAKISTANI EQUITY MARKET : THE RAMADAN 

EFFECT 

Av Husain publicerades år 1998 den troligtvis första studien som behandlar en så kallad 

Ramadaneffekt81. I studien undersöks Karachibörsen, Pakistans största aktiemarknad, i sin 

helhet, i form av 8 branscher och i form av 36 individuella företag. Datamaterialet består av 

logaritmerade dagsavkastningar för perioden 1989-1993. Marknads- samt branschindex har 

hämtats från den pakistanska Centralbanken medan data för individuella aktier har erhållits 

från Karachibörsen, en företagsjuridisk myndighet som överser de pakistanska börserna samt 

en dagstidning, the Business Recorder. Husain undersöker datamaterialet med hjälp av 

regressionsanalys med en dummyvariabel, Ramadan. Även avkastningarnas volatilitet testas 

med en General Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) modell. 

 

Husain fastställer att avkastningarna inte systematiskt är högre under Ramadan än under 

övriga handelsdagar, snarare något lägre. Resultaten är dock inte signifikanta på någon nivå. 

Däremot återfinns en reducering i volatiliteten under Ramadan, säkerställd på 

signifikansnivån en procent för hela marknaden, sju av åtta branscher samt för samtliga 

företag. Vad gäller den åttonde branschen är volatilitetsminskningen signifikant på fem 

procents nivå. 

 

Husain nämner inga direkta förklaringsvariabler men menar att den förändrade livsstilen, 

miljön och den ökade religiösa aktiviteten under Ramadan borde ha genomslag på 

aktiemarknaden. Volatilitetsminskningen förklaras av den överlag reducerade ekonomiska 

aktiviteten inklusive de färre handelstimmarna. De utövandes eventuella avhållsamhet från 

aktiehandel nämns också som ett argument, vilket skulle kunna bero på att aktiehandel kan 

ses som en form av spel och dobbel vilket, i viss mån, är förbjudet enligt slam. Slutligen 

menar Husain att den minskade volatiliteten, och därmed risken, i kombination med en icke 

förändrad avkastning skulle ge attraktiva investeringsmöjligheter. Den eventuella fördelen av 

detta skulle dock troligtvis försvinna snabbt i takt med att spekulativ handel utnyttjade 

förhållandena.  

                                                             
81 Husain, 1998. 
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4.2 ÅR 2004, SEASONALITY IN STOCK RETURNS AND VOLATILITY: THE RAMADAN 

EFFECT 

Ovan beskrivna studie väckte intresse hos Seyyed et al. som ansåg att resultatet, den minskade 

volatiliteten, skulle kunna påverka riskpremien vid exempelvis handel med derivatinstrument. 

Med Husains studie som utgångspunkt undersökte därför Seyyed et al. den Saudiarabiska 

marknaden som vid tillfället för studien var den största muslimska aktiemarknaden. Seyyed et 

al. undersöker huruvida Ramadan har någon effekt på marknadens avkastning och volatilitet, 

det förstnämnda med hjälp av regressionsanalys med Ramadan som enda dummyvariabel och 

det sistnämnda med hjälp av en GARCH-modell. Ingående data består av veckovisa 

avkastningar under perioden 1985-2000, både för hela marknaden och för de sex branscher 

som bygger upp marknaden. 

 

Seyyed et al. kommer fram till att det inte finns någon signifikant avvikelse i avkastningarna 

under Ramadan gentemot resterande månader, varken på hela marknaden eller inom någon 

bransch. Däremot hittas en signifikant minskning av volatiliteten i avkastningarna, dels på 

hela marknaden, dels inom fyra av sex branscher. Gällande hela marknaden är resultaten 

signifikanta på fem procents nivå medan resultaten för branscherna är signifikanta på 

enprocentsnivån. Dessa resultat förklaras genom minskad handel alternativt ett förändrat 

investeringsbeteende. Detta skulle, i sin tur, kunna förklaras av minskade öppettider hos 

bankerna, islams förbud mot spekulation och användande av ränta samt ett minskat intresse 

för handel på grund av en högre grad av religiös medvetenhet. Som en följd av detta 

undersöker Seyyed et al. också antalet transaktioner under Ramadan och finner ett signifikant 

lägre antal transaktioner för hela marknaden och i fem av sex branscher. Datamaterialet i 

denna del av studien bestod av veckodata mellan åren 1989 och 2000, det vill säga något 

kortare än tidigare. På hela marknaden är resultatet signifikant på tio procent. Detta förklaras 

med att mycket av tiden under Ramadan går åt till att umgås med familj och vänner och att 

det till viss del anses fult att spekulera under Ramadan. Resultaten är med andra ord 

samstämmiga med volatilitetsminskningen och Husains antagande om en avvikelse i priset på 

risk är inte otänkbart. 
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4.3 ÅR 2009, PIETY AND PROFITS: STOCK MARKET ANOMALY DURING THE MUSLIM 

HOLY MONTH 

Denna studie av Bialkowski et al. undersöker huruvida det finns någon Ramadaneffekt i 14 

olika muslimska länder. Hypotesen som prövas i denna studie utgår från att Ramadan, vilken 

enligt författarna leder till ett allmänt förbättrat humör i de berörda länderna, också bör leda 

till en positiv stämning hos investerarna. Detta bör, enligt författarna, i sin tur ge en positiv 

värderingseffekt på aktiemarknaderna samt ett högre pris på högriskinstrument. De statistiska 

beräkningar som utförs grundar sig i data från totalt 129 Ramadan-månader i 14 olika länder 

under åren 1989-2007. Urvalet av länder grundades i tillgänglighet till data samt att andelen 

muslimer uppgick till minst 50 procent av befolkningen. Avkastningarna har beräknats på 

MSCI Standard Country index, angivna i dollar, där första tillgängliga data per land har 

använts. Författarna använder sig av metoden Event studies, där två olika benchmark-

modeller testas för att studera avkastningarna. Den första modellen är en så kallad Constant-

mean-return modell, den andra studerar de observerade avkastningarna i förhållande till en 

marknadsmodells prognoser. Som jämförelseindex används ett MSCI World Index bestående 

av 23 industrialiserade länder varav inget är övervägande muslimskt. Detta för att kunna anta 

att någon effekt av Ramadan inte återfinns i indexserien. Avvikande avkastningar har 

definierats som den avkastning som genereras utöver vad en investerare hade kunnat förvänta 

sig vid avsaknad av eventet, Ramadan i detta fall. Medelvärdet av de avvikande 

avkastningarna har summerats över tiden för att ta fram så kallade ”Cumulative abnormal 

returns” (CAR). Den statistiska signifikansen har verifierats genom ett t-test och ett icke-

parametriskt test där resultaten är signifikanta på en procents nivå för båda modellerna. 

Bialkowski et al. menar att den årliga medelavkastningen under Ramadan, totalt sett, uppgår 

till 38,1 procent jämfört med 4,3 procent under övriga månader.  

 

Studien resulterar i att avkastningen ökar niofalt under Ramadan samtidigt som volatiliteten 

sjunker och volymen inte förändras nämnvärt jämfört med årets övriga månader. Resultaten 

förklaras genom fastans effekter på människors hälsa och psykologiska faktorer, exempelvis 

humör. Genom att studera tidigare studier anser Bialkowski et al. att fastan har positiva 

hälsoeffekter, dels genom viss viktminskning men framförallt då ett visst mått av eufori kan 

uppnås tack vare kemiska reaktioner i kroppen. Några negativa effekter nänms däremot inte. 

Vad gäller de psykologiska effekterna har Bialkowski et al. studerat liknande tidigare studier 

på andra helgdagar såsom jul, långfredagen och den judiska högtiden Rosh HaShanah. 
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Studien på den judiska högtiden uppvisar liknande resultat som denna och den ökade 

avkastningen förklaras med ökad samhörighet med gud och att religiösa riter under högtiderna 

bidrar till att utövarna känner sig som bättre människor vilket i sin tur ger ett positivt utslag på 

aktiemarknaderna.  

 

Bialkowski et al. har vidtagit vissa åtgärder för att förbättra studiens validitet. Effekter av 

andra kalendereffekter har uteslutits, Ramadans början och slut har fastställts exakt genom 

astronomiska beräkningar i de olika länderna och författarna har fastställt att en mycket liten 

andel av de ingående aktierna ägs av utländska investerare.  
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5 METOD 

5.1 VAL AV ÄMNESOMRÅDE 

Tidigare studier av kalendereffekter har framförallt granskat välutvecklade och västerländska 

marknader, bland annat USA, Sverige och England, där systematiska avvikelser torde ha svårt 

att överleva tack vare marknadernas relativt höga grad av effektivitet. Vidare har de behandlat 

kalenderbundna avvikelser i den meningen att de infaller vid samma tidpunkt varje år. 

Författarna ställde sig därmed frågan vad som skulle hända om liknande undersökningar 

gjordes på marknader som dels inte är västerländska eller effektiva i lika hög grad, dels på en 

högtid som, enligt den västerländska kalendern, inte infaller vid samma tidpunkt varje år. Med 

vetskapen om att den muslimska tideräkningen skiljer sig från den gregorianska föll sig valet 

av kalender naturligt.  

 

Vid efterforskningar av studier gjorda på muslimska marknader återfanns att majoriteten inte 

är effektiva i svag form samt att Januarieffekten, Måndagseffekten och Halloweeneffekten 

redan har undersökts på många av dem82. Utöver dessa klassiska kalendereffekter upptäcktes 

en studie som undersökte en systematisk avvikelse i samband med den muslimska heliga 

fastemånaden Ramadan, en så kallad Ramadaneffekt. Resultaten var inte överraskande och 

studien endast gjord på en marknad. När sedan två mer omfattande studier hittades, som 

visade på annorlunda och något motstridiga resultat, väcktes ett intresse att undersöka 

Ramadaneffekten närmare. 

 

5.2 GENOMFÖRANDE 

Denna uppsats är av replikerande karaktär i den mening att tidigare forskning har legat till 

grund för val av undersökningsområde där studier av Husain, Seyyed et al. och Bialkowksi et 

al. har använts som utgångspunkt83. Vid val av statistisk metod, regressionsanalyser med 

dummyvariabler, har en studie av Avdispahic och Hägg använts som referensram84. Detta val 

gjordes efter att ha analyserat vilket tillvägagångssätt som var bäst lämpat för just denna 

studies datamaterial. Med utgångspunkt i uppsatsens syfte och frågeställningar har sedan en 

kombination av kvalitativt och kvantitativt arbete tillämpats. Forskningsunderlag har varit en 

dokumentstudie, intervjuer samt datamaterial från Thomson Reuters Datastream och 

                                                             
82 Zarour, 2006; Cross, 1973; Tinic & West, 1984. 
83 Husain, 1998; Seyyed, Abraham & Al-Hajji, 2005; Bialkowksi, Etebari & Wisniewski, 2009. 
84 Avdispahic & Hägg, 2007. 
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Thomson Reuters 3000Xtra. Undersökningen grundar sig därmed i både primär- och 

sekundärdata85. Statistiska beräkningar och analyser har gjorts i programmet EViews86.  

 

Arbetsprocessen inleddes med informationssökning med hjälp av databaserna Academic 

Source Premier, Business Source Premier, DiVA, ERIC, PubMed och SCOPUS där 

nyckelord som Ramadan, fasting, health effects, psychology, seasonality och anomalies 

användes för att hitta vetenskapliga artiklar inom uppsatsens ämnesområde. Dokumentstudien 

gjordes i ett flertal läroböcker som behandlar finansiella marknader, Behavioral finance och 

ekonometri. Vidare hölls två intervjuer, en med Exportrådets Area Manager i Riyadh och en 

med en imam vid Stockholms moské.  

 

För att kunna utföra statistiska analyser var nästa steg i processen att definiera ett antal 

urvalskriterier för de länder och aktieindex som undersöks i uppsatsen. Därefter påbörjades 

insamling av data. I samband med detta valdes även vilka historiska datum för Ramadan som 

skulle användas. Det råder vissa meningsskiljaktigheter från land till land, och i vissa fall från 

person till person, angående de exakta tidpunkterna för fastan. Somliga menar att Ramadan 

börjar då nymånen den 29:e dagen i Sha’aban (månaden innan Ramadan), enligt i förväg 

utförda astronomiska beräkningar, bör vara synlig. Om nymånen inte beräknas vara synlig 

den 29:e dagen i Sha’aban, har Sha’aban istället 30 dagar. Då börjar alltså Ramadan en dag 

senare. Andra menar att Ramadan börjar då var och en, med det egna ögat, kan skåda 

nymånen den sista dagen i Sha’aban. Ett tredje synsätt menar att fastan inleds då nymånen har 

skådats i Mecka, medan ett fjärde synsätt hävdar att fastan inleds då nymånen först har 

skådats av muslimer, oavsett var i världen detta sker.87 Detta gör att fastan börjar vid olika 

tidpunkter beroende på vilken uppfattning individen sympatiserar med. Beroende på 

individens uppfattning kan exempelvis väderförhållanden samt var på jorden han/hon befinner 

sig få betydelse. De olika uppfattningarna gör att det är svårt att fastställa exakta datum för 

början och slut för fastan i varje enskilt land. Författarna har valt att utgå från kalendern Umm 

al Qura och applicerat dess datum på samtliga marknader. Umm al Qura är den kalender som 

bland annat används i Saudiarabien, Bahrain och Qatar. Samtliga datum för muslimska 

högtider i Umm al Qura beräknas av The Institute of Astronomical & Geophysical Research 

                                                             
85 Bryman & Bell, 2007. 
86 Ibid. 
87 Khalfi, 2011. 
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of the King Abdulaziz City for Science and Technology i Riyadh, Saudiarabien. Datumen 

beräknas i förväg med hjälp av moderna astronomiska kalkyleringsmetoder88.  

 

När ovanstående datainsamlig var gjord, kodade författarna dummyvariabler och utförde 

statistiska regressionsanalyser. Till sist analyserades resultaten, slutsatser formulerades och 

följdfrågor som kan ligga till grund för fortsatta studier ställdes.  

 

5.3 DOKUMENTSTUDIE OCH INTERVJUER 

För att skapa en förståelse för hur fastande kan påverka människor samt hur samhälle och 

näringsliv fungerar under Ramadan, har en dokumentstudie och intervjuer utförts. 

Dokumentstudien innehåller bland annat forskning som är utförd och granskad vid universitet 

världen över. Även artiklar publicerade i facktidningar alternativt medicinska och/eller 

ekonomiska tidsskrifter har använts. De områden som har studerats är bland annat 

Ramadaneffekten, Behavioral finance samt fastandes effekter på fysik och psyke. 

 

De två intervjuer som har genomförts har varit i form av informella samtal. För 

intervjuunderlag, se appendix 1. För fullständiga transkriberade intervjuer, vänligen kontakta 

författarna. Intervjun med Marcus Wenestam, Area Manager på Exportrådet, genomfördes för 

att få en uppfattning om hur muslimska samhällen fungerar näringslivsmässigt under 

Ramadan. Marcus är stationerad i Riyadh i Saudiarabien men är Country Manager för 

Kuwait, Yemen, Jordanien, Libanon och Syrien vilket medför att han kan tala även för dessa 

länder. Intervjun genomfördes på svenska i World Trade Center i Stockholm på Exportrådets 

kontor. En av författarna genomförde intervjun som var av semistrukturerad karaktär och 

spelades in med diktafon89. 

 

Intervjun med Mahmoud Khalfi, imam vid Stockholms moské, genomfördes för att förbättra 

författarnas förståelse för religiösa aspekter samt för hur människan påverkas fysiskt och 

psykiskt under fastan. Imam Khalfi är ursprungligen från Tunisien och har därför erfarenhet 

av att fira Ramadan i både ett muslimskt och ett västerländskt land. Den semistrukturerade 

intervjun hölls av två av författarna i ett mötesrum i Stockholms moské. Även här användes 

en diktafon så att full uppmärksamhet kunde ägnas åt intervjun.  

                                                             
88 Gent, 2010. 
89 Bryman & Bell, 2007. 



25 

5.4 VAL AV LÄNDER OCH AKTIEINDEX  

Det kvantitativa arbetet inleddes med att definiera ett antal urvalskriterier för de länder och 

aktieindex som ingår i undersökningen. Processen för detta löd som följer: 

 

Inledningsvis gick författarna igenom alla världens länder för att välja vilka som skall ingå i 

undersökningen. Detta gjordes med hjälp av kriterierna: 

 

• Andelen muslimer i landet skall uppgå till minst 50 procent av befolkningen.  

• Det skall finnas en officiell elektronisk handelsplats för aktier, det vill säga en börs. 

• Data för börsen skall finnas tillgänglig i Thomsom Reuters 3000Xtra eller Thomson 

Reuters Datastream.  

 

Därefter valdes vilka aktieindex som skall undersökas i respektive land. Detta gjordes med 

hjälp av kriterierna: 

 

• Akteindexet skall vara prisjusterat och uttryckt i lokal valuta.  

• Aktieindexet skall, i högsta möjliga mån, spegla respektive marknad som helhet. Det 

är med andra ord önskvärt att det inkluderar samtliga börsnoterade bolag, det vill säga 

är ett All-share index.  

• Om ett All-share index inte finns tillgängligt får det ”näst bästa” alternativet användas, 

om det anses vara talande för marknaden som helhet. Exempel på detta kan vara ett 

kompositindex för hela marknaden, det vill säga inte för endast en bransch.  

• Dagsdata skall finnas.  

 

Till sist valdes vilken historisk tidsperiod som skall undersökas i respektive aktieindex. Detta 

gjordes med hjälp av kriterierna: 

 

• Startdatum för samtliga aktieindex skall ligga så långt bak i tiden som möjligt, dock 

minst fem år tillbaka. Detta för att minimera risken för att en eventuell avvikelse från 

normalfördelningen skall försämra tillförlitligheten i estimaten90.  

• Slutdatum för samtliga aktieindex skall vara 2007-12-31. Detta för att inte inkludera 

eventuella effekter av finanskrisen91.  

                                                             
90 Andersson, Jorner & Ågren, 2007. 
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• Varje tidsserie skall börja maximalt 270 dagar innan den första Ramadan i 

datamaterialet infaller. Detta för att inte riskera att inkludera effekten av en Ramadan 

som ligger innan respektive tidsseries start92.  

 

Efter ovan nämnda process bestod datamaterialet av aktieindex från sjutton olika marknader: 

Bahrain, Bangladesh, Egypten, Förenade Arabemiraten (Abu Dhabi), Indonesien, Jordanien, 

Kuwait, Libanon, Malaysia, Marocko, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Saudiarabien, 

Tunisien och Turkiet. För fullständig förteckning och information om de i studien ingående 

aktieindexserierna, se appendix 2. 

 

5.5 VAL AV DUMMYVARIABLER  

I studien används regressionsanalyser med dummyvariabler för att undersöka eventuella 

återkommande mönster på aktiemarknaderna i samband med Ramadan. För att tillmötesgå 

studiens syfte användes hela månaden Ramadan som en dummyvariabel, dels med dagsdata, 

dels med månadsdata. Resterande tre dummyvariabler är specificerade med utgångspunkt i 

vad som framkommit i dokumentstudien och de genomförda intervjuerna. Tre dagar innan 

Ramadan undersöktes eftersom dessa dagar, enligt utsago, är glädjefyllda och positivt 

förväntansfulla93. När fastan under Ramadan sedan inleds förändras bland annat näringsintag 

och sömnrutiner drastiskt. Enligt imam Khalfi är omställningen fysiskt och psykiskt 

påfrestande framförallt under de tre första dagarna, varför författarna även har testat huruvida 

de Tre första dagarna under Ramadan har någon effekt på aktiemarknaderna94. Den sista 

dummyvariabeln, Tre dagar efter Ramadan, representerar festen som avslutar fastan, Eid al-

Fitr95. Eid al-Fitr är en glädjehögtid som pågår i just tre dagar. Även dessa tidpunkter anser 

författarna är intressanta att undersöka för huruvida de visar några återkommande mönster på 

aktiemarknaderna. Anledningen till att författarna, vid de tre sistnämnda dummyvariablerna, 

har valt att använda tre vanliga dagar istället för tre börsdagar är att de fysiska och psykiska 

förändringar som fastan för med sig sker oavsett om de är börsdagar eller ej. Vad gäller 

månadsdatan, kodade författarna denna för hand utefter Umm al Qura-kalendern utifrån 

dagsdatan. 

 

                                                                                                                                                                                              
91 Riksbanken, 2008; Eklund, 2010. 
92 Mackinlay, 1997. 
93 Khalfi, 2011. 
94 Ibid. 
95 Encyclopædia Britannica, 2011. 
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5.6 STATISTISKA BERÄKNINGAR 

Denna uppsats syftar till att undersöka huruvida en Ramadaneffekt existerar på 17 olika 

muslimska marknader. För att operationalisera detta har regressionsanalyser genomförts där 

de samband som testas är huruvida aktieavkastningarna före, under och efter Ramadan 

systematiskt skiljer sig från avkastningarna under övriga handelsdagar. För att göra detta har 

dummyvariabler använts. Dessa har kodats med ettor (1) för de tidsperioder som kan kopplas 

till Ramadan och med nollor (0) för alla andra tidsperioder. Samtliga modeller är skattade 

med minsta kvadratmetoden. För studien gäller att signifikansnivån en procent är kritisk gräns 

för vad som kan tolkas som ett påvisat samband. Resultat på signifikansnivåerna fem och tio 

procent presenteras också men dessa skall tolkas med större försiktighet. 

 

Genomgående har den beroende variabeln i regressionsanalyserna varit den logaritmerade 

avkastningen på respektive marknad. Oberoende variabler har varit de fyra olika 

dummyvariablerna: Ramadan, Tre dagar innan Ramadan, de Tre första dagarna under 

Ramadan och Tre dagar efter Ramadan.   

 

Den första dummyvariabeln som har undersökts är datumen för då Ramadan har infallit, se 

formel [1]. 

 

RD = λ0 + λ1RA + ɛt   [1] 

 

RD är den logaritmerade dagsavkastningen, vilken har beräknats som ln(PD/PD-1). λ0 motsvarar 

den genomsnittliga dagsavkastningen för alla handelsdagar förutom Ramadan. λ1 anger hur 

mycket den genomsnittliga dagsavkastningen för dagarna under Ramadan skiljer sig från λ0. 

RA symboliserar den oberoende dummyvariabel som har kodats till ettor de dagar då 

Ramadan infaller och till nollor samtliga andra dagar. ɛt är en slumpterm. Nollhypotesen, H0, 

som har undersökts i formel [1] har varit att alla parametrar är lika med noll, det vill säga att 

ingen systematisk avvikelse råder under Ramadan jämfört med övriga handelsdagar. 

Följaktligen har Ha varit att alla parametrar inte är lika med noll.  
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De två nästkommande dummyvariablerna som har undersökts är datumen för Tre dagar innan 

samt Tre dagar efter Ramadan, se formel [2].  

 

RD = λ0 + λ23DI + λ33DE+ ɛt  [2] 

 

RD är den logaritmerade dagsavkastningen och har beräknats som ln(PD/PD-1). λ0 motsvarar 

den genomsnittliga dagsavkastningen för alla handelsdagar förutom Tre dagar innan och Tre 

dagar efter Ramadan. λ2 anger hur mycket den genomsnittliga dagsavkastningen Tre dagar 

innan Ramadan skiljer sig från λ0. 3DI symboliserar den oberoende dummyvariabel som har 

kodats till ettor för Tre dagar innan Ramadan och till nollor för samtliga andra dagar. λ3 anger 

hur mycket den genomsnittliga dagsavkastningen Tre dagar efter Ramadan skiljer sig från λ0. 

3DE är den oberoende dummyvariabel som har kodats till ettor för Tre dagar efter Ramadan 

och till nollor för samtliga andra dagar. ɛt är en slumpterm. Nollhypotesen, H0, som har 

undersökts i formel [2] har varit att alla parametrar är lika med noll, det vill säga att ingen 

systematisk avvikelse råder Tre dagar innan eller Tre dagar efter Ramadan jämfört med 

övriga handelsdagar. Följaktligen har Ha varit att alla parametrar inte är lika med noll.  

 

Nästa dummyvariabel som har undersökts är datumen för de Tre första dagarna under 

Ramadan, se formel [3].  

 

RD = λ0 + λ43FD + ɛt   [3] 

 

RD är den logaritmerade dagsavkastningen och har beräknats som ln(PD/PD-1). λ0 motsvarar 

den genomsnittliga dagsavkastningen alla handelsdagar förutom de Tre första dagarna under 

Ramadan. λ4 anger hur mycket den genomsnittliga dagsavkastningen de Tre första dagarna 

under Ramadan skiljer sig från λ0. 3FD är den oberoende dummyvariabel som har kodats till 

ettor för de Tre första dagarna under Ramadan och till nollor för samtliga andra dagar. ɛt är 

en slumpterm. Nollhypotesen, H0, som har undersökts i formel 3 har varit att alla parametrar 

är lika med noll, det vill säga att ingen systematisk avvikelse råder de Tre första dagarna 

under Ramadan jämfört med övriga handelsdagar. Följaktligen har Ha varit att alla parametrar 

inte är lika med noll.  
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Slutligen har Ramadaneffekten undersökts även på månadsdata enligt formel [4]. 

Dummyvariabeln har då kodats med ettor de månader Ramadan infaller och med nollor 

resterande månader. 

 

RM = λ0 + λ5RAM + ɛt   [4] 

 

RM är den logaritmerade månadsavkastningen och har beräknats som ln(PM/PM-1). λ0 

motsvarar den genomsnittliga månadsavkastningen för alla månader förutom Ramadan. λ5 

anger hur mycket den genomsnittliga månadsavkastningen under Ramadan skiljer sig från λ0. 

RAM symboliserar den oberoende dummyvariabel som har kodats till ettor för de månader då 

Ramadan infaller och till nollor för samtliga andra månader. ɛt är en slumpterm. 

Nollhypotesen, H0, som har undersökts i formel [4] har varit att alla parametrar är lika med 

noll, det vill säga att ingen systematisk avvikelse råder under Ramadan jämfört med övriga 

handelsdagar. Följaktligen har Ha varit att alla parametrar inte är lika med noll. Vid 

användning av månadsdata har det inte varit möjligt att göra regressionsanalysen med de tre 

övriga dummyvariablerna 3DI, 3DE och 3FD eftersom de endast pågår under ett fåtal dagar. 

 

5.7 TESTER FÖR KÄNDA DATAPROBLEM 

För att de estimerade parametrarna i en regressionsanalys skall vara tolkningsbara måste 

datamaterialet uppfylla ett antal kriterier. Dessa är normalfördelning samt frånvaro av 

heteroskedasticitet och autokorrelation, varvid tester har gjorts för detta på respektive 

indexserie.96 Testerna beskrivs utförligt nedan. 

 

5.7.1 Test för normalfördelning 

Inledningsvis undersöks ifall residualerna för respektive index är normalfördelade eller inte, 

där nollhypotesen, H0, som testas är att residualerna är normalfördelade. Ha är således att de 

inte är det.  I samband med detta kontrolleras för skevhet (skewness), vilken skall ligga nära 

noll och toppighet (kurtosis), vilket skall ligga nära tre, för att normalfördelning skall råda97. 

Ett Jarque-Bera test genomförs också där nollhypotesen, att normalfördelning föreligger, 

förkastas om p-värdet för Jarque-Bera testet understiger vald signifikansnivå. I detta fall har 

signifikansnivån fem procent valts. Ett komplement vid normalfördelningstesterna skulle 

                                                             
96 Gujarati, 2003. 
97 Bodie, Kane & Marcus, 2009. 
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kunna vara att göra ett icke-parametriskt test men eftersom samtliga urval är stora behöver 

inga sådana göras. 

 

5.7.2 Test för heteroskedasticitet 

I regressionsmodeller antas variansen för residualerna, σ2, vara konstant, så kallad 

homoskedastisk. Vid tidsseriedata, vilket datamaterialet i denna uppsats består av, råder ofta 

heteroskedasticitet på grund av att residualernas varians är en funktion av storleken på tidigare 

perioders varians. För att undersöka om så är fallet görs ett Breusch-Pagan-Godfreytest på 

samtliga modeller. Signifikansnivån fem procent används, vilket betyder att om p-värdet 

understiger 0,05 råder heteroskedasticitet i datamaterialet vilket kan ge missvisande resultat i 

de estimerade parametrarna. 

 

5.7.3 Test för autokorrelation 

Autokorrelation innebär att residualerna i en regressionsanalys korrelerar med varandra. 

Skulle så vara fallet kan även detta leda till att felaktiga slutsatser dras om de estimerade 

parametrarna. Test för autokorrelation görs för samtliga regressioner med hjälp av ett 

Breusch-Godfrey test där nollhypotesen, H0, som testas är att autokorrelation föreligger. Även 

här används signifikansnivån fem procent. Ett komplement till detta kan vara att undersöka 

Durbin-Watson statistikan, vilket kan vara till hjälp om det finns anledning att tro att 

autokorrelation beror på felspecificerade modeller snarare än genuin autokorrelation. För mer 

om detta, se avsnitt 5.7.4 Korrigering för dataproblem. 

 

5.7.4 Korrigering för dataproblem 

Då förklaringsgraden för samtliga dummyvariabler är låg, se appendix 5, är det inte säkert att 

problem med heteroskedasticitet och autokorrelation föreligger, även om testerna visar på det. 

Dessa problem kan istället vara föranledda av felspecificerade regressionsmodeller, 

exempelvis på grund av att alltför många förklaringsvariabler har utelämnats. Med anledning 

av detta är det inte säkert att korrigering för dessa problem bör göras. Det är svårt att veta vad 

som är rätt och fel i denna fråga. Då litteraturen inom området är bristfällig och inte ger svar 

på huruvida datamaterial som dessa bör korrigeras eller ej, lämnas det till var och en att göra 

ett ställningstagande. Författarna anser att korrigeringar för dataproblem bör göras i de fall 
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problem har identifierats, och har därför gjort sådana med hjälp av Newey Wests 

korrigeringsmetod98.  

 

Om autokorrelation råder, men inte korrigeras för, finns risk att H0 förkastas trots att motsatt 

förhållande egentligen gäller. Vid en granskning av Durbin Watson statistikan råder ingen 

autokorrelation på majoriteten av de i studien ingående marknaderna. Undersöks istället 

resultaten av Breusch-Godfrey testerna, hittas autokorrelation på 14 marknader. Följaktligen 

är det svårt att veta vad autokorrelationen beror på. Det kan vara så att modellerna är 

felspecificerade, alternativt finns de facto autokorrelation i dess rätta bemärkelse. 

 

Vidare, om heteroskedasticitet föreligger, men inte korrigeras för, riskeras även då att 

felaktiga slutsatser från hypotesprövningarna dras. Då författarna anser att korrigeringar bör 

göras i de fall dataproblem har kunnat identifieras utgår analysen, i dessa fall, från de resultat 

som erhållits med hjälp av Newey Wests korrigeringsmetod. I övriga fall utgår analysen från 

de ursprungliga regressionsanalyserna. I appendix 5 presenteras utfallen på samtliga 

marknader både från de ursprungliga regressionsanalyserna och från regressionsanalyserna 

med Newey Wests korrigeringsmetod, detta för att möjliggöra för läsaren att tolka studien 

utefter dennes egen uppfattning om hur datamaterialet bör hanteras. För marknader som 

uppvisar problem med autokorrelations- och/eller heteroskedasticitetstester, se appendix 6. 

 

5.8 TOLKNING AV RESULTAT 

När samtliga tester är genomförda och Newey Wests korrigeringsmetod eventuellt har 

använts, kan uttalanden göras om de estimerade parametrarna och slutsatser dras för huruvida 

nollhypotesen kan förkastas eller ej. Om nollhypotesen kan förkastas betyder det att 

systematiska avvikelser i avkastningar kan urskiljas på marknaden.  

 

5.9 ANTAGANDEN 

Vid utförandet av denna studie har författarna antagit att ett övervägande antal av de som 

investerar på undersökningens marknader är bosatta på de lokala marknaderna och därmed 

utövar fastan. Detta kan antas då det, som nämnts i kapitel 2 Kontext, i många fall är svårt för 

utländska investerare att placera kapital på vissa av dessa börser. Se appendix 3 för 

förteckning över marknadsegenskaper och barriärer. Vidare har författarna antagit att även 

                                                             
98 Gujarati, 2003. 
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icke-muslimska medborgare fastar i de länder där sharialagstiftning råder. Detta antagande 

grundas i att Wenestam förklarar att kutym under Ramadan, även för icke-muslimer i dessa 

länder, är att fasta99. I detta sammanhang skall tilläggas att även länder som inte har 

sharialagstiftning ändå kan ha lagstiftning som är inspirerad av denna. Exempelvis är det, 

enligt Wenestam, även i Bahrain, Förenade Arabemiraten, Kuwait och Qatar förbjudet att äta, 

dricka eller röka på öppen gata under Ramadan100. För tabell över andel muslimer i respektive 

land samt förteckning över de länder där sharialagar råder, se appendix 4. 

 

5.10 METODDISKUSSION 

Syftet med att kombinera en kvalitativ- och en kvantitativ metod har varit att de skall fungera 

som komplement till varandra för att, på så vis, bidra till en mer omfattande förståelse för 

uppsatsämnet än vad som hade varit möjligt om endast en metod hade använts. Eftersom 

studien ämnar undersöka mätbara data, avkastningars utveckling, utifrån förhållandevis 

svårmätbara variabler inom religion, psykologi och fysiologi anser författarna att 

kombinationen av de två metoderna har varit fördelaktigt101.  

 

5.11 RELIABILITET  

Den dokumentstudie som studiens empiri till viss del utgörs av har framförallt bestått av 

artiklar, uppsatser och verk hämtade från erkända databaser.102. Att verken kommer från 

välkända utgivare samt i många fall är skrivna vid universitet med akademiska metoder gör 

att reliabiliteten är hög. Verken från universiteten har samtliga genomgått någon form av 

granskning innan de publicerats vilket gör att de anses trovärdiga.103
 Författarna har dock 

anammat ett kritiskt förhållningssätt och överlag ställt oss något skeptiska till studier som 

undersökt hur människor, i efterhand, hävdar att de uppfattar Ramadan. Detta då vi anser att 

upplevelser, även svåra och prövande, tenderar att förskönas vid återberättande. 

 

Vad gäller datamängden för de aktieindex som undersöks gäller att tillförlitligheten i 

estimaten ökar med antalet observationer, det vill säga med den historiska längden på 

materialet104. Av den anledningen, och för att minimera risken för att en eventuell avvikelse 

                                                             
99 Wenestam, 2011. 
100 Johnson, 2010; Wenestam 2011.  
101 Bryman & Bell, 2007. 
102 The American Finance Association, 2011. 
103 Bryman & Bell, 2007. 
104 Andersson, Jorner & Ågren, 2007. 
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från normalfördelningen skall försämra tillförlitligheten i estimaten, har startdatum för 

respektive index valts så långt bak i tiden som möjligt. Slutdatum för samtliga index har satts 

till 2007-12-31, detta för att inte inkludera eventuella effekter av finanskrisen eller riskera att 

estimaten blir missvisande. Som exempel kan ges att den pakistanska marknaden stängde 

under fyra månader under finanskrisen105.  

 

Eftersom antalet observationer skiljer sig från marknad till marknad är tillförlitligheten i 

estimaten inte konstant över samtliga marknader. En lösning på detta hade varit att välja ett 

gemensamt startdatum där data finns för samtliga index. I sådana fall skulle dock antalet 

observationer för samtliga index ha minskat avsevärt, vilket istället hade gjort tillförlitligheten 

lidande. Då det bedöms som viktigare att tillförlitligheten är hög, snarare än att den är 

konstant över marknaderna, har författarna valt att använda sig av data så långt bak i tiden 

som möjligt på varje marknad. På så vis blir tillförlitligheten så hög den kan bli på respektive 

marknad. Eftersom syftet med studien inte är att skapa en generell uppfattning om samtliga 

marknader är det dock inte något problem att tillförlitligheten varierar över marknaderna, men 

författarna bär med sig detta faktum i analysen. Som alltid vid statistiska undersökningar är 

det värt att ha i åtanke att om studien hade gjorts under andra tidsperioder, hade de statistiska 

analyserna eventuellt inte genererat samma resultat.  

 

På vissa marknader saknas dagsdata vid ett fåtal tillfällen. Detta kan exempelvis ha berott på 

slumpen, att börserna har varit stängda på grund av speciella omständigheter eller att Reuters 

eller Datastream inte har data för dessa dagar. Följden kan bli att de statistiska beräkningarna 

har baserats på en något bristfällig datamängd. Bortfall av denna typ försämrar givetvis 

tillförlitligheten. Dock är detta endast fallet på ett fåtal marknader och de observationer som 

fattas är mycket få till antalet varvid författarna bedömer effekten på beräkningarnas utfall 

som försumbar.  

 

Vid statistiska beräkningar kan en alltför hög signifikansnivå ge indikationer på felaktiga 

samband. Därför gäller, som tidigare nämnts, signifikansnivån en procent som kritisk gräns 

för vad som definieras som ett påvisat samband i denna studie. Då avsikten med studien är att 

kritiskt granska ett eventuellt samband har en låg signifikansnivå valts som kritisk gräns 

eftersom resultaten då inte riskerar att överskattas106. Resultat på fem- och tioprocentsnivå 

                                                             
105 Bashir, Ilias, Furrukh, 2011. 
106 Bryman & Bell, 2007. 
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redovisas också, men skall tolkas med större försiktighet. Vid testerna för kända dataproblem 

används signifikansnivån fem procent enligt rådande norm107. 

 

Vid regressionsanalys med flera förklaringsvariabler finns det risk för att multikollinearitet 

råder, det vill säga, att en förklaringsvariabel eller en kombination av förklaringsvariabler är 

starkt korrelerad med någon av modellens andra förklaringsvariabler. Detta kan leda till att 

förklaringsvariabler som är signifikanta framstår som icke signifikanta och/eller att 

parameterskattningarna får motsatt tecken jämfört med vad som är förväntat. För att undvika 

dessa problem har författarna valt att utföra regressionerna på respektive dummyvariabel 

separat. Som formel [2] visar görs dock en regression med två dummyvariabler. I detta fall 

ligger dock dummyvariablerna så pass långt ifrån varandra att det är rimligt att anta att 

multikollinearitet inte råder.  

 

För att undvika missförstånd har kritiska begrepp definierats i en ordlista. Samtliga 

urvalskriterier för datamaterial och tillvägagångssätt i de statistiska beräkningarna presenteras 

tydligt och även intervjuunderlag finns tillgängligt. Databearbetning har skett i EViews vilket 

innebär att risken för att beräkningarna har utförts felaktigt är mycket liten. Givetvis är alltid 

den mänskliga faktorn i insamling och sammanställning av data dock en möjlig felkälla.  

 

Vad gäller de intervjuer som har utförts anses svaren från studiens intervjuobjekt vara 

tillförlitliga. Om samma frågor hade ställts till andra imamer eller personer med hög 

anknytning till näringslivet i muslimska länder, torde dessa personer ha liknande 

referenspunkter som intervjuobjekten i denna studie. Detta skulle medföra att variationen i 

svaren förmodligen hade blivit relativt låga108. Intervjufrågorna utformades tydligt och utan 

tekniska termer för att inte riskera ledande frågor eftersom sådana kan ge upphov till felaktiga 

svar alternativt misstolkas109. Vid analysen av intervjuerna förhöll sig författarna kritiska till 

svar på följdfrågor som kan ha uppfattats som ledande. Som alltid vid intervjuer råder risk för 

att varken intervjuare eller intervjuobjekt är fullkomligt objektiva110. Därmed har åtanke 

ägnats åt att viss subjektivism kan ha förekommit. Om intervjuer hade utförts på ett större 

antal personer hade eventuellt en högre styrka i svaren kunnat uppnås vilket givetvis är att 

eftersträva. På grund av begränsade resurser har detta dock inte varit möjligt. Då författarna 
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108 Bryman & Bell, 2007. 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
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bedömer intervjuobjektens kunskap inom ämnesområdet som ingående torde dock styrkan i 

svaren ändå vara relativt hög. Sammanfattningsvis bedöms studiens tillförlitlighet som hög. 

 

5.12 VALIDITET  

Som anges i avsnitt 5.2 Genomförande har författarna utgått från en standardkalender och 

sedan applicerat dess datum för Ramadan på samtliga marknader eftersom det har bedömts 

som det överlägset mest rationella och tidsbesparande tillvägagångsättet. I undersökningens 

datamaterial blir följden att skillnaden mellan beräknat startdatum i kalendern och faktiskt 

startdatum kan ha varierat med högst ett dygn. Eftersom författarna inte kan kontrollera vilken 

uppfattning varje enskild investerare sympatiserar med har denna generalisering behövt göras 

för att studien skulle kunna genomföras. Det val som har gjorts kan dock ha medfört att de 

statistiska beräkningarna inte exakt har fångat upp Ramadan. Det är svårt att uttala sig om till 

vilken grad detta sker, men författarna har denna möjliga felkälla i åtanke.  

 

I tidigare studier har bland annat MSCIs Standard Country index använts, vilka enbart 

innefattar Large- och Midcap111. I denna studie används istället i största möjliga mån All-

share index, detta då ambitionen har varit att spegla så stor del av marknaderna som möjligt. 

Att studiens index är framtagna av olika aktörer medför en viss grad av inkonsistens i 

datamaterialet, men eftersom majoriteten av studiens index är kapitalviktade och prisjusterade 

mäter de samma saker och kan därför användas. Eftersom de index som har använts består av 

samtliga, eller merparten av, de listade bolagen på marknaderna kan de antas vara 

representativa för marknaderna som helhet. Erhållna resultat torde därför vara generaliserbara 

till andra finansiella marknader som liknar de som ingår i studien. Den externa validiteten är 

därmed relativt hög112. Vidare är regressionsanalys med dummyvariabler en vedertagen 

statistisk metod vilket gör att validiteten är hög113. Tester för kända dataproblem har gjorts för 

att säkerställa att kvalitén på datamaterialet är hög, detta för att inte riskera att dra felaktiga 

slutsatser.  

 

Börserna på studiens marknader har emellanåt varit stängda. Konsekvensen av detta på 

studiens dummyvariabler har ibland blivit att exempelvis Tre dagar efter Ramadan vid några 

tillfällen endast motsvarar en börsdag. I sådant fall ges den dummyvariabeln endast en 
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observation just det året. Om detta inträffar ofta kan denna dummyvariabels inverkan på hela 

datamaterialet bli mycket litet eftersom observationerna blir få. Detta är dock inte något 

problem eftersom avsikten med dummyvariablerna är att undersöka valda tidsperioder, 

oavsett om det är en börsdag eller ej. 

 

Naturligt nog är intervjuobjektens svar grundande i deras tidigare erfarenheter. Detta kan 

tänkas innebära att svar, exempelvis på hur fastan upplevs, inte är desamma för en imam som 

för en vanlig troende. Eftersom studiens båda intervjuobjekt har bakgrund i yrken där de 

möter många människor som utövar fastan, tror dock författarna att de kan tala objektivt och 

för en stor skara människor. Att författarna dessutom har intervjuat personer som inte deltar i 

fastan i samma omgivning ser vi som positivt då deras uppfattningar om Ramadan inte är 

präglade av samma miljö. Tack varje intervjuers möjlighet till motiveringar och följdfrågor 

har författarna kunnat tillgodogöra sig en djupare förståelse för hur Ramadan påverkar 

människor och samhälle än vad som annars kunnat åstadkommas via enbart 

dokumentstudier114. 

  

                                                             
114 Bryman & Bell, 2007. 



37 

6 EFFEKTER AV ATT FASTA UNDER RAMADAN  

Att fasta under Ramadan skiljer sig mot annan fasta på ett antal sätt. Framförallt sker fastan 

under Ramadan på grundval av religion och är ett frivilligt åtagande i den meningen att den 

exempelvis inte är ordinerad av en läkare eller är en period av undernäring med målet att 

förlora i vikt. Ramadan är snarare en period då självbehärskning övas vilket, i förlängningen, 

kan leda till antingen viktminskning eller viktökning.115 Ramadan skiljer sig även från annan 

fasta i det att en varierande faktor, solens position, avgör när individen skall och inte skall äta. 

Under Ramadan förflyttas födointag också till kvälls- och nattid. Jämfört med årets resterande 

månader kan detta leda till ökad hunger under dagtid, ökad trötthet och minskad energinivå116. 

 

En viktig variabel för utvecklingen av människans fysik är goda vanor. Framförallt är goda 

vanor för intag av mat, vätska och sömn fundamentala.117  De primära anledningarna till 

varför människor äter är för att tillfredsställa energibehov och hunger, det vill säga biologiska 

behov118. Men även externa faktorer såsom vana, sociala omständigheter och tradition kan 

inverka119. Att fastan under Ramadan pågår varje dag mellan soluppgång och solnedgång 

innebär att energibalansen (det vill säga skillnaden mellan energiintag och energiförbrukning) 

rubbas eftersom ett längre uppehåll från näringsintag sker på dagtid. På dagtid är dessutom 

energiförbrukningen hög eftersom aktiviteter vanligtvis utförs under dagen.  

 

Glukos, som lagras i lever och muskler, är kroppens primära energilager. Vid fastande 

använder kroppen först glukoslager, sedan utnyttjas fettreserver. Däremot, om kroppen varit 

utan näring under en längre tid, börjar den använda proteinreserver som näringskälla. Detta 

innebär att muskler bryts ner vilket är ohälsosamt.120 Ingen funnen studie presenterar hur 

energibalansen påverkas under just Ramadan men vad som med säkerhet sker är att kroppen 

ingår ett stadium av fastande när den har absorberat all näring som finns i maten. Detta sker 

vanligtvis ungefär åtta timmar efter det att den sista måltiden har intagits121. Oavsett typ av 
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120 Mahroof, 2007. 
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fasta sker med andra ord vissa förändringar i bland annat metabolism, energibalans, fysik, 

psyke och hormoner. Att fasta kan också medföra medicinska komplikationer.122 

 

För att orka fasta är det, enligt Mahroof, minst lika viktigt att äta rätt under Ramadan som att 

äta enbart för att tillgodose kroppens energibehov. Målet innan soluppgång, ”Suhoor”, skall 

innehålla mat som är mättande och tar lång tid för kroppen att bryta ned. ”Iftar”, målet efter 

solnedgång, skall, som tidigare nämnts, enligt tradition börja med dadlar och vatten. Under 

natten skall sedan måltiderna, enligt Koranen, vara varierade och hälsosamma. För att inte 

riskera att utsätta sig för fysiska risker skall födan innehålla både kolhydrater, proteiner, fett, 

mineraler och vatten men bör inte vara friterad eller innehålla överdrivna mängder socker.123 

Enligt Ziaee et al. finns dock en tendens till att mat och dryck med överdrivna mängder 

kolhydrater förtärs under Ramadan124. Men att äta mer än nödvändigt under fastan anses inte 

acceptabelt inom religionen. Islam menar att ett överdrivet födointag avtrubbar själen, 

hämmar själslig utveckling och ökar fysiska krämpor125.  

 

Även vätskeintaget, vars primära anledning är att tillfredsställa törst, blir lidande under dagtid 

under Ramadan.126 Kroppen förlorar kontinuerligt vätska och salter genom andning, svett och 

urin, varvid regelbunden påfyllning krävs för att kroppen skall fungera normalt och inte 

drabbas av vätskebrist och uttorkning127. Konsekvenser av vätskebrist är törst, trötthet, 

svaghet, huvudvärk, yrsel, illamående, desorientering, svimningar och en generell känsla av 

sjukdom.128 Enligt Leiper et al. råder inget tvivel om att muslimer under Ramadan blir 

uttorkade under dagtid. Tveksamt är dock huruvida de lider av kroniskt vätskeunderskott 

eftersom vätskebalansen ofta återställs under nattetid.129 Den huvudvärk som många upplever 

under Ramadan beror förmodligen i första hand på vätskebrist men även näringsbrist eller 

frånvaro av beroendeframkallande substanser så som koffein eller nikotin kan vara 

förklaringar.130 Kadri et al. visar i en studie att graden av irritation ökar avsevärt både hos 

rökare och icke-rökare under Ramadan. Dessutom ökar den successivt, det vill säga den 

högsta graden av irritation upplevs i slutet av fastan. Kadri et al. nämner även att avlägsnande 

                                                             
122 Fazel, 1998. 
123 Mahroof, 2007. 
124 Ziaee, 2006. 
125 Mahroof, 2007. 
126 Reilly & Waterhouse, 2007. 
127 Vårdguiden, 2011. 
128 Mahroof, 2007. 
129 Leiper & Molla, 2003. 
130 Mahroof, 2007. 
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av nikotin från beroende personer kan medföra sömnlöshet, irritabilitet, frustration, ilska och 

ångest. För koffein kan symtomen vara ångest, huvudvärk, likgiltighet, trötthet och 

illamående. Dock kan Ramadan ses som ett bra tillfälle för cigarett- eller kaffeberoende 

människor att sluta. 131 

 

Reilly och Waterhouse hävdar att en viss typ av mat kan medföra magproblem samt öka 

risken för övervikt132. Iraki et al. visar även att mängden magsyra, med efterföljande 

halsbränna, ökar under Ramadan, främst under dagtid133. Om den fastande tänker på eller 

känner doften av mat skickar hjärnan signaler till magen att producera magsyra vilket kan 

vara skadligt om personen sedan tidigare har problem med exempelvis magsår.134 Men 

fastande behöver inte enbart medföra negativa konsekvenser utan i många fall anses 

fördelarna med Ramadan överväga nackdelarna. Positiva fysiska effekter kan exempelvis vara 

förbättrat blodtryck, glukosnivå och fettvärden.135 Positiva psykiska effekter kan bland annat 

vara stärkta sinnen och ett allmänt välbefinnande tack vare en ökad samhörighetskänsla och 

givmildhet under denna period136. 

 

Efter några dagar av fastande ökar även nivåerna av vissa hormoner i blodet, bland annat 

endorfiner, vilket resulterar i en känsla av vakenhet, glädje och välmående137. Detta beror 

dock inte på ett lägre kaloriintag utan det är, enligt Meckel et al., snarare frekvensen och 

tidpunkter för måltiderna som är avgörande för välbefinnandet. De menar även att mängden 

sömn under Ramadan inte skiljer sig från andra månader utan att det endast är sömnrytmen 

som förändras. Detta då troende muslimer går upp under natten för att äta och be för att sedan 

återgå till att sova.138 Även Roky et al. finner liknande observationer139.  

 

Maughan el al. undersöker hur Ramadan påverkar ämnesomsättning och prestation hos 

idrottare. De menar att ämnesomsättningen under Ramadan inte bör påverkas nämnvärt då det 

enda som sker är att måltiderna förskjuts till nattetid istället för dagtid. Detta bör inte medföra 

någon skillnad ämnesomsättningsmässigt eftersom människor under ett normalt dygn fastar 8-

                                                             
131 Kadri, Tilane, El Batal, Taltit, Mechakra Tahiri & Moussaoui, 2000. 
132 Reilly & Waterhouse, 2007. 
133 Iraki, Abkam, Vallot, Amrani, Khlifa & Jellouli, 1997; Mahroof, 2007. 
134 Donderici, Temizhan, Kucukbas & Eskioglu, 1994. 
135 Athar, 1994. 
136 Huda Dodge, 2011. 
137 Mahroof, 2007. 
138 Meckel, Ismaeel, & Eliakim, 2008. 
139 Roky, Houti, Moussamih, Qotbi & Aadil, 2004; Roky, Iraki, Hajkhlifa, Lakhdar Ghazal & Hakkou, 2000. 
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12 timmar under natten. Även prestationsmässigt finner de inte någon större skillnad mellan 

fastande och icke-fastande140.  

 

Den så kallade ”kroppsklockan” är en bidragande faktor till människans naturliga dygnsrytm. 

Kroppsklockan är justerbar men eftersom den till stor del styrs av rent biologiska faktorer, 

såsom neutrala reaktioner på exempelvis mängden dagsljus, tar den tid att ställa om.141 

Förändringar i kroppsklockan innebär bland annat förändringar i mängden utsöndrat 

melatonin i kroppen. En förhöjd mängd melatonin sänker kroppstemperaturen och förhöjer 

känslan av trötthet. Detta sker vanligtvis på kvällstid och signalerar alltså för kroppen att det 

är dags att vila. Det naturliga är med andra ord att sova på natten och att vara vaken på 

dagen142. Bahammam visar att sömnmönstret ändras drastiskt när Ramadan inleds, men inga 

tydliga resultat angående förändringar i total mängd sömn under hela månaden kan 

presenteras. Vidare både bevisar och motbevisar Bahammam att det generella humöret 

förbättras under Ramadan.143 

  

                                                             
140 Maughan, Coyle, 2010. 
141 Reilly & Waterhouse, 2007. 
142 Reilly & Waterhouse, 2007; Shanks, Ansari, & al-Kalai, 1994; Schmahl & Metzler, 1991. 
143 Bahammam, 2006; Karaagaoglu & Yücecan, 2000. 
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7 RESULTAT FRÅN STATISTISKA BERÄKNINGAR 

7.1 INDEXSERIERNAS EGENSKAPER 

För att studera Ramadaneffekten har författarna utgått från 17 index på lika många 

marknader. Tabell 1 visar dataperiod och antal Ramadantillfällen för respektive marknads 

index. 

 

Tabell 1: Dataperiod och antal Ramadantillfällen för studiens marknader. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1
Marknad Dataperiod
Bahrain jan 03 - dec 07 5
Bangladesh feb 01 - dec 07 7
Egypten feb 98 - dec 07 10
Indonesien apr 90 - dec 07 18
Jordanien jan 98 - dec 07 10
Kuwait dec 99 - dec 07 8
Libanon jan 98 - dec 07 10
Malaysia feb 98 - dec 07 10
Marocko jan 02 - dec 07 6
Nigeria jan 00 - dec 07 8
Oman jan 98 - dec 07 10
Pakistan maj 94 - dec 07 13
Qatar aug 98 - dec 07 10
Saudiarabien okt 98 - dec 07 10
Tunisien jan 98 - dec 07 10
Turkiet jan 98 - dec 07 10
Abu Dhabi jun 01 - dec 07 7

Antal 
Ramadan
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Tabell 2 redogör för ett antal utvalda statistiska mått för indexseriernas egenskaper med 

dagsdata. Avkastning och standardavvikelse anges både på dagsbasis (RD och StDevD) och på 

årsbasis (RÅ och StDevÅ).  Median anges på dagsbasis. 

 

Tabell 2: Utvalda statistiska mått för indexseriernas egenskaper med dagsdata. 

Som framgår av tabell 2 är ingen av studiens indexserier normalfördelad enligt Jarque-

Beratestet. Samtliga p-värden är noll (0), vilket betyder att nollhypotesen om att 

normalfördelning råder kan förkastas. Trots detta kan vi, enligt den centrala 

gränsvärdessatsen, anta att parametrarna är approximativt normalfördelade tack vare de stora 

urvalen. Detta gör att resultaten från efterföljande regressionsanalyser kan tolkas utan 

problem144. 

 

Av tabell 2 framgår att 13 av studiens 17 marknader har negativ skevhet, det vill säga 

fördelningen kring medelvärdet i normalfördelningskurvan är inte symmetrisk utan svansen 

på vänster sida om medelvärdet är längre än den till höger. Samtidigt ligger merparten av 

värdena, inklusive medianen, till höger om medelvärdet. En negativ skevhet innebär att 

sannolikheten för framtida negativa utfall är större än vad den är för positiva utfall. För 

positiv skevhet gäller det motsatta förhållandet. Av tabell 2 kan det konstateras att feta 

svansar existerar på många marknader vilket innebär att risken för extrema värden är stor. 

Vidare har samtliga marknader olika grad av toppighet i normalfördelningen, kurtosis. 

                                                             
144Andersson, Jorner & Ågren, 2007. 

Tabell 2
Marknad R D RÅ Median StDevD StDevÅ Skevhet Kurtosis  Jarque-Bera p-värde Obs
Bahrain 0,07% 18,70% 0,02% 0,55% 8,66% 0,58 8,52 1728,33 0,00% 1302
Bangladesh 0,07% 17,35% 0,00% 1,69% 26,73% 0,31 161,57 1885911,00 0,00% 1800
Egypten 0,12% 29,75% 0,08% 0,99% 15,72% -0,22 12,55 7174,380,00% 1886
Indonesien 0,03% 8,23% 0,05% 1,56% 24,64% -0,10 11,45 15200,37 0,00% 5101
Jordanien 0,06% 14,70% 0,00% 1,03% 16,21% -0,31 12,38 9523,07 0,00% 2586
Kuwait 0,10% 25,90% 0,04% 0,95% 14,99% -0,51 14,07 10734,520,00% 2086
Libanon 0,01% 3,25% 0,00% 1,51% 23,91% -1,00 151,96 2391226,00 0,00% 2586
Malaysia 0,03% 7,15% 0,04% 1,47% 23,20% -0,41 60,15 330977,40 0,00% 2432
Marocko 0,08% 19,75% 0,06% 0,82% 13,04% -0,78 10,85 4177,620,00% 1563
Nigeria 0,11% 28,60% 0,00% 1,51% 23,81% -1,04 430,44 15804496,00 0,00% 2076
Oman 0,02% 5,63% 0,00% 1,06% 16,73% 1,53 78,29 611754,60 0,00% 2586
Pakistan 0,06% 14,55% 0,13% 1,74% 27,49% -0,33 8,25 3676,140,00% 3154
Qatar 0,08% 20,20% 0,02% 3,09% 48,86% -0,49 474,70 22713727,00 0,00% 2450
Saudiarabien 0,08% 20,75% 0,09% 1,49% 23,58% -0,48 18,11 22934,13 0,00% 2400
Tunisien 0,08% 20,75% 0,09% 1,49% 23,58% -0,48 18,11 22934,13 0,00% 2400
Turkiet 0,11% 26,58% 0,00% 2,72% 43,05% -0,04 8,67 3463,13 0,00% 2586
Abu Dhabi 0,09% 22,10% 0,00% 1,15% 18,16% 0,16 13,89 8381,04 0,00% 1696
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Tabell 3 redogör för ett antal utvalda statistiska mått för indexseriernas egenskaper med 

månadsdata. Avkastning och standardavvikelse anges både på månadsbasis (RM och StDevM) 

och på årsbasis (RÅ och StDevÅ). Median anges på månadsbasis. 

 

Tabell 3: Utvalda statistiska mått för indexseriernas egenskaper med månadsdata. 
 

Som framgår av tabell 3 är fem av studiens indexserier på månadsbasis normalfördelade 

enligt Jarque-Beratestet. Tolv p-värden är noll (0), vilket betyder att vi kan förkasta 

nollhypotesen om att normalfördelning råder, men för övriga fem råder normalfördelning. 

Trots att antalet observationer är färre än vid dagsdata kan urvalen ändå anses tillräckligt stora 

vilket gör att vi, även här, kan anta att parametrarna är approximativt normalfördelade. 

Därmed kan resultaten tolkas utan problem från samtliga efterföljande regressionsanalyser145. 

 

Som vidare framgår av tabell 3 har sju av de i studien ingående marknaderna negativ skevhet, 

det vill säga sannolikheten för framtida negativa utfall är större än för positiva utfall. Samtliga 

distributioners kurtosis är något lägre än vid användandet av dagsdata. Detta innebär att risken 

för extrema värden i detta fall inte är lika stor. 

 

 

 

 

 

                                                             
145Andersson, Jorner & Ågren, 2007. 

Tabell 3
Marknad R M RÅ Median StDevM StDevÅ Skevhet Kurtosis  Jarque-Bera p-värde Obs
Bahrain 1,57% 18,89% 1,69% 3,28% 11,37% 0,32 4,14 4,17 12,46%59
Bangladesh 1,52% 18,29% 0,05% 7,28% 25,22% -0,67 8,79 123,860,00% 84
Egypten 1,44% 17,22% 0,93% 4,56% 15,81% -0,53 7,72 118,00 0,00% 121
Indonesien 0,55% 6,58% 0,85% 8,57% 29,69% -0,83 5,63 87,67 0,00% 218
Jordanien 1,24% 14,94% 0,53% 5,03% 17,44% 0,23 3,15 1,18 55,51% 122
Kuwait 2,03% 24,41% 2,27% 4,91% 17,01% -0,22 3,59 2,22 32,95% 98
Libanon 0,09% 1,02% -0,03% 7,71% 26,69% 0,42 8,48 156,08 0,00% 122
Malaysia 0,45% 5,43% 1,39% 7,16% 24,79% -0,33 5,40 31,19 0,00% 121
Marocko 1,53% 18,39% 1,75% 4,67% 16,16% 0,12 5,41 17,88 0,01% 73
Nigeria 2,55% 30,57% 1,83% 6,00% 20,78% 0,81 4,94 25,71 0,00% 97
Oman 0,41% 4,91% 0,19% 5,79% 20,06% 0,37 3,37 3,50 17,40% 122
Pakistan 0,97% 11,67% 1,54% 9,15% 31,69% -0,63 5,22 45,42 0,00% 167
Qatar 1,52% 18,19% 0,96% 7,06% 24,44% 0,38 5,72 38,24 0,00% 115
Saudiarabien 1,51% 18,08% 2,19% 7,87% 27,25% -1,13 6,21 72,48 0,00% 113
Tunisien 0,76% 9,07% 0,38% 3,03% 10,50% 1,00 4,94 39,51 0,00% 122
Turkiet 2,08% 24,93% 2,29% 12,09% 41,88% 0,08 4,09 6,21 4,48% 122
Abu Dhabi 1,85% 22,22% 1,04% 7,28% 25,22% 1,11 8,64 121,01 0,00% 79
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7.2 DAGSDATA 

I samtliga efterföljande tabeller representerar en stjärna (*) signifikansnivån tio procent, två 

stjärnor (**) signifikansnivån fem procent och tre stjärnor (***) signifikansnivån en procent. 

Vidare gäller att alla resultat som presenteras på fem- och tioprocentsnivåerna bör tolkas med 

försiktighet eftersom dessa resultat riskerar att överskatta eventuella samband. Ett statistiskt 

säkerställt samband råder, i denna studie, endast på signifikansnivån en procent. 

 

7.2.1 DUMMY:  RAMADAN 

Av studiens samtliga marknader är Jordanien den enda marknad utan dataproblem, det vill 

säga utan problem med autokorrelation eller heteroskedasticitet, som uppvisar systematiska 

avvikelser under Ramadan. Detta äger rum på signifikansnivån fem procent. Som tabell 4 

visar är denna avkastning positiv. 

 

Tabell 4: Resultat från regressionsanalys med dagsdata och dummyvariabeln Ramadan. 

Som tabell 4 visar är även λ0 för Jordanien signifikant på femprocentsnivån vilket betyder att 

den totala avkastningen under Ramadan, med 95-procentig säkerhet, uppgår till 0,23 procent 

på dagsbasis (0,19 % + 0,04 %). Detta motsvarar 57,25 procent på årsbasis 

(46,38 % + 10,88 %). Jämfört med den genomsnittliga avkastningen under övriga 

handelsdagar är avkastningen under Ramadan, totalt sett, nästan sex gånger högre 

(0,23 % / 0,04 %). 

 

Efter att Newey Wests korrigeringsmetod har använts på marknader som uppvisar 

dataproblem, resulterar undersökningen i signifikanta resultat med dummyvariabeln Ramadan 

enligt tabell 5. 

 

Tabell 5: Resultat från regressionsanalys med dagsdata och dummyvariabeln Ramadan, efter att Newey Wests 

korrigeringsmetod har använts. 

Tabell 4
Marknad λ0 λÅ λ1 λ1Å Total RD Total RÅ

Jordanien 0,0435%** 10,88% 0,1855%** 46,38% 0,23% 57,25%

Tabell 5

Marknad λ0 λÅ λ1 λ1Å Total RD Total RÅ

Pakistan 0,03% - 0,4067%*** 101,68% - -

Indonesien 0,02% - 0,1686%* 42,15% - -

Kuwait 0,0804%* 20,10% 0,0804%* 20,10% 0,16% 40,20%
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Som framgår av tabell 5 är Pakistan den enda marknad som, under Ramadan, uppvisar en 

systematisk avvikelse från övriga handelsdagar på signifikansnivån en procent. Denna 

avvikelse är positiv. Däremot är konstanten för Pakistan, λ0, inte signifikant vilket gör att det 

är svårt att uttala sig om den totala avkastningen under Ramadan. Eftersom avkastningen 

under övriga handelsdagar inte är signifikant, och dessutom har ett mycket högt p-värde, kan 

den lika gärna vara negativ som positiv. Det går däremot att fastställa att den totala 

avkastningen i Pakistan är högre under just Ramadan än vad den är under övriga 

handelsdagar.  

 

I Indonesien och Kuwait råder systematiska avvikelser under Ramadan på signifikansnivån 

tio procent. Båda avvikelserna är positiva. I Indonesiens fall gäller samma resonemang som 

för Pakistan, nämligen att avkastningen under Ramadan är högre än under resten av året, 

däremot går det inte att uttala sig om vad den totala avkastningen uppgår till eftersom λ0 inte 

är signifikant. I Kuwait, å andra sidan, är λ0 signifikant på tioprocentsnivån vilket gör att den 

totala avkastningen på dagsbasis är 0,16 procent (0,08 % + 0,08 %). Detta motsvarar 40,2 

procent på årsbasis (20,1 % + 20,1 %). Jämfört med den genomsnittliga avkastningen under 

övriga handelsdagar är avkastningen under Ramadan, totalt sett, cirka dubbelt så stor 

(0,16 % / 0,08 %). 

 

7.2.2 DUMMY:  TRE DAGAR INNAN RAMADAN 

Av studiens samtliga marknader visar ingen på systematiska avvikelser med dummyvariabeln 

Tre dagar innan Ramadan på någon signifikansnivå utan att samtidigt uppvisa dataproblem, 

det vill säga innan Newey Wests korrigeringsmetod har använts. 

 

Efter att Newey Wests korrigeringsmetod har använts på de marknader som uppvisar 

dataproblem, resulterar undersökningen i signifikanta resultat med dummyvariabeln Tre 

dagar innan Ramadan enligt tabell 6.  

 

Tabell 6: Resultat från regressionsanalys med dagsdata och dummyvariabeln Tre dagar innan Ramadan, efter 

att Newey Wests korrigeringsmetod har använts. 

Tabell 6
Marknad λ0 λÅ λ2 λ2Å Total RD Total RÅ

Tunisien 0,04% - -0,1889%** -47,23% - -
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Som framgår av tabell 6 är Tunisien den enda marknad som uppvisar en systematisk 

avvikelse. Denna är negativ och råder på signifikansnivån fem procent. För Tunisien är dock 

inte λ0 signifikant vilket gör att det blir svårt att uttala sig om vad den totala avkastningen 

uppgår till. Det går däremot att fastställa att den totala avkastningen i Tunisien är lägre just 

Tre dagar innan Ramadan än under övriga handelsdagar.  

 

7.2.3 DUMMY:  TRE DAGAR EFTER RAMADAN 

Av studiens samtliga marknader visar ingen på systematiska avvikelser med dummyvariabeln 

Tre dagar efter Ramadan på någon signifikansnivå utan att samtidigt uppvisa dataproblem, 

det vill säga innan Newey West korrigeringsmetod har använts.  

 

Efter att Newey Wests korrigeringsmetod har använts på marknader som uppvisar 

dataproblem, resulterar undersökningen i signifikanta resultat med dummyvariabeln Tre 

dagar efter Ramadan enligt tabell 7.  

 

Tabell 7: Resultat från regressionsanalys med dagsdata och dummyvariabeln Tre dagar efter Ramadan, efter att 

Newey Wests korrigeringsmetod har använts. 

Som framgår av tabell 7 uppvisar Saudiarabien och Bangladesh negativa systematiska 

avvikelser på signifikansnivån fem procent. Vad gäller Bangladesh är λ0 inte signifikant vilket 

gör att det blir svårt att uttala sig om vad den totala avkastningen uppgår till. Det går däremot 

att fastställa att den totala avkastningen i Bangladesh är lägre Tre dagar efter Ramadan än 

under övriga handelsdagar. I Saudiarabien är λ0 signifikant på femprocentsnivån vilket gör att 

den totala avkastningen Tre dagar efter Ramadan är noll (0) procent på dagsbasis             

(0,08 % - 0,08 %). Detta motsvarar även noll (0) procent på årsbasis (20,95 % - 20,95 %).  

 

Som vidare kan utläsas av tabell 7 uppvisar Egypten återkommande positiva avvikelser Tre 

dagar efter Ramadan, medan Kuwait och Qatar uppvisar återkommande negativa avvikelser 

Tre dagar efter Ramadan. Dessa resultat äger rum på signifikansnivån tio procent. För 

Egypten och Kuwait är även λ0 signifikant på enprocentsnivå. För Qatar är λ0 signifikant på 

Tabell 7
Marknad λ0 λÅ λ3 λ3Å Total RD Total RÅ

Saudiarabien 0,0838%*** 20,95% -0,0838%** -20,95% 0,00% 0,00%
Bangladesh 0,00% - -0,0706%** -17,65% - -
Egypten 0,1145%*** 28,63% 0,8275%* 206,88% 0,94% 235,50%
Kuwait 0,104%*** 26,00% -0,0711%* -17,78% 0,03% 8,22%
Qatar 0,0787%** 19,68% -0,0654%* -16,35% 0,01% 3,33%
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femprocentsnivån. Av detta följer att den totala avkastningen Tre dagar efter Ramadan i 

Egypten är 0,94 procent på dagsbasis (0,83 % + 0,11 %), vilket motsvarar 235,5 procent på 

årsbasis (206,88 % + 28,63 %). Detta motsvarar en 8,5 gånger högre avkastning under än 

under övriga handelsdagar. För Kuwait gäller att den totala avkastningen Tre dagar efter 

Ramadan är 0,03 procent på dagsbasis (-0,07 % + 0,1 %), vilket motsvarar 8,22 procent på 

årsbasis (-17,78 % + 26,00 %). Detta motsvarar en betydligt lägre avkastning än under övriga 

handelsdagar. Slutligen, för Qatar gäller att den totala avkastningen Tre dagar efter Ramadan 

är 0,01 procent på dagsbasis (-0,07 % + 0,08 %), vilket motsvarar 3,33 procent på årsbasis    

(-16,35 % + 19,68 %). Även detta motsvarar en betydligt lägre avkastning än under övriga 

handelsdagar. 

 

7.2.4 DUMMY:  DE TRE FÖRSTA DAGARNA UNDER RAMADAN 

Av studiens samtliga marknader visar ingen på systematiska avvikelser med dummyvariabeln 

de Tre första dagarna under Ramadan på någon signifikansnivå utan att samtidigt uppvisa 

dataproblem, det vill säga innan Newey Wests korrigeringsmetod har använts.  

 

Efter att Newey Wests korrigeringsmetod har använts på marknader som uppvisar 

dataproblem, resulterar undersökningen i signifikanta resultat med dummyvariabeln de Tre 

första dagarna under Ramadan enligt tabell 8. 

 

Tabell 8: Resultat från regressionsanalys med dagsdata och dummyvariabeln de Tre första dagarna under 

Ramadan, efter att Newey Wests korrigeringsmetod har använts. 

Som framgår av tabell 8 uppvisar Nigeria och Qatar negativa systematiska avvikelser på 

signifikansnivån tio procent. Vad gäller Nigeria är λ0 signifikant på enprocentsnivån och för 

Qatar på femprocentsnivån. Av detta följer att den totala avkastningen i Nigeria de Tre första 

dagarna under Ramadan är -0,09 procent på dagsbasis (-0,21 % + 0,12 %). Detta motsvarar   

-23,18 procent på årsbasis (-52,2 % + 29,03 %). Jämfört med den genomsnittliga 

avkastningen under övriga handelsdagar är avkastningen de Tre första dagarna under 

Ramadan så pass låg att den totala avkastningen till och med blir negativ. Vad gäller Qatar är 

den totala avkastningen de Tre första dagarna under Ramadan -0,07 procent på dagsbasis     

(-0,15 % + 0,08 %). Detta motsvarar -16,63 procent på årsbasis (-37,13 % + 20,50 %). Även 

Tabell 8
Marknad λ0 λÅ λ4 λ4Å Total RD Total RÅ

Nigeria 0,1161%*** 29,03% -0,2088%* -52,20% -0,09% -23,18%
Qatar 0,082%** 20,50% -0,1485%* -37,13% -0,07% -16,63%
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här är avkastningen de Tre första dagarna under Ramadan så pass låg att den totala 

avkastningen till och med blir negativ.  

7.3 MÅNADSDATA 

7.3.1 DUMMY:  RAMADAN 

Av studiens samtliga marknader uppvisar endast Pakistan systematiska avvikelser med 

dummyvariabeln Ramadan utan att samtidigt uppvisa dataproblem, det vill säga innan Newey 

Wests korrigeringsmetod har använts. Avkastningen är positiv och detta sker på 

signifikansnivån fem procent, se tabell 9. 

 

Tabell 9: Resultat från regressionsanalys med månadsdata och dummyvariabeln Ramadan. 

Pakistans konstant, λ0, är inte signifikant vilket gör att det är svårt att uttala sig om vad den 

totala avkastningen uppgår till. Det går däremot att fastställa att den totala avkastningen i 

Pakistan är högre under Ramadan än vad den är under årets övriga månader. 

 

Efter att Newey Wests korrigeringsmetod har använts på marknader som uppvisar 

dataproblem, resulterar undersökningen i signifikanta resultat med dummyvariabeln Ramadan 

enligt tabell 10.  

 

Tabell 10: Resultat från regressionsanalys med månadsdata och dummyvariabeln Ramadan, efter att Newey 

Wests korrigeringsmetod har använts. 

Som framgår av tabell 10 uppvisar endast Jordanien systematiska avvikelser. Dessa är 

positiva och gäller på signifikansnivån fem procent. Däremot är konstanten för Jordanien, λ0, 

inte signifikant vilket gör att det, även här, blir svårt att uttala sig om vad den totala 

avkastningen under Ramadan uppgår till. Det går dock att fastställa att den totala 

avkastningen i Jordanien är högre under Ramadan än vad den är under årets övriga månader. 

  

Tabell 9
Marknad λM λÅ λ5 λ5Å Total RM Total RÅ

Pakistan 0,47% - 5,9781%** 71,74% - -

Tabell 10
Marknad λM λÅ λ5 λ5Å Total RM Total RÅ

Jordanien 0,89% - 4,1462%** 49,75% - -
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8 ANALYS 

Hur effektiv en marknad är beror på vilken typ av information som reflekteras i priserna. För 

att ny information skall reflekteras förutsätts att den finns, söks och används rationellt. Av 

detta följer att en systematisk avvikelse skulle kunna uppstå på grund av avsaknad av 

information eller genom att irrationella beslut fattas, exempelvis som en följd av ett minskat 

informationsflöde eller på grund av investerares psykologiska biases. För att systematiska 

avvikelser inte skall kunna uppstå är det således nödvändigt att marknaderna bland annat är 

transparanta samt innehåller alla typer av investerare. De marknader som ingår i vår studie är 

antingen Frontier eller Emerging markets vilket betyder att de saknar många av dessa 

egenskaper. Detta, i sin tur, ökar möjligheten för att systematiska avvikelser skall kunna 

uppstå. Som nämnts i bakgrunden stöds detta av Abdmoulahs studie som menar att 

majoriteten av de största muslimska aktiemarknaderna avviker från effektivitet i svag form. 

Som framgår i kapitel 7 Resultat från statistiska beräkningar, kan en Ramadaneffekt enbart 

identifieras på den pakistanska marknaden i denna studie, vilket också besvarar studiens 

första forskningsfråga. Att systematiska avvikelser under eller kring Ramadan inte har hittats 

på någon av studiens övriga marknader talar emot uppfattningen om att de avviker från 

effektivitet i svag form. Det skall dock tilläggas att bara för att just en Ramadaneffekt inte har 

kunnat urskiljas, behöver det inte betyda att marknaderna inte är svagt effektiva.  Andra 

återkommande mönster, som inte har undersökts i denna studie, skulle kunna förekomma 

vilket istället skulle bekräfta Abdmoulahs uppfattning. Författarna bedömer således inte 

denna studie som tillräckligt omfattande för att kunna formulera slutsatser om marknadernas 

grad av effektivitet. 

 

Resultaten i denna studie skiljer sig från utfallen i två av tre studier i kapitel 4 Tidigare 

forskning. Vid en jämförelse mellan denna studies resultat och de Husain presenterar är 

resultaten i det närmaste motsatta. Husain, som endast undersöker den pakistanska 

marknaden, finner inget mönster. Denna studie finner, å andra sidan, en Ramadaneffekt i just 

Pakistan.  Eftersom båda studier har använt samma metod kan detta anses motsägelsefullt 

men förklaringen ligger troligtvis i att studierna har utförts under olika tidsperioder. 

Datamaterialet för Pakistan tar, i denna studie, vid där Husains tar slut. Eftersom systematiska 

prisavvikelser torde ha svårare att överleva i en alltmer utvecklad, och därmed mer effektiv 

marknad, kan det anses märkligt att Ramadaneffekten är starkare på senare år, vilket våra 

resultat tyder på. Denna studie ämnar dock inte undersöka när i förhållande till en marknads 
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utvecklingsgrad det är rimligt att systematiska avvikelser kan uppstå. Författarna tror dock att 

resultatskillnaderna kan förklaras av marknadens utvecklingsgrad, vilket diskuteras mer 

ingående senare i analysen. För att undersöka detta vidare hade vi velat replikera Husains 

studie men under denna studies tidsperiod. Detta har dock inte varit möjligt eftersom Husain 

inte angett vilket index som har använts. Ett alternativ hade varit att undersöka det index som 

har använts i vår studie, men under den tidsperiod Husain har använt. Inte heller detta har 

varit möjligt på grund av begränsad tillgänglighet till data. 

 

Resultaten i denna studie och de Seyyed et al. presenterar är mer enhetliga, det vill säga ingen 

Ramadaneffekt har återfunnits i Saudiarabien. Även i detta fall är studierna gjorda under i 

stort sett olika tidsperioder vilket leder till att de inte är hundraprocentigt jämförbara. Med 

tidigare logik skulle användningen av olika tidsperioder leda till olika resultat. Varför denna 

studies resultat och de av Seyyed et al. överensstämmer kan dock, som Seyyed et al. nämner, 

bero på att den Saudiarabiska staten äger cirka 50 procent av den saudiska aktiemarknaden 

som därmed till stor del har varit och är stängd för privata investerare. Eftersom psykologiska 

biases, enligt Behavioral finance, kan ge upphov till systematiska prisavvikelser, kan en 

Ramadaneffekt tänkas vara större ju fler privata investerare som har möjlighet att investera 

eftersom mängden irrationella beslut då torde vara fler. Detta resonemang grundar författarna 

på att institutionella investerare är anställda av företag, alternativt av staten, och därmed 

placerar andras medel, det vill säga inte sina privata. Att placera andras medel borde innebära 

mindre kortsiktiga irrationella beslut på grund av exempelvis ett positivt humör än vid 

placering av privata medel och kan således vara en anledning till varför någon Ramadaneffekt 

inte har återfunnits i Saudiarabien. Till sist är författarna något kritiska till att Seyyed et al. 

har använt sig av veckodata i sina statistiska analyser. Detta riskerar nämligen generera 

resultat som inte fullständigt stämmer överens med verkligheten. Om brytpunkten för 

Ramadan ligger mitt under en vecka, exempelvis en tisdag eller onsdag, kan den veckovisa 

kodningen av datamaterialet innebära att även dagar som inte skall inkluderas fångas upp. 

Genom att använda dagsdata hade datamaterialet kunnat kodas mer exakt och genererat mer 

tillförlitliga resultat. Användningen av olika frekvenser i datamaterialet leder givetvis också 

det till att jämförelsen mellan denna studies resultat och de av Seyyed et al. inte är 

hundraprocentig.  

 

Störst skillnad i resultat finner dock författarna vid en jämförelse mellan denna studie och den 

av Bialkowski et al. Resultaten skiljer sig markant då Bialkowski et al. finner att 11 av 14 
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undersökta marknader uppvisar en Ramadaneffekt. Resultaten för Pakistan är dock likartade, 

det vill säga Bialkowski et al. finner också en Ramadaneffekt på denna marknad. Vilken 

signifikansnivå denna återfinns på anges däremot inte, inte heller anges exakt vilka år som 

undersökts. Författarna tror dock att ungefär samma period har använts, vilket kan förklara de 

likartade resultaten. Av detta följer att resultatskillnaderna för alla andra marknader är 

märkliga eftersom ungefär samma tidsperioder har använts även för dessa. En förklaring till 

de motstridiga resultaten kan vara att de är metodberoende, det vill säga olika metodval kan 

ha påverkat utfallen åt olika håll. Bialkowski et al. använder visserligen dummyvariabler för 

Ramadan även de, men i och med att de har använt så kallade Cumulative abnormal returns 

(CARs), har de sammanfört samtliga marknader och uttalar sig inte om någon marknad 

explicit. Dessutom redovisas vilken signifikansnivå resultaten råder på endast för samtliga 

marknader gemensamt, vilket gör att tillförlitligheten sjunker. För att resultaten skall ha något 

värde ur investeringssynpunkt, borde signifikansnivåer istället ha redovisats för varje enskild 

marknad separat. Eftersom den redovisade Ramadaneffekten är ett resultat av 

Ramadaneffekter på samtliga marknader, vilka inte redovisas explicit, går det endast att 

spekulera i hur stora effekterna har varit på respektive marknad. Det skulle kunna vara så att 

en väldigt stark effekt har funnits på någon av marknaderna, exempelvis Pakistan, och att 

effekterna varit mycket små alternativt obefintliga på övriga marknader. Användandet av 

CARs kan därmed tyckas märkligt och gör också att en korrekt jämförelse med denna studie 

inte är möjlig. Vad som med säkerhet kan konstateras är dock att denna studie inte har funnit 

Ramadaneffekter på så mycket som 11 marknader, vilket Bialkowski et al. har. Författarna 

menar att de resultat Bialkowski et al. presenterar är osannolika och tror att problemet kan 

ligga i det metodval Bialkowski et al. har gjort. Författarna ifrågasätter även det 

jämförelseindex Bialkowski et al. använder, detta då jämförelseindexet består av 23 

utvecklade marknader. Eftersom studiens marknader är outvecklade menar författarna att valt 

jämförelseindex inte speglar dessa och ifrågasätter därmed vad Bialkowski et al. definierar 

som överavkastning. Vidare försämras reliabiliteten av att Bialkowski et al. inte anger exakt 

vilka index som har använts för respektive marknad. 

 

Studien av Bialkowski et al. är den enda som, i form av hypoteser, argumenterar för vad som 

kan tänkas orsaka systematiska avvikelser. De menar att Ramadaneffekten, via fysiska och 

psykiska faktorer, kan förklaras med delar av Behavioral finance. De presenterade effekterna 

av religiöst fastande måste dock anses ofullständiga eftersom inga negativa aspekter tas upp. 

Bialkowski et al. menar att fastans effekter på hälsan enbart är positiva, dels genom 
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viktminskning men också då viss eufori kan upplevas. Detta ska då, tillsammans med det 

allmänt positiva humöret under Ramadan leda till att investerare fattar irrationella beslut, 

vilket tar sig uttryck i stigande aktiemarknader.  

 

I ett försök att själva bilda oss en uppfattning om vad som kan tänkas orsaka en eventuell 

Ramadaneffekt och för att besvara studiens andra forskningsfråga, har fastans fysiska och 

psykiska effekter undersökts. Efter intervjuer och dokumentstudie kan vi konstatera att fastan 

under Ramadan skiljer sig från traditionell fasta, både eftersom en stark religiös koppling 

finns men även då målet med Ramadan inte är viktminskning. Detta innebär att mängden mat 

inte är begränsad under Ramadan vilket är fallet vid traditionell fasta. Effekten av detta, 

bedömer författarna, kan bli att annars negativa påföljder av att fasta, exempelvis hunger och 

kraftlöshet, nu överskuggas av positiva effekter. För en övertygad muslim torde därför fastan 

inte innebära något negativt i och med att de utövande fastar för en god sak och på så vis 

tillfredsställer ett begär större än det kroppsliga, en uppfattning som också styrks av studiens 

intervjuer. Icke desto mindre påverkas människan rent fysiskt av fastande, oavsett psykisk 

inställning. Vår dokumentstudie visar på negativa effekter såsom hunger, kraftlöshet, minskad 

energinivå, vätskebrist, huvudvärk, irritation och magproblem men även positiva effekter 

såsom förbättrat blodtryck, stärkta sinnen, allmänt välbefinnande och en ökad mängd 

endorfiner.  Det skall även nämnas att den forskning som behandlar fastande under Ramadan 

har undersökt antingen hur fysik eller psyke påverkas. Oss veterligen finns ingen studie som 

undersöker hur fastan under Ramadan påverkar både fysik och psyke samt samspelet de två 

emellan, något som hade kunnat bidra till en ökad förståelse.  

 

Den religiösa omramning som omger hela samhällen under Ramadan, exempelvis genom att 

media ideligen påminner om fastan och vilka åtgärder som förväntas vidtas, de förändrade 

öppettiderna i näringslivet samt att fler religiösa aktiviteter än vanligt pågår, kan tänkas bidra 

till en allmän högtidsstämning i samhället. Enligt Behavioral finance skulle detta allmänt 

positiva humör tillsammans med fastans positiva effekter kunna leda till ett irrationellt 

beteende hos investerarna, exempelvis genom att investerarna handlar för dyrt, det vill säga 

betalar mer än vad som är rationellt, just tack vare den glädje och eufori som upplevs. Det 

skulle också kunna leda till att den egna förmågan till att skapa avkastning överskattas och 

större risker än normalt tas, enligt begreppet Overconfidence. Ytterligare en hypotes är att 

individer på dessa marknader, under Ramadan, mer än vanligtvis väljer att investera i företag 

de känner till och då framförallt företag med en stark koppling till islam alternativt som 
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tillmötesgår Sharia-bestämmelser, enligt begreppet Familiarity. Dessa företag är troligen 

nationella, vilket kan vara irrationellt ur diversifieringssynpunkt. Denna psykologiska bias 

kan ensam bidra till att en övertro på de nationella företagens förväntade avkastning i 

förhållande till dess risk skapas. Ensamt, eller tillsammans med ett överdrivet självförtroende 

och en positiv stämning skulle följden kunna bli att felprissättningar uppstår. De positiva 

effekterna av Ramadan och av att fasta skulle med andra ord kunna leda till en stigande börs.  

 

Annan forskning menar att fastan leder till att individen blir trött, omtöcknad, lättirriterad, får 

sömnsvårigheter och blir virrig. Detta skulle kunna leda till att investerarna blir 

ouppmärksamma och mindre kritiska i sina investeringsbeslut och handlar irrationellt av den 

anledningen, exempelvis genom att ta större risker än vad som hade tagits i vanliga fall, vilket 

även det kan leda till en stigande börs. Att individer blir trötta och omtöcknade under 

Ramadan skulle också kunna leda till att investerarna tar avstånd från aktiemarknaderna under 

denna period vilket istället kan leda till en sjunkande börs. Tidigare studier nämner också att 

många muslimer väljer att avstå från aktiemarknaderna under Ramadan eftersom aktiehandel 

kan anses vara en form av spel och dobbel, något som enligt islam inte är accepterat. Dock är 

det inte, enligt islam, förbjudet att delta i aktiehandel varvid denna förklaring endast är en 

hypotes. Vidare kan ett allmänt negativt humör, om ett sådant skulle dominera under 

Ramadan, bidra till en sjunkande börs. Detta tycks dock inte vara fallet då både studiens 

dokumentstudie och intervjuer menar att Ramadan är synonymt med glädje för de allra flesta. 

Detta styrks också av att ingen av de undersökta marknaderna visar på negativa avkastningar 

under Ramadan varför det kan konstateras att marknaderna uppenbarligen inte påverkas 

negativt av att människor tar avstånd från börserna under fastan. 

 

För att en Ramadaneffekt skall äga rum och kunna förklaras med Behavioral finance krävs att 

de positiva effekterna av att fasta överväger de negativa effekter som samtidigt finns. 

Eftersom endast en av sjutton marknader uppvisar en Ramadaneffekt kan det, rent hypotetiskt, 

vara så att den glädje och optimism som infinner sig under Ramadan dämpas, neutraliseras 

eller undermineras av de negativa effekter som fastan medför. Glädjen kan exempelvis 

överskuggas av påfrestande trötthet och irritation. Sammanfattningsvis är det inte självklart 

huruvida den sammantagna effekten av att fasta är övervägande positiv eller negativ, varken 

på fysik eller psyke.  
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Vidare, för att besvara den tredje och sista forskningsfrågan, bedömer författarna det svårt att 

uttala sig om huruvida det är rimligt att de fysiska och psykiska effekterna av att fasta är så 

pass starka att de, i förlängningen, ens kan ge någon effekt på aktiemarknaderna. Eftersom 

det, i denna studie, endast har hittats en Ramadaneffekt på en av sjutton marknader, 

ifrågasätts förklaringsvärdet i fysiska faktorer och psykologiska biases starkt. Om det finns 

något förklaringsvärde i dessa variabler torde Ramadaneffekten rimligtvis vara starkare i 

länder där det till och med är olagligt att förtära något under fastan, det vill säga i länder där 

sharialagar råder eller i länder vars lagstiftning är inspirerad av sharia. Eftersom denna studie 

inte funnit någon effekt heller i dessa länder, stärks uppfattningen om att förklaringsvärdet i 

fysiska faktorer och psykologiska biases är lågt eller obefintligt. Då utövare av fastan 

påverkas likartat på samtliga marknader, torde även samma resultat genereras på alla 

marknader. Det kan även vara så att individer får utlopp för sin glädje genom andra aktiviteter 

än aktiehandel vilket skulle göra att den optimism som upplevs inte återspeglas på 

aktiemarknaderna. 

 

För att återkoppla till Pakistan och den Ramadaneffekt som faktiskt har hittats anser 

författarna att effektens förklaring troligtvis ligger i något annat än fysiska och psykiska 

faktorer. Framförallt då, som tidigare nämnts, påverkan borde vara densamma på alla 

marknader. Vidare är det sällan så enkelt som att endast en eller två variabler ligger till grund 

för ett mönster. Förekomsten av effekten skulle kunna bero på att Pakistan är en Frontier 

market. Visserligen är den äldre och mer utvecklad än de övriga marknaderna; barriärerna för 

utländska investerare är färre och det privata ägandet är relativt stort, men för den sakens skull 

är det inte en utvecklad marknad. Den pakistanska marknadens egenskaper, exempelvis 

tekniska aspekter och grad av utveckling, skulle kunna innebära att 

informationsabsorberingen är relativt långsam. Varför någon Ramadaneffekt inte har 

återfunnits på någon av de övriga sexton marknaderna skulle i sådant fall förklaras av att 

dessa har existerat under så pass kort tid, och är så pass outvecklade, att någon avvikelse 

aldrig ens har kunnat uppstå. Detta är dock inte heller särskilt rimligt då flera av de 

undersökta marknaderna utvecklingsmässigt ligger på liknande nivå som Pakistan. Ett 

alternativ är att avvikelsen i Pakistan uppstår som en följd av ett minskat informationsflöde på 

grund av avstannande ekonomisk aktivitet under Ramadan, vilket kan leda till att investerare 

fattar irrationella beslut omedvetet. Detta skulle dock rimligtvis ske även på de övriga 

marknaderna, varför inte heller detta är en bra förklaring. En förklaring till frånvaron av 

Ramadaneffekter på de övriga marknaderna kan också vara att avvikelserna redan har 
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utnyttjats och därmed försvunnit, alternativt att andelen utländska investerare är mycket 

högre. Det är dock inte särskilt troligt eftersom marknaderna i fråga är Frontier eller Emerging 

markets, det vill säga andelen utländska investerare är begränsad, och enligt andra studier inte 

effektiva i svag form.  

 

Eftersom Ramadan är en högtid som flyttar sig bakåt i tiden med cirka elva dagar per år, är 

det svårt att finna några andra självklara förklaringsvariabler till Ramadaneffektens existens i 

Pakistan. Författarna bedömer det därför som osannolikt att det beror på exempelvis 

”dadelsäsonger” eller andra kalenderberoende händelser eftersom de infaller vid samma 

tidpunkter varje år. Resultaten i Pakistan skulle däremot kunna förklaras av exempelvis 

reformer och marknadens öppenhet mot omvärlden, marknadens uppbyggnad (det vill säga 

vilken typ av företag som är listade på börsen) etcetera. Även demografi, utbildningsnivå, 

valutakurs, infrastrukturutveckling, politiska förändringar och krig kan tänkas bidra. 

 

Som nämnts i kapitel 5 Metod har författarna valt att definiera att ett säkerställt samband 

gäller när resultaten förekommer på signifikansnivån en procent. Även om vissa trender kan 

urskiljas i utfallen vid de högre signifikansnivåerna, skall dessa resultat betraktas med 

försiktighet. Vid de högre signifikansnivåerna är det framförallt av intresse att Jordanien, som 

uppvisar en svag antydan till en Ramadaneffekt med användande av dagsdata, också visar 

liknande resultat med användande av månadsdata. Resultatet skulle kunna vara av intresse för 

framtida studier, exempelvis i samband med att marknadens volatilitet undersöks för att 

ytterligare undersöka möjligheten till överavkastning. Detta då samtliga studier i kapitel 4 

Tidigare forskning finner att risken (volatiliteten) sjunker på marknaderna under Ramadan, 

troligtvis som en följd av att färre transaktioner genomförs. Om samma avkastning kan 

genereras till en lägre risk under Ramadan borde detta kunna utnyttjas.  

 

Vad gäller de övriga dummyvariablerna stämmer författarnas hypoteser om resultatens utfall 

inte riktigt överens med de faktiska utfallen. Vid inledningen av studien hade författarna en 

teori om att dummyvariabeln Tre dagar innan Ramadan skulle, om något, uppvisa en positiv 

avkastning. Detta då uppladdningen innan glädjehögtiden skulle leda till ett allmänt positivt 

sinnelag, vilket i sin tur skulle återspeglas i stigande börser. Det enda systematiska mönster 

som kunde uppvisas Tre dagar innan Ramadan, och som dessutom råder på 

femprocentsnivån, är en negativ avkastning i Tunisien. Vidare trodde författarna att 

dummyvariabeln de Tre första dagarna under Ramadan skulle uppvisa en negativ avkastning 
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som följd av de stora påfrestningar omställningen till fastande har på kroppen. I två fall, 

Nigeria och Qatar, visade sig denna hypotes stämma, dock på tioprocentsnivån. Vad gäller 

den sista dummyvariabeln, Tre dagar efter Ramadan, trodde författarna att en positiv 

systematisk prisavvikelse skulle kunna urskiljas till följd av glädjehögtiden Eid al-Fitr och 

medföljande positiva sinnelag. Både Bangladesh, Kuwait, Saudiarabien och Qatar visade 

dock negativa avkastningsmönster under dessa dagar, detta på signifikansnivåerna fem och tio 

procent. Endast i Egypten kunde en positiv prisavvikelse urskiljas. Med andra ord låg endast 

resultatet i Egypten i linje med författarnas teori om vad som skulle ske Tre dagar efter 

Ramadan, och detta endast på signifikansnivån tio procent. Sammanfattningsvis stämmer inte 

utfallen från de statistiska analyserna till fullo överens med författarnas hypoteser om hur 

individer borde påverkas under och kring Ramadan. Även dessa resultat ger oss anledning att 

ifrågasätta fysiska och psykiska faktorer som förklaringsvariabler vid denna kalendereffekt.  

 

Till sist kan nämnas att den Ramadaneffekt som återfunnits i Pakistan förmodligen är möjlig 

både för inhemska och utländska investerare att utnyttja. I dagsläget finns inga större hinder 

för utländska investerare att investera på den pakistanska börsen. Mönstret kommer dock att 

försvinna så fort det har uppmärksammats och utnyttjas av tillräckligt många. 

Transaktionskostnader och eventuella kapitalvinstskatter kan även tänkas göra att en eventuell 

vinst elimineras.  
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9 METODPROBLEM 

Trots att merparten av studien har genomförts utan problem har ett antal hinder stötts på under 

vägen. Det största problemet har varit att finna information om indexseriernas 

sammansättning på respektive marknad. Efter gediget sökande kunde dock en fullständig 

sammanställning över indexseriernas egenskaper göras. Ett annat problem har varit att den 

historiska datalängden skiljer sig åt på de olika marknaderna. En uppfattning kan vara att en 

längre datalängd innebär ett mer tillförlitligt resultat. Eftersom dessa marknader är relativt nya 

och under snabb utveckling tror dock författarna att estimaten inte nödvändigtvis blir mer 

tillförlitliga ju längre datalängden är. Det viktigaste torde vara att undvika att data som inte är 

representativt för marknaden inkluderas. Av den orsaken valde författarna att avsluta 

datamaterialet före finanskrisen.  

 

Ramadan pågår under en hel månad vilket är betydligt längre än många andra högtider och 

undersökta kalendereffekter. Med anledning av detta är det svårt att veta huruvida vald metod 

mäter rätt saker. Vidare har författarna, efter dokumentstudie och intervjuer, uppskattat när en 

eventuell Ramadaneffekt borde uppstå och således undersökt de datum som verkat rimliga. 

Det kan dock vara så att Ramadaneffekten varierar i styrka under månadens gång alternativt 

uppstår tidigare eller senare än vad som har undersökts i denna studie. Till sist har det varit 

svårt att finna tillförlitliga studier som kopplar samman fysik, psykologi och religiöst 

fastande.  
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10 SLUTSATS 

Enligt de statistiska analyser som har genomförts i denna studie är Pakistan den enda marknad 

som under Ramadan, på signifikansnivån en procent, uppvisar en systematisk avvikelse från 

övriga handelsdagar. Avvikelsen är positiv och återfinns vid användande av dagsdata. 

Eftersom konstanten för Pakistan, λ0, inte är signifikant skild från noll går det inte att uttala 

sig om hur stor den totala avkastningen under Ramadan är. Det går dock att fastställa att 

avkastningen under Ramadan, på årsbasis, är cirka 102 procent högre än under övriga 

handelsdagar. Ingen av studiens andra dummyvariabler har uppvisat systematiska mönster, 

varken med dagsdata eller månadsdata på signifikansnivån en procent. Det faktum att 

systematiska avvikelser, under eller kring Ramadan, inte har upptäckts talar emot 

uppfattningen om att marknaderna avviker från effektivitet i svag form. Författarna bedömer 

dock inte denna undersökning som tillräckligt omfattande för att kunna dra slutsatser om 

detta.  

 

Författarna tror att resultatskillnaderna mellan denna studie och tidigare studier som funnit 

Ramadaneffekter på flera marknader kan ligga i att studierna har använt olika metoder, 

datakällor och tidsperioder. Alternativt kan de förklaras av räknefel, att metoden i någon av 

studierna har använts fel eller inte passat för undersökningens syfte.  

 

Efter utförda dokumentstudier och intervjuer råder det inget tvivel om att fastande påverkar 

människors fysiska och psykiska tillstånd. Det fysiska tillståndet förändras bland annat genom 

rubbningar i metabolism, energibalans och sömnsvårigheter. Vilka effekter detta sedermera 

får på psyket råder det vissa meningsskiljaktigheter om. Vissa hävdar att psyket påverkas 

positivt i form av ett bättre humör medan andra menar att det påverkas negativt, exempelvis 

genom lättirriterbarhet. Det förändrade sinnelaget som uppstår i och med Ramadan kan ta sig 

uttryck i olika irrationella beteenden vid investeringar. Enligt Behavioral finance kan 

psykologiska biases, exempelvis ett positivt humör, overconfidence och flockbeteende 

förklara förekomsten av en Ramadaneffekt i Pakistan. Men då ingen Ramadaneffekt har 

återfunnits på någon av studiens andra marknader, ifrågasätter författarna förklaringsvärdet i 

fysiska faktorer och psykologiska biases vid denna kalendereffekt. Om förklaringen till 

Ramadaneffekten i Pakistan hade varit psykologiska biases, torde samma mönster ha 

återfunnits även på studiens övriga marknader eftersom investerare vid dessa marknader 

genomgår samma fasta.  
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Efter att ha utrett effekterna av att fasta och tänkbara efterföljande irrationella beteenden, 

finner författarna det inte självklart att fastan, hos majoriteten av investerarna på dessa 

marknader, tar sig uttryck just i en stigande börs vilket tidigare studier menar. Det skulle lika 

gärna kunna vara tvärt om. Vidare, eftersom de fysiska och psykiska effekterna av att fasta är 

svårmätbara blir det också svårt att fastställa att de är så pass starka att de, i förlängningen, får 

effekt på aktiemarknaderna. Andra förklaringsvariabler som, enligt författarna skulle kunna 

förklara den Ramadaneffekt som återfunnits, är reformer på aktiemarknaden, rapportsäsong 

och politiska förändringar. Dessa förklaringsvariabler har dock inte undersökts i denna studie. 

 

Avslutningsvis, om fysiska och psykiska effekter trots allt skulle kunna förklara att en 

Ramadaneffekt uppstår alternativt för att undersöka ett eventuellt samband djupare skulle det 

vara intressant att undersöka huruvida den Ramadaneffekt som återfunnits i Pakistan är 

starkare under någon speciell tidsperiod under själva fastan. På så vis kan en uppfattning 

bildas om huruvida någon period under fastan är tuffare eller enklare att genomgå. Eftersom 

fastan dessutom kan tänkas vara olika tuff att genomgå beroende på om den infaller under 

sommaren eller vintern, kan Ramadaneffektens styrka undersökas med utgångspunkt i under 

vilken årstid fastan infaller. Det kan även vara intressant att undersöka Ramadaneffekten på 

icke-muslimska marknader. På så vis kan effektens anknytning till religion över huvud taget 

undersökas. Genom att dela upp datamaterialet i olika tidsperioder kan även effektens 

utveckling över tid studeras. Då investerare, enligt Behavioral finance, tenderar att placera 

medel i tillgångar de känner sig familjära med, kan slutligen en tanke vara att individer som 

sympatiserar med sharialagstiftning hellre placerar sina medel i bolag som följer denna 

lagstiftning. För att ta reda på om så är fallet skulle det vara intressant att undersöka 

Ramadaneffekten på bolag som följer sharialagstiftning och på bolag som inte gör det.  
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APPENDIX 1 

Intervjuunderlag som använts vid intervju med Imam Khalfi vid Stockholms moské. 

• Vad förväntas individer göra under Ramadan? 

• Hur ser ett normalt dygn ut? 

• Märks det markant på kroppen att man fastar? 

• Hur mår man? 

• Hur påverkas man psykiskt? 

• Hur påverkas man fysiskt? 

• Minimeras mängden kroppsligt arbete? 

• Hur ser man på människor som arbetar under Ramadan? 

• Är en viss typ av arbete mer eller mindre önskvärt? 

• Att handla med aktier görs vanligtvis för monetär vinning. Anses detta acceptabelt 

inom Islam?  

• Skiljer sig denna uppfattning under Ramadan från uppfattningen under resten av året? 

• Vad är skillnaden mellan Sunni och Shia? 

• Firar Sunnimuslimer och Shiamuslimer Ramadan olika sätt? 

• Firas Ramadan på olika sätt i olika delar av världen? 

 

Intervjuunderlag som använts vid intervju med Marcus Wenestam på Exportrådet. 

• Märks det i näringslivet att det är Ramadan? 

• Är det skambelagt att arbeta under Ramadan? 

• Påverkas icke-muslimer av firandet på något sätt, i sådana fall hur? 

• Hur stor del av befolkningen upplever du fastar? 

• Vad är Eid al-Fitr? 

• Hur ärnyhetsflödet under Ramadan?  

• Är det allmänt vedertaget att handla med aktier?  

• Hur genomförs en transaktion? 

• Vilka investerar på dessa marknader? 

• Sker all handel via traditionella banker?  

• Finns internetbanker?  
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• Vilka restriktioner/barriärer finns för handel? 

• Hur påverkar avsaknaden av ränta näringslivet? 

• Finns näringslivstraditioner som skiljer sig från västvärldens, till exempel 

arbetstimmar eller rapportsäsongen?  
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APPENDIX 2 

 

Tabell 11: Fullständig förteckning och information om de i studien ingående aktieindexserierna. 

  

Tabell 11
Marknad Indexnamn Typ av index Dataperiod
Bahrain Bahrain All Share (BH) All share-index, prisindex jan 03 - dec 07 Värdeviktat .BAX BHRALSH
Bangladesh Bangladesh SE All Share Price (TK) All share-index, prisindex feb 01 - dec 07 Kapitalviktat .DSI BDTALSH
Egypten Egypt CMA General Index (E£) Prisindex feb 98 - dec 07 Kapitalviktat .CCSI
Indonesien Jakarta Composite (RI) Kompositindex, prisindex apr 90 - dec 07 Kapitalviktat .JKSE
Jordanien Amman SE Financial Market (JD) Största 100 bolagen, prisindex jan 98 - dec 07 Kapitalviktat .AMMAN AMMANFM
Kuwait Kuwait SE Companies (KD) All share-index, prisindex dec 99 - dec 07 Oviktat .KWSE KSEKCOS
Libanon Lebanon Blom (L£) All share-index, prisindex jan 98 - dec 07 Kapitalviktat .BLSI LBBLOMI
Malaysia FTSE Bursa Malaysia KLCI (M$) 30 största bolagen, prisindex feb 98 - dec 07 Kapitalviktat .KLSE FBMKLCI
Marocko Morocco All Share Index (MD) All share-index, prisindex jan 02 - dec 07 Kapitalviktat .MASI MASIIDX
Nigeria Nigeria All Share (NG) All share-index, prisindex jan 00 - dec 07 Värdeviktat .NGSEindex NIGALSH
Oman Oman Muscat Securities Market (OR) 30 största bolagen, prisindex jan 98 - dec 07 Kapitalviktat .MSI OMANMSM
Pakistan Pakistan All Share (PR) All share-index, prisindex maj 94 - dec 07 Kapitalviktat .KSI KSE:IND
Qatar Qatar Exchange Index (Q) 20 största bolagen, prisindex aug 98 - dec 07 Kapitalviktat .QSI QTRMRKT
Saudiarabien Saudi Tadawul All Share (SR) All share-index, prisindex okt 98 - dec 07 Kapitalviktat .TASI TDWTASI
Tunisien Tunisia Tunindex (UD) All share-index, prisindex jan 98 - dec 07 Kapitalviktat .TUNINDEX TUTUNIN
Turkiet ISE National All Share (TL) All share-index, prisindex jan 98 - dec 07 Kapitalviktat .XUTUM TKNATAL
Abu Dhabi ADX General (ED) All share-index, prisindex jun 01 - dec 07 Kapitalviktat .ADI ABUGNRL

Reuters 
RICkod

Datastream 
Mnemonic

Samman-
sättning
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APPENDIX 3146 

 

 

 

 

                                                             
146 Financial Times Stock Exchange, 2010. 

Criteria Bahrain Bangladesh Egypt Indonesia
Market and Regulatory Environment
Formal stock market regulatory authorities actively monitor market (e.g. SEC, FSA, SFC) Pass Pass Pass Restricted
Fair and non-prejudicial treatment of minority shareholders Not Met Restricted Pass Not Met
Non or selective incidence of foreign ownership restrictions Restricted Pass Pass Pass
No objection to or significant restrictions or penalties applied on the repatriation of capital and income Pass Pass Pass Pass
Free and well-developed equity market Not Met Restricted Pass Pass
Free and well-developed foreign exchange market Not Met Not Met Not Met Pass
Non or simple registration process for foreign investors Restricted Restricted Pass Pass
Custody and Settlement
Settlement - Rare incidence of failed trades Pass Pass Pass Pass
Custody - Sufficient competition to ensure high quality custodian services Restricted Pass Pass Pass
Clearing & settlement - T+3, T+7 for Frontier T+2, pre 30% t+1, T+3 T+3 T+3
Stock Lending is permitted Not Met Not Met Restricted Pass
Settlement - Free delivery available Not Met Not Met Pass Restricted
Custody - Omnibus account facilities available to international investors Not Met Not Met Restricted Pass
Dealing Landscape
Brokerage - Sufficient competition to ensure high quality broker services Pass Pass Pass Pass
Liquidity - Sufficient broad market liquidity to support sizeable global investment Not Met Not Met Pass Pass
Transaction costs - implicit and explicit costs to be reasonable and competitive Pass Pass Pass Restricted
Short sales permitted Not Met Not Met Not Met Pass
Off-exchange transactions permitted Not Met Not Met Not Met Pass
Efficient trading mechanism Pass Restricted Pass Pass
Transparency - market depth information / visibility and timely trade reporting process Pass Pass Pass Pass
Derivatives
Developed Derivatives Market Not Met Not Met Not Met Not Met
Size of Market
Market Capitalisation $mn (as at 31st Dec 2009) 16,306 23,902 91,207 214,94
Total Number of Listed Companies (as at 31st Dec 2009) 32 256 312 398

Criteria Jordan Kuwait Malaysia Morocco
Market and Regulatory Environment
Formal stock market regulatory authorities actively monitor market (e.g. SEC, FSA, SFC) Pass Not Met Pass Pass
Fair and non-prejudicial treatment of minority shareholders Not Met Pass Pass Pass
Non or selective incidence of foreign ownership restrictions Not Met Pass Restricted Pass
No objection to or significant restrictions or penalties applied on the repatriation of capital and income Pass Pass Pass Pass
Free and well-developed equity market Not Met Restricted Pass Not Met
Free and well-developed foreign exchange market Not Met Not Met Restricted Not Met
Non or simple registration process for foreign investors Pass Restricted Pass Pass
Custody and Settlement
Settlement - Rare incidence of failed trades Pass Pass Pass Pass
Custody - Sufficient competition to ensure high quality custodian services Pass Pass Pass Pass
Clearing & settlement - T+3, T+7 for Frontier T+3 T+0, T+1 T+2 T+3
Stock Lending is permitted Not Met Not Met Restricted Pass
Settlement - Free delivery available Not Met Not Met Pass Not Met
Custody - Omnibus account facilities available to international investors Not Met Not Met Pass Not Met
Dealing Landscape
Brokerage - Sufficient competition to ensure high quality broker services Pass Pass Pass Pass
Liquidity - Sufficient broad market liquidity to support sizeable global investment Not Met Pass Pass Not Met
Transaction costs - implicit and explicit costs to be reasonable and competitive Pass Pass Pass Pass
Short sales permitted Not Met Not Met Restricted Not Met
Off-exchange transactions permitted Not Met Not Met Pass Not Met
Efficient trading mechanism Pass Pass Pass Pass
Transparency - market depth information / visibility and timely trade reporting process Pass Pass Pass Pass
Derivatives
Developed Derivatives Market Not Met Restricted Not Met Not Met
Size of Market
Market Capitalisation $mn (as at 31st Dec 2009) 31,827 193,852 289,219 64,479
Total Number of Listed Companies (as at 31st Dec 2009) 272 205 952 80
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Criteria Nigeria Oman Pakistan Qatar
Market and Regulatory Environment
Formal stock market regulatory authorities actively monitor market (e.g. SEC, FSA, SFC) Pass Pass Pass Pass
Fair and non-prejudicial treatment of minority shareholders Restricted Not Met Pass Not Met
Non or selective incidence of foreign ownership restrictions Pass Restricted Pass Restricted
No objection to or significant restrictions or penalties applied on the repatriation of capital and income Pass Pass Pass Pass
Free and well-developed equity market Restricted Not Met Pass Restricted
Free and well-developed foreign exchange market Not Met Not Met Restricted Not Met
Non or simple registration process for foreign investors Restricted Restricted Pass Restricted
Custody and Settlement
Settlement - Rare incidence of failed trades Pass Pass Pass Pass
Custody - Sufficient competition to ensure high quality custodian services Pass Restricted Pass Pass
Clearing & settlement - T+3, T+7 for Frontier T+3 T+3 T+3 T+3
Stock Lending is permitted Not Met Not Met Restricted Not Met
Settlement - Free delivery available Not Met Not Met Pass Not Met
Custody - Omnibus account facilities available to international investors Not Met Not Met Restricted Not Met
Dealing Landscape
Brokerage - Sufficient competition to ensure high quality broker services Pass Pass Pass Pass
Liquidity - Sufficient broad market liquidity to support sizeable global investment Restricted Not Met Pass Restricted
Transaction costs - implicit and explicit costs to be reasonable and competitive Pass Pass Pass Restricted
Short sales permitted Not Met Not Met Restricted Not Met
Off-exchange transactions permitted Restricted Restricted Pass Not Met
Efficient trading mechanism Restricted Pass Pass Pass
Transparency - market depth information / visibility and timely trade reporting process Pass Pass Pass Pass
Derivatives
Developed Derivatives Market Not Met Not Met Not Met Not Met
Size of Market
Market Capitalisation $mn (as at 31st Dec 2009) 47,468 23,616 32,096 87,903
Total Number of Listed Companies (as at 31st Dec 2009) 216 122 651 44

Criteria Saudi Arabia Tunisia Turky UAE
Market and Regulatory Environment
Formal stock market regulatory authorities actively monitor market (e.g. SEC, FSA, SFC) Pass Pass Pass Pass
Fair and non-prejudicial treatment of minority shareholders Pass Restricted Pass Not Met
Non or selective incidence of foreign ownership restrictions Not Met Restricted Pass Restricted
No objection to or significant restrictions or penalties applied on the repatriation of capital and income Not Met Pass Pass Pass
Free and well-developed equity market Not Met Not Met Pass Pass
Free and well-developed foreign exchange market Not Met Not Met Pass Not Met
Non or simple registration process for foreign investors Not Met Restricted Pass Restricted
Custody and Settlement
Settlement - Rare incidence of failed trades Pass Pass Pass Pass
Custody - Sufficient competition to ensure high quality custodian services Not Met Pass Pass Pass
Clearing & settlement - T+3, T+7 for Frontier T+1 T+3 T+2 T+2
Stock Lending is permitted Not Met Not Met Pass Not Met
Settlement - Free delivery available Not Met Not Met Pass Not Met
Custody - Omnibus account facilities available to international investors Not Met Not Met Restricted Not Met
Dealing Landscape
Brokerage - Sufficient competition to ensure high quality broker services Not Met Pass Pass Pass
Liquidity - Sufficient broad market liquidity to support sizeable global investment Pass Not Met Pass Pass
Transaction costs - implicit and explicit costs to be reasonable and competitive Pass Pass Pass Pass
Short sales permitted Not Met Not Met Pass Not Met
Off-exchange transactions permitted Not Met Not Met Pass Not Met
Efficient trading mechanism Pass Restricted Pass Pass
Transparency - market depth information / visibility and timely trade reporting process Pass Pass Pass Pass
Derivatives
Developed Derivatives Market Not Met Not Met Not Met Not Met
Size of Market
Market Capitalisation $mn (as at 31st Dec 2009) 337,007 9,995 233,997 198,985
Total Number of Listed Companies (as at 31st Dec 2009) 135 49 315 103
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APPENDIX 4147 

 

Tabell 12: Andel muslimer i respektive land samt förteckning över de länder där sharialagar råder. 

  

                                                             
147 The World Factbook, 2011. 

Tabell 12
Marknad Andel muslimer Sharialagar?
Bahrain 81% Nej
Bangladesh 90% Nej
Egypten 90% Nej
Indonesien 86% Nej
Jordanien 92% Nej
Kuwait 85% Nej
Libanon 60% Nej
Malaysia 60% Nej
Marocko 99% Nej
Nigeria 50% Nej
Oman 75% Nej
Pakistan 95% Nej
Qatar 78% Nej
Saudiarabien 100% Ja
Tunisien 98% Nej
Turkiet 100% Nej
Abu Dhabi 96% Delvis
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APPENDIX 5 

 

Tabell 13: Resultat från regressionsanalys och efter korrigering med Newey West. Dummyvariabel: Ramadan. 

Dagsdata. 

 

Tabell 14: Resultat från regressionsanalys och efter korrigering med Newey West. Dummyvariabel: Tre dagar 

innan Ramadan. Dagsdata. 

Tabell 13

Marknad R2
λ1 regression p-värde regression λ1 Newey West p-värde Newey West

Bahrain 0,01% -0,02% 66,89% -0,02% 53,28%
Bangladesh 0,12% 0,21% 14,53% 0,21% 27,89%
Egypten 0,01% 0,04% 62,94% 0,04% 56,11%
Indonesien 0,07% 0,17% 5,36% 0,17% 7,33%
Jordanien 0,25% 0,19% 1,14% 0,19% 1,65%
Kuwait 0,05% 0,08% 28,92% 0,08% 9,30%
Libanon 0,06% 0,13% 22,38% 0,13% 10,94%
Malaysia 0,03% 0,09% 41,08% 0,09% 26,44%
Marocko 0,03% -0,05% 48,13% -0,05% 51,34%
Nigeria 0,01% 0,04% 71,63% -0,04% 55,93%
Oman 0,03% 0,07% 36,36% 0,07% 39,86%
Pakistan 0,37% 0,41% 0,07% 0,41% 0,06%
Qatar 0,00% -0,01% 96,88% 0,01% 92,53%
Saudiarabien 0,00% -0,01% 95,93% -0,01% 94,57%
Tunisien 0,06% 0,04% 19,61% 0,04% 11,67%
Turkiet 0,10% 0,31% 11,45% 0,31% 17,94%
Abu Dhabi 0,04% 0,08% 39,36% 0,08% 18,18%

Tabell 14

Marknad R2 adj. R2
λ2 regression p-värde regression λ2 Newey West p-värde Newey West

Bahrain 0,31% 0,16% 0,31% 4,52% 0,31% 23,13%
Bangladesh 0,00% -0,11% -0,07% 86,14% -0,07% 63,54%
Egypten 0,19% 0,08% 0,31% 14,03% 0,31% 25,85%
Indonesien 0,00% -0,04% 0,00% 99,53% 0,00% 98,99%
Jordanien 0,00% -0,08% -0,01% 97,95% -0,01% 96,87%
Kuwait 0,01% -0,09% 0,03% 87,99% 0,03% 77,88%
Libanon 0,77% 0,70% 0,05% 86,50% 0,05% 69,00%
Malaysia 0,05% -0,03% 0,23% 48,10% 0,23% 34,48%
Marocko 0,26% 0,13% -0,46% 4,45% -0,46% 12,49%
Nigeria 0,00% -0,09% 0,06% 86,63% 0,06% 73,18%
Oman 0,00% -0,08% -0,03% 89,12% -0,03% 74,95%
Pakistan 0,02% -0,04% 0,28% 40,26% 0,28% 31,99%
Qatar 0,01% -0,07% 0,29% 65,79% 0,29% 46,95%
Saudiarabien 0,00% -0,08% 0,00% 99,47% 0,00% 98,91%
Tunisien 0,14% 0,07% -0,19% 5,62% -0,19% 1,37%
Turkiet 0,03% -0,05% 0,51% 37,57% 0,51% 53,65%
Abu Dhabi 0,04% -0,08% -0,24% 41,14% -0,24% 21,06%



75 

 

Tabell 15: Resultat från regressionsanalys och efter korrigering med Newey West. Dummyvariabel: Tre dagar 

efter Ramadan. Dagsdata. 

 

Tabell 16: Resultat från regressionsanalys och efter korrigering med Newey West. Dummyvariabel: De tre 

första dagarna under Ramadan. Dagsdata. 

Tabell 15

Marknad R2 adj. R2
λ3 regression p-värde regression λ3 Newey West p-värde Newey West

Bahrain 0,31% 0,16% 0,02% 91,55% 0,02% 81,65%
Bangladesh 0,00% -0,11% -0,07% 86,80% -0,07% 4,76%
Egypten 0,19% 0,08% 0,83% 23,93% 0,83% 5,27%
Indonesien 0,00% -0,04% 0,04% 97,81% 0,04% 65,34%
Jordanien 0,00% -0,08% -0,02% 93,81% -0,02% 70,55%
Kuwait 0,01% -0,09% -0,07% 75,14% -0,07% 6,40%
Libanon 0,77% 0,70% 1,45% 0,00% 1,45% 31,72%
Malaysia 0,05% -0,03% 0,87% 40,47% 0,87% 46,50%
Marocko 0,26% 0,13% 0,04% 87,31% 0,04% 56,83%
Nigeria 0,00% -0,09% -0,07% 84,83% -0,07% 81,77%
Oman 0,00% -0,08% 0,01% 95,56% 0,01% 74,16%
Pakistan 0,02% -0,04% -0,07% 95,63% -0,07% 11,09%
Qatar 0,01% -0,07% -0,07% 92,13% -0,07% 8,53%
Saudiarabien 0,00% -0,08% -0,08% 79,32% -0,08% 1,22%
Tunisien 0,14% 0,07% -0,02% 84,44% -0,02% 60,79%
Turkiet 0,03% -0,05% -0,09% 87,66% -0,09% 10,49%
Abu Dhabi 0,04% -0,08% 0,04% 88,63% 0,04% 60,73%

Tabell 16

Marknad R2
λ4 regression p-värde regression λ4 Newey West p-värde Newey West

Bahrain 0,00% 0,03% 83,36% 0,03% 76,52%
Bangladesh 0,01% -0,18% 64,58% -0,18% 54,96%
Egypten 0,00% -0,03% 90,06% -0,03% 88,23%
Indonesien 0,00% 0,05% 84,16% 0,05% 72,25%
Jordanien 0,08% -0,32% 16,27% -0,32% 6,57%
Kuwait 0,00% 0,03% 89,23% 0,03% 70,58%
Libanon 0,00% -0,10% 75,77% -0,10% 67,47%
Malaysia 0,03% 0,27% 41,74% 0,27% 4,99%
Marocko 0,03% -0,16% 48,68% -0,16% 33,25%
Nigeria 0,02% -0,21% 56,93% -0,21% 6,05%
Oman 0,10% -0,38% 11,40% -0,38% 33,47%
Pakistan 0,00% -0,06% 87,60% -0,06% 82,71%
Qatar 0,00% -0,15% 83,05% -0,15% 5,32%
Saudiarabien 0,00% 0,05% 84,16% 0,05% 72,25%
Tunisien 0,04% -0,11% 30,32% -0,11% 13,34%
Turkiet 0,05% 0,72% 23,90% 0,72% 50,87%
Abu Dhabi 0,00% 0,06% 84,53% 0,06% 59,14%
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Tabell 17: Resultat från regressionsanalys och efter korrigering med Newey West. Dummyvariabel: Ramadan. 

Månadsdata. 

  

Tabell 17

Marknad R2
λ1 regression p-värde regression λ1 Newey West p-värde Newey West

Bahrain 0,20% -0,52% 73,95% -0,52% 49,83%
Bangladesh 2,67% 4,28% 13,75% 4,28% 26,66%
Egypten 0,28% 0,88% 56,18% 0,88% 36,24%
Indonesien 1,01% 3,11% 14,01% 3,11% 11,09%
Jordanien 5,20% 4,15% 1,20% 4,15% 1,53%
Kuwait 2,67% 1,91% 29,35% 1,91% 11,75%
Libanon 1,44% 3,36% 18,74% 3,36% 4,45%
Malaysia 0,32% 1,46% 53,81% 1,46% 42,92%
Marocko 0,12% -0,58% 77,17% -0,58% 66,91%
Nigeria 0,26% 1,10% 62,15% 1,10% 53,94%
Oman 1,18% 2,28% 23,36% 2,28% 33,08%
Pakistan 3,30% 5,98% 1,88% 5,98% 1,32%
Qatar 0,12% 0,32% 89,17% 0,32% 86,32%
Saudiarabien 0,04% 0,53% 83,95% 0,53% 77,04%
Tunisien 0,65% 0,89% 37,78% 0,89% 3,86%
Turkiet 1,82% 5,92% 13,84% 5,92% 18,22%
Abu Dhabi 0,60% 1,97% 49,68% 1,97% 24,72%
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Tabell 18: Resultat av heteroskedasticitetstester. Dummyvariabel: Ramadan. Dagsdata. 

 

Tabell 19: Resultat av autokorrelationstester. Dummyvariabel: Ramadan. Dagsdata. 

 

Tabell 20: Resultat av heteroskedasticitetstester. Dummyvariabler: Tre dagar innan Ramadan och Tre dagar 

efter Ramadan. Dagsdata. 

Tabell 18
Hateroskedasticitet
Marknad F-statistika p-värde
Turkiet 19,7718 0,0000
Kuwait 8,4236 0,0037
Bahrain 7,2957 0,0070
Abu Dhabi 6,5346 0,0107
Pakistan 3,8336 0,0503
Tunisien 3,4180 0,0646
Saudiarabien 3,2858 0,0700

Tabell 19
Autokorrelation
p-värden Lagg 1 Lagg 2 Lagg 3 Lagg 4 Lagg 5 Lagg 6 Lagg 7
Bahrain 0,0000 0,9951
Bangladesh 0,00000,0438 0,8658
Egypten 0,0000 0,4124
Indonesien 0,0000 0,8619
Kuwait 0,0206 0,4057
Libanon 0,0000 0,0000 0,0000 0,4098
Marocko 0,0000 0,5674
Nigeria 0,0000 0,4561
Oman 0,0000 0,0535
Pakistan 0,0000 0,6604
Qatar 0,0000 0,0000 0,0000 0,0010 0,0000 0,0002 0,8842
Saudiarabien 0,0155 0,0001 0,0004 0,0000 0,5843
Tunisien 0,0000 0,0003 0,0997
Abu Dhabi 0,0000 0,0716

Tabell 20
Hateroskedasticitet
Marknad F-statistika p-värde
Libanon 21,1000 0,0000
Turkiet 2,3514 0,0954
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Tabell 21: Resultat av autokorrelationstester. Dummyvariabler: Tre dagar innan Ramadan och Tre dagar efter 

Ramadan. Dagsdata. 

 

Tabell 22: Resultat av heteroskedasticitetstester. Dummyvariabel: De tre första dagarna under Ramadan. 

Dagsdata. 

 

Tabell 21
Autokorrelation
p-värden Lagg 1 Lagg 2 Lagg 3 Lagg 4 Lagg 5 Lagg 6 Lagg 7
Bahrain 0,0000 0,9714
Bangladesh 0,00000,0556 0,7906
Egypten 0,0000 0,4340
Indonesien 0,0000 0,8276
Kuwait 0,0227 0,3848
Libanon 0,0000 0,00000,0008 0,5265
Marocko 0,0000 0,0673
Nigeria 0,0000 0,4568
Oman 0,0000 0,0549
Pakistan 0,0000 0,0680
Qatar 0,0000 0,0000 0,00000,0010 0,0000 0,0002 0,8820
Saudiarabien 0,0155 0,0001 0,00040,0000 0,5823
Tunisien 0,0000 0,0003 0,1044
Abu Dhabi 0,0000 0,0713

Tabell 22
Hateroskedasticitet
Marknad F-statistika p-värde
Turkiet 7,068725 0,0079
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Tabell 23: Resultat av autokorrelationstester. Dummyvariabel: De tre första dagarna under Ramadan. 

Dagsdata. 

 

Tabell 24: Resultat av heteroskedasticitetstester. Dummyvariabel: Ramadan. Månadsdata. 

 

Tabell 25: Resultat av autokorrelationstester. Dummyvariabel: Ramadan. Månadsdata. 

Tabell 23
Autokorrelation
p-värden Lagg 1 Lagg 2 Lagg 3 Lagg 4 Lagg 5 Lagg 6 Lagg 7
Bahrain 0,0000 0,9948
Bangladesh 0,0000 0,0553 0,7904
Egypten 0,0000 0,4004
Indonesien 0,0000 0,8321
Kuwait 0,0223 0,3905
Libanon 0,0000 0,0000 0,0008 0,4338
Marocko 0,0000 0,0857
Nigeria 0,0000 0,4552
Oman 0,0000 0,0599 0,143
Pakistan 0,0000 0,0669
Qatar 0,0000 0,0000 0,0000 0,0010 0,0000 0,0001 0,8906
Saudiarabien 0,00000,8321
Tunisien 0,0000 0,0003 0,1061
Abu Dhabi 0,0000 0,0750

Tabell 24
Hateroskedasticitet
Marknad F-statistika p-värde
-

Tabell 25
Autokorrelation
p-värden Lagg 1 Lagg 2
Egypten 0,0456 0,6649
Jordanien 0,0078 0,0532
Kuwait 0,0142 0,756
Abu Dhabi 0,0327 0,2787


