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Abstract 

As a way to hedge ones financial portfolio, it has been increasingly popular among investors to take 

positions in commodity futures in the past decades, as they have been seen as showing low or 

negative correlation against the stock market historically. Several previous studies show a new 

relationship between the two since the financial crisis of 2008. These studies find that the correlation 

increased during the last decade. They find a structural break at the crisis significantly shifting the 

correlation upward, to the point that the hedging effect of bringing in commodity futures to your 

portfolio may be changed. The earlier studies reach different conclusions of what follows after the 

crisis is over and the market stabilizes again. Some suggest that the correlation will fall back to its 

previous levels, whereas others think it will stay at the high level they see today.  

Our study try to find an extended answer to what has happened after the crisis as we use data 

several years after the previous studies, up to 2014. By using Swedish instead of American data can 

we determine if the relation between commodities and the two markets has been affected 

differently by the financial crisis. Our study also differ from others by using single individual 

commodities instead of a broader index, with the aim to see if we can find differences between the 

commodities. The commodities used are Oil, Natural Gas, Gold, Copper, Coffee, Wheat, Live cattle, 

Cotton and Lumber.      

We consider an econometric approach as the best way to answer the questions we raise. We are 

using the dynamic conditional correlation method, or DCC GARCH, which is widely used in previous 

papers and that allow us to measure the dynamic properties of the correlation. 

Our conclusion is that we can see some movement in the correlation around 2008, differing among 

the commodities, but that we do not find any proof for a long lasting effect in the years after 2008. 

We therefore conclude that our result points toward that the correlation against the Swedish stock 

market differs from the American. We argue that an investor in a Swedish stock portfolio can 

continue to hedge with commodity futures, even though it might be of importance to consider which 

commodities to invest in rather than thinking of them as a homogenous group. 
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Sammanfattning  

Som ett sätt att bygga upp en väldiversifierad portfölj har det under de senaste decennierna blivit allt 

mer populärt bland investerare att ta positioner i råvarufutures, då de historiskt har ansetts visa upp 

låg eller till och med negativ korrelation mot aktiemarknaden. Flera tidigare studier visar på ett nytt 

förhållande mellan dem sedan finanskrisen 2008. Studierna finner att korrelationen har ökat under 

det senaste decenniet. De finner en strukturell brytpunkt vid finanskrisen som skiftat korrelationen 

betydligt uppåt, till den grad att diversifieringseffekten av att hålla råvarufutures i sin portfölj kan 

vara förändrad. Studierna kommer fram till olika slutsatser angående vad som kommer att ske med 

korrelationen när krisen är över och marknaden åter har stabiliserats. Somliga föreslår att 

korrelationen kommer att falla tillbaka till sina tidigare nivåer, medan andra tror att den kommer att 

stanna vid dagens förhöjda värden. 

Vår uppsats söker ytterligare svar på vad som hänt efter krisen genom att använda data som sträcker 

sig flera år senare än tidigare studier, fram till 2014. Genom att använda svensk data istället för 

amerikansk kan vi avgöra om korrelationen mellan de två marknaderna och råvaror har påverkats 

olika av finanskrisen. Vår studie skiljer sig ytterligare från andra i att den använder sig av individuella 

råvarufutures istället för ett bredare index, med syftet att se om vi kan finna en skillnad mellan olika 

råvarors korrelation. De råvaror vi använt är olja, naturgas, guld, koppar, kaffe, vete, kreatur, bomull 

och timmer. 

Vi anser att de frågor som lyfts bäst besvaras med hjälp av en ekonometrisk undersökning. Studien 

använder sig därför av dynamic conditional correlation-metoden (DCC GARCH), som är välanvänd i 

tidigare studier, och som tillåter oss att mäta dynamisk korrelation.  

Vår slutsats är att vi ser vissa rörelser i korrelationen runt 2008 i samband med finanskrisen, men att 

vi inte finner några bevis för en långvarig effekt de efterföljande åren efter finanskrisen. Uppsatsen 

argumenterar för att korrelationen mot den svenska marknaden inte har förändrats på samma sätt 

som mot den amerikanska, och att en investerare fortfarande kan använda råvarufutures som 

diversifiering mot en svensk aktieportfölj. Vi argumenterar för att det är viktigt att skilja på de 

enskilda råvarorna och vilken man bör investera i, snarare än att tänka på dem som en homogen 

grupp.   
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1. Inledning 
”In the decades leading up to the financial crisis there had been no consistent correlation between 

returns from commodities and other investments. But the crisis hit all types of asset. Commodity 

indices and the S&P 500 moved more or less in sync. Commodities, in other words, were no hedge 

against economic cataclysm.” 

– The Economist, Nov 30th 2013 

1.1 Bakgrund 

Råvaror har historiskt visat upp en låg eller negativ korrelation mot aktiemarknaden och andra 

värdepapper (Gorton & Rouwenhorst, 2006), och är därför intressant som investeringsobjekt för 

investerare som vill minska risken i sin aktieportfölj (Xiao-Ming et. al., 2011). 

I media har det under de senaste åren målats upp en bild av råvaror som en finansiell investering 

som inte längre är pålitlig, vilket illustreras i citatet ovan. Bakgrunden till detta skulle vara att 

tillgången som ansetts vara en bra diversifiering till andra investeringar, så som aktier, inte längre ser 

ut att visa upp en låg korrelation. Finanskrisen med start 2008 har kommit att ses som utlösaren till 

förändringen, i och med det tumult som den skapade på marknaden. 

Om korrelationen förändrats innebär detta förändrade förutsättningar för investerare, och att dessa 

inte längre kan se det som självklart att en position i råvaror ger diversifiering för deras aktieportfölj. 

Inte minst med anledning av de stora summor pengar som marknaden för råvaror omsätter dyker 

det upp såväl undersökningar som spekulationer kring vad som hänt, varför och vad det har för 

effekt.  

Forskningen på området uppvisar några möjliga områden att utveckla. Den ger många gånger olika 

förklaringar till vad som orsakar förändringen, men har ofta svårt att bevisa vad effekten faktiskt har 

blivit. Det är ett starkt fokus på den amerikanska marknaden, som sedan helt enkelt generaliseras till 

en allmän sanning, utan att reflektera över skillnader mellan olika aktiemarknader. Ett tredje 

problem har varit att svaren har efterfrågats direkt efter finanskrisen, och undersökningarna har 

således inte inväntat att marknaden normaliserats för att kunna analysera utvecklingen på längre 

sikt. 
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Den här uppsatsen tar sig således an uppgiften att undersöka och analysera hur korrelationen mellan 

aktier och råvaror har utvecklats ur perspektivet från en svensk investerare1, hur det förhåller sig till 

vad tidigare forskning säger och vilken ekonomisk påverkan utvecklingen har. 

1.2 Problemformulering 

På grund av svängningar i utvecklingen för finansiella tillgångar letar investerare efter tillgångar med 

motsatta rörelsemönster, för att motverka nedgångar och på så sätt minska risken i sin portfölj. 

Beteendet tar hänsyn till hur Markowitz (1952) beskriver marknaden i sin Modern portfolio theory. 

Korrelationen mellan aktier inom ett land är ofta hög på grund av att de påverkas av det allmänna 

marknadsklimatet, som hög- och lågkonjunktur (Levy & Sarnat, 1970). Därför föreslår Levy & Sarnat 

(1970) att investerare bör leta tillgångar utanför det egna landets aktiemarknad, som en 

diversifiering för att minska risken. Deras exempel gäller internationella aktier, men resonemanget 

kan förstås utvecklas och gäller andra tillgångsslag med låg eller till och med negativ korrelation. På 

senare tid har därför råvaror blivit föremål för finansiella investeringar med målet att skapa 

väldiversifierade portföljer (Jensen et. al., 2000). 

Korrelation är dock att betrakta som en dynamisk process, och inte en statisk koefficient så som den 

ofta presenteras (Philips et. al., 2012). Ett antal olika forskningsartiklar visar på att korrelationen 

mellan råvaror och aktier har förändrats på senare tid (Lombardi & Ravazzolo, 2013). Detta förklaras 

på olika sätt, så som större aktivitet på marknaderna för råvarufutures (Silvennoinen & Thorp, 2012), 

eller att den ändras under oroliga perioder för att sedan återgå när marknaden normaliseras 

(Büyükşahin et. al., 2010). Den största diskussionen är dock kring huruvida korrelationen har 

genomgått en strukturell förändring efter finanskrisen 2008 (Büyükşahin & Robe, 2013). Även om 

många artiklar styrker antagandet att korrelationen har ökat sedan tiden för finanskrisen, är 

forskningen oense kring dels hur korrelationen har utvecklats, men även vad som händer när 

marknaden normaliseras under de påföljande åren efter finanskrisen.  

Tidigare undersökningar på området är än så länge begränsade till främst den amerikanska 

aktiemarknaden. Utifrån ett antagande att det kan finnas skillnader i hur den svenska och 

amerikanska marknaden utvecklas, till exempel genom marknadens sammansättning och vilka 

faktorer som påverkar utvecklingen, finns det ett behov för svenska investerare att se hur råvaror 

och svenska aktier förhåller sig till varandra. 

                                                           
1
 I uppsatsen talar vi om “svenska investerare”, med detta menar vi främst någon som investerar på den 

svenska aktiemarknaden och inte nödvändigtvis att investeraren är av svensk nationalitet. 
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De flesta studier är dessutom gjorda med data från före finanskrisen, eller strax efter denna men 

innan marknaden normaliserats.2 Detta innebär att det kan behövas undersökningar för att avgöra 

hur utvecklingen har fortsatt under åren efter finanskrisen.  

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka om det har skett en långsiktig strukturell förändring i den 

dynamiska korrelationen mellan råvaror och den svenska aktiemarknaden. Med hjälp av 

väletablerade metoder och ny data analyseras korrelationens utveckling med fokus på 2008, för att 

undersöka hur en svensk investerares diversifieringsmöjligheter med hjälp av råvarufutures har 

påverkats. 

1.4 Forskningsfrågor 

Kan vi se en strukturell förändring av korrelationen mellan svenska aktier och enskilda råvaror vid 

tiden för finanskrisen, som är bestående även några år senare? 

Vad finns det för orsaker till den korrelationsutveckling vi finner? 

Vad har korrelationens utveckling för påverkan på en investerares val vid portföljallokering? 

1.5 Genomförande 

Vi använder oss av en kvantitativ metod för att uppfylla studiens syfte och besvara 

forskningsfrågorna. Datamaterialet som används i uppsatsen har samlats in genom 

informationsprogrammet Reuters Datastream. 

Korrelationen mäts mot OMX AllShare, som representerar den svenska aktiemarknaden. Vi använder 

oss av indexet för att ta utgångspunkt i en investerare som sätter ihop en aktieportfölj utifrån 

indexinvesteringar. Det är anledningen till att vi vill använda ett brett index som representerar hela 

marknaden.  

Med tanke på att olika råvaror har olika användningsområden, utbud och efterfrågan är det, vilket 

bland annat Chong & Miffre (2010) och Silvennoinen & Thorp (2012) argumenterar för, rimligt att 

anta att olika råvarugrupper har olika egenskaper och prisutveckling. Det är således intressant att 

                                                           
2
 Att marknaden tycks ha normaliserats diskuterar vi utförligare senare i uppsatsen utifrån ett index för 

volatilitet, VIX. VIX presenteras i appendix D. Vi har även kompletterat detta med att beräkna dynamisk 
annualiserad standardavvikelse för OMX och S&P500 för att kunna jämföra volatiliteten på den svenska och 
amerikanska marknaden. Serierna presenteras i appendix E. 
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använda sig av ett antal olika råvaror som kan representera olika råvarugrupper. Därför har 

dataserier för totalt nio råvaror (guld, olja, naturgas, koppar, vete, bomull, kaffe, timmer samt 

kreatur) valts ut. Vi går här ifrån vår syn på indexinvesteringar för att kunna urskilja skillnaderna 

mellan de olika råvarorna.  

Datamaterialet testas med hjälp av en ekonometrisk metod. Avgörandet för vilken metod som 

lämpar sig bäst för den här undersökningen baseras först och främst på tidigare forskning inom 

området. Såväl Xiao-Ming et. al. (2011) som Caporin & McAleer (2013) uttrycker det som vi finner när 

vi studerar litteraturen, nämligen att Engle (2002) Dynamic Conditional Correlation GARCH (DCC 

GARCH) är den metod som är mest välanvänd vid undersökning av dynamisk korrelation. Engle 

(2002) har även funnit att DCC GARCH är den metod som ger de säkraste resultaten gällande 

mätningar av korrelation. 

Utöver detta genomför vi nödvändiga tester och åtgärder på datamaterialet för att det ska vara 

användbart, och vi genomför ett Chow-test på serierna för den dynamiska korrelationen för att 

avgöra om det har skett en strukturell förändring. Vi genomför även enklare portföljmodelleringar, 

där vi sätter ihop en portfölj av OMX och råvaror för att se vilken diversifieringseffekt råvarorna gav 

före jämfört med efter finanskrisen 2008. Vi använder oss av de statistiska programmen Stata, 

Oxmetrics och Eviews i vår undersökning.  

Vi finner att även om det finns tecken på förändringar under 2008, verkar dessa inte ha fått en 

långvarig effekt på korrelationen. Utifrån dessa resultat diskuterar vi hur det ställer sig mot tidigare 

forskning. Vidare diskuterar vi hur korrelationen påverkar en svensk investerare, och om 

utvecklingen i och med volatiliteten 2008 bör förändra synen på att investera i råvaror. 

1.6 Avgränsningar 

Råvaror kommer i uppsatsen representeras av råvarufutures, då futures är lämpligare och vanligare 

att investera i för finansiella investerare än den faktiska råvaran. Urvalet av de enskilda råvarorna har 

inte skett utifrån förväntade diversifieringsegenskaper mot aktieportföljen. Istället har råvarorna 

valts ut utifrån deras position i det viktiga GSCI-indexet3 som används av många investerare som vill 

ha exponering mot råvaror. 

Undersökningen kommer också att avgränsas till vilken tidsperiod datamaterialet ska sträcka sig 

över. Utgångspunkten är att undersökningen ska vara intressant för en bedömning av om man kan 

urskilja en brytpunkt 2008, och om det idag verkar som om det handlar om en strukturell, snarare än 

                                                           
3
 Indexets uppbyggnad beskrivs i appendix F. 
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en tillfällig, förändring. Studien tar sin början 1991 på grund av att det är startdatumet för GSCI. 

Intervallet efter 2008 sträcker sig till början på 2014 för att vi ska kunna undersöka vad som hänt när 

marknaden normaliserats efter krisen och använda så aktuell data som möjligt. 

Tidpunkten som används för att representera finanskrisen är 5:e september 2008, då detta är 

datumet som använts av många tidigare undersökningar, till exempel Büyükşahin & Robe (2013). 

Uppsatsen använder sig inte av andra modeller än DCC GARCH, som till exempel VAR-modell en för 

att genomföra undersökningen.  

Vidare kommer inte uppsatsen att undersöka råvarornas korrelation mellan varandra. Uppsatsen 

aspirerar inte på att undersöka hur råvaror korrelerar mot prestationen av enskilda företag, 

aktiekurser eller branscher.  

1.7 Forskningsbidrag 

Genom att uppsatsen använder sig av ett datamaterial som sträcker sig senare än tidigare studier och 

fokuserar på svenska aktier, kan den bidra med ny kunskap om svenska aktiers korrelation mot olika 

råvarufutures. Den kan också svara på om det tycks ha skett en strukturell förändring som 

fortfarande består 2014, då marknaden har börjat återstabilisera sig efter finanskrisen. Uppsatsen 

kan således bidra med ny kunskap om råvarors diversifieringsmöjligheter i en aktieportfölj, samt en 

diskussion kring andra ekonomiska betydelser för resultatet. 

Vi diskuterar även hur detta förhåller sig till tidigare forskning, och gör utifrån detta jämförelser som 

kan bidra till förståelsen dels för hur tidigare forskning förhåller sig sinsemellan, dels hur allmängiltig 

den tycks vara. 
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2. Teoretisk referensram  
I kapitlet redovisas först bakomliggande teorier för hur man ser på utvalda delar av finansiella 

marknader och hur diversifiering genom att investera i tillgångar med låg korrelation därmed blir 

relevant. Efter det beskrivs råvarufutures närmare, samt de faktorer som anses påverka 

korrelationen mellan aktier och råvaror. 

2.1 Modern Portfolio Theory  

Principen om diversifiering, som investerare använder sig av vid diversifiering med råvaror, bygger på 

Modern Portfolio Theory (MPT) (Markowitz, 1952). Med en korrelation som ligger under 1 mellan 

olika tillgångar kan en investerare bygga upp en portfölj av värdepapper som har lägre risk, men 

samma förväntade avkastning som en enskild tillgång kan uppnå. Det här resultatet uppnås med 

hjälp av diversifieringseffekten som bygger på att tillgångarna reagerar olika på nyheter. Man får då 

en mindre förväntad volatilitet hos portföljen.    

Med hjälp av MPT kan en investerare bygga upp en optimal portfölj, den portfölj av olika 

värdepapper som ger högst avkastning till den risk investeraren är beredd att ta på sig.  

Det är på grund av den här investeringsteorin som investerare har funnit en viktig roll för råvaror i 

sina portföljer, då det med start under 90-talet påvisades att råvaror visar upp negativ korrelation 

mot aktier (Roll, 2013). Att denna idé fick stort genomslag kan ses i den ökade aktiviteten i 

handlandet av råvarufutures under de senaste 20 åren.  

Att ta hänsyn till korrelation är därmed av yttersta vikt vid portföljbyggandet, och därmed är det 

intressant att undersöka vad vi vet om korrelation.  

2.2 Korrelation  

Korrelation är ett matematiskt/ekonometriskt begrepp som beskriver tendensen för att avkastningen 

på en tillgång rör sig i samma riktning som avkastningen på en annan tillgång. En positiv korrelation 

visar på en rörelse i samma riktning, och en negativ tvärtom. Korrelation visar även på styrkan av 

samrörelsen, där 1 eller -1 är starkast och 0 visar på ingen samrörelse (Philips et. al., 2012). Det är 

viktigt att förstå att korrelationen bara syftar på samrörelsen och inte det absoluta värdet på 

avkastningarna på de olika tillgångarna. På så sätt kan tillgångar trots att de har hög korrelation, få 

olika hög absolut avkastning över en tidsperiod. Korrelation omtalas ofta som ett konstant värde, i 

form av en korrelationskoefficient. Det är dock en dynamisk process som ändras över tid, och det kan 
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ha stor påverkan på investerare då deras portföljer inte får samma diversifiering som man på förhand 

tror, särskilt om denne håller sig passiv i portföljen (Philips et. al., 2012). Felskattningar kommer även 

från att den mäts på historisk data, och att korrelationen ofta visar upp volatilitet, åtminstone på kort 

sikt då den kortsiktiga korrelationen kan skilja sig betydligt mot en mer långsiktig korrelation mellan 

tillgångar. Den visar således vad som har varit och inte säkert vad som kommer ske i framtiden. 

Volatiliteten som kan uppmätas i korrelationen är inte alltid “sanna” korrelationsförändringar, utan 

kan bero på slumpen i avkastningen som då uppfattas som korrelation (Philips et. al., 2012). 

Philips et. al. (2012) tar upp att även om korrelationen mellan två tillgångar, som råvaror och aktier, 

historiskt har varit låg så är det inte säker att det håller under kortare perioder av akut 

marknadsstress. Detta beror enligt författarna på att under krisperioder så ökar den systematiska 

risken så mycket så att den överskuggar de tillgångsspecifika riskerna. Det blir då en större positiv 

korrelation mellan riskfyllda tillgångar då marknaden söker trygghet.  

2.3 Om råvarufutures 

En investerare som konstruerar sin portfölj utifrån MPT vill normalt inte köpa fysiska råvaror då det 

involverar stora omkostnader, utan är endast ute efter den diversifiering de ger till portföljen (Tilton 

et. al., 2011). Med det kan vi förstå populariteten för futureskontrakt.  

En råvarufuture är ett kontrakt för en överenskommelse att köpa eller sälja en specifik kvantitet av 

en viss råvara vid en överenskommen tidpunkt till ett överenskommet pris. Genom att bestämma 

vilket pris man ska ha vid en framtida affär, tar man bort osäkerheten kring affären. Till exempel kan 

ett företag som känner till behovet av en viss råvara i sin framtida produktion därmed använda sig av 

en råvarufuture för att säkerställa priset på denna (Gorton & Rouwenhorst, 2006). 

Investerare är generellt mer intresserade av att investera i råvarufutures än i faktiska råvaror. Detta 

särskiljer investeraren från andra marknadsaktörer som är intresserade av råvaror, som producenter 

och konsumenter (Tilton et. al., 2011). Med futures slipper investeraren omkostnader som till 

exempel lagringskostnader, frakt och får högre likviditet (Johnson, 1960). Under 1980-talet började 

futurespriser ses som en bra indikator av utbud och efterfrågan, och spotpriser började sättas utifrån 

dessa. Masters & White (2008) anser att det finns tre olika nivåer för relationen mellan spot- och 

futurepris: På vissa marknader är spotpriset samma som futurepriset, på de flesta marknader finns 

det en arbitragelänk mellan spot- och futurepris och på alla marknader är futurepriset ett riktmärke 

för spotpriset. Med tanke på det nära sambandet mellan priserna, är futurepriset användbart för de 

finansiella investerare som uppsatsen avgränsar sig mot. 
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En av de historiskt mest eftertraktade fördelarna med att investera i råvarufutures är dock att de har 

visat upp en låg korrelation mot aktier. (Gorton & Rouwenhorst, 2006). På så sätt har råvarufutures 

dessutom hamnat i investerares fokus som ett sätt att diversifiera sin aktieportfölj utifrån MPT, 

under de senare decennierna (Büyükşahin et. al., 2010). 

En intressant poäng angående att flesta nya investerarna på marknaden för råvarufutures letar efter 

diversifieringseffekter mot sina andra tillgångar, är att de ofta är mindre insatta i den specifika 

marknaden och därför väljer råvaruindex för sina placeringar (Tang & Xiong, 2012). Detta får vi 

anledning att återkomma till senare i kapitlet. 

2.4 Vad som driver korrelationen hos råvarufutures 

Korrelationen mellan aktier och råvaror har tidigare ansetts vara väldigt låg eller till och med negativ, 

vilket kan härledas från tanken att ökade råvarupriser skulle minska företagens lönsamhet, och 

därmed sänka aktiekurser (Lombardi & Ravazzolo, 2013). Dessutom menar Fama (1981) att råvaror 

och aktier skiljer sig fundamentalt genom deras olika respons på inflationsförändringar, vilket 

teoretiskt också ger en negativ korrelation. Lombardi & Ravazzolo (2013) anser dock att det är 

välkänt att så inte är fallet och förklarar detta med att det ofta är den ekonomiska aktiviteten som 

driver såväl råvaru- som aktiepriser. Därför skulle man helt logiskt lika gärna kunna finna att råvaror 

och aktiemarknader uppvisar positiv korrelation. Den verkliga relationen mellan tillgångarna blir 

därför mindre tydlig, eftersom dessa tankar strider mot varandra.  

Kilian & Park (2009) finner i sin undersökning att 22 % av variationen i aggregerad avkastning på 

aktier (i USA) mellan 1975 och 2006 beror på chocker som driver oljepriset, vilket innebär att denna 

marknad är en viktig faktor för utvecklingen av ekonomin. Detta antyder även att det finns en viss 

korrelation mellan olja och aktier.   

Den forskning som påstår att det har skett en förändring av korrelationen mellan råvaror och aktier 

under senare år, bygger detta på framförallt två olika bakomliggande drivkrafter. 

Först och främst anser man att Kina och andra utvecklingsländers efterfrågan på råvaror har stigit i 

den grad att prisutvecklingen av råvaror har ändrats (Coxhead & Jayasuriya, 2010), vilket i sin tur har 

förändrat utvecklingen på råvarufutures och korrelationen mot aktiemarknaden. Den andra 

anledningen benämns financialization. Begreppet syftar på det ökade intresse för råvaror från 

investerare som observerats och en ökad betydelse av fonder som investerar i råvaruindex, vilket har 

påverkat prisutvecklingen till att i större grad bero på samma makrofaktorer som bland annat 

påverkar aktier (Basu & Gavin, 2011). Dessa två anledningar förklaras närmare nedan. 
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2.4.1 Ökad efterfrågan på råvaror 

Oljepriset har stigit kraftigt sedan 2003, vilket fortgår än idag med undantag för ett stort prisfall 

2008-09.4 Detta anser Kilian & Park (2009) främst drivs av en ökad efterfrågan på industriråvaror, 

vilket beror på stark ekonomisk tillväxt i Asien, främst Kina och Indien. Att större närvaro från Kina 

och Indien ökar korrelationen anser de gäller vid efterfrågechocker, främst dem som är riktade mot 

olja. Det är i dessa fall beviset är starkast för att det finns makrofaktorer som har stor påverkan på 

båda tillgångarna. Vid utbudschocker anser man att korrelationen är väldigt låg i jämförelse, 

eftersom bakgrunden normalt är en annan än konjunkturen. 

Resonemanget att Kina, Indien och andra utvecklingsländer har en stor påverkan på råvarupriser 

genom deras allt större efterfråga på råvaror, kan konkretiseras genom att titta på utvecklingen för 

dessa länder de senaste åren. Coxhead & Jayasuriya (2010) visar i sin artikel bland annat att Kinas 

totala handel växte med 19 % per år i genomsnitt mellan 1990 och 2008, vilket gav en förändring av 

deras världsandel från 1,7 till 8 %. Indiens tillväxt av handel var nästan lika hög, i genomsnitt 15 %. 

Coxhead & Jayasuriya (2010) anger också att Kina idag använder mest av såväl de flesta basmetaller 

som många jordbruksprodukter (så som vete, ris, palmolja, bomull och gummi) i hela världen, samt 

är en av de största konsumenterna av mineraler och energiprodukter. Indien, som är efter Kina i 

utvecklingen, är ännu inte uppe i samma nivåer men kommer ändå in på en hög position för energi, 

metaller och jordbruksprodukter. Den extrema utvecklingen har bland annat orsakat att Kina 

absorberat ungefär två tredjedelar av världens produktion av de största metallerna sedan 1999.  

Kinas ökade efterfrågan anser Kilian (2009) leder till att olja allt mer drivs av samma positiva 

efterfrågechocker som driver aktier, och att det allmänna makroklimatet därmed driver båda 

tillgångarna på liknande sätt. På så sätt anser han att det har skett en ökning av korrelationen i och 

med att efterfrågan har ökat från Kina. Lombardi & Ravazzolo (2013) anser att det här är ett 

resonemang som kan utvidgas till fler råvaror som efterfrågas av Kina. Även Silvennoinen & Thorp 

(2012) tar upp att Asiens efterfrågan av råvaror är en av de faktorer som drivit korrelationen mellan 

aktier och råvaror.  

Vansteenkiste (2009) finner att det finns gemensamma makrofaktorer som driver råvaror oberoende 

av vilken typ av råvara det rör sig om. Det hon anser skiljer sig nu från tidigare år är att den globala 

efterfrågan spelar en allt större roll som en av de makrofaktorer som driver priser på råvaror, och 

hon ser Kinas ökade efterfrågan som en orsak till högre korrelation under senare tid. Genom en 

dynamisk faktoranalys på icke-energiråvaror finner hon att det inte är financialization som driver 

                                                           
4
 Oljans prisutveckling åskådliggörs tillsammans med andra råvaror i appendix A. 
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korrelationen, utan andra makrofaktorer. Dagens korrelation har ökat, men från en historiskt låg nivå 

och är inte på något sätt ovanligt hög. Snarare anser hon att det rör sig om en tillbakagång till det 

normala, då perioder innan 1990-talet har visat upp högre korrelationer än under det årtiondet.  

2.4.2 Financialization 

Financialization har föreslagits av flera tidigare undersökningar som en orsak till ökad korrelation 

mellan aktier och råvaror. Begreppet syftar till att handeln med råvaror, speciellt i indexform, har 

ökat under 2000-talet och att dess prisutveckling på så sätt har blivit allt mer likartad andra 

finansiella instrument. 

Diagram 2.1 Utställda råvarukontrakt, miljarder USD  

 
Källa: The Economist (2013) 
 

Genom att råvaror har fått en ökad betydelse i investerares portföljer anser Silvennoinen & Thorp 

(2012) att handeln med råvarufutures allt mer liknar andra tillgångslag, och således har föranlett att 

korrelationer har ändrats. Lombardi & Ravazzolo (2013) anser att en anledning till detta är att de 

flesta finansiella investerare inte är lika insatta på specifika råvaror som kommersiella investerare, 

och att detta leder till att råvarors prisutveckling blir allt mer styrd av generella makrohändelser 

snarare än råvaruspecifika händelser och efterfrågan på enskilda råvaror. 

Om investerare på marknaden söker kortsiktig avkastning finns det risk att marknaden inte utvecklas 

utifrån de fundament som normalt styr, baserat på utbud och efterfrågan. Det är inte klargjort vad 

som driver ökningen av investerare på marknaden och hur sambandet mellan den ökade aktiviteten 

och prisökningen ser ut. Därmed anser Irwin & Sanders (2011) att det är svårt att avgöra huruvida 

den financialization som man har sett är det som faktiskt har drivit upp priserna. 

Enligt Silvennoinen & Thorp (2012) har antalet indexfonder och andra kontrakt med inriktning mot 

råvaror ökat sedan 2000-talets början. Många råvaror handlas som futures till volymer motsvarande 
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20 till 30 gånger den verkliga produktionen av råvaran. Även Basu & Gavin (2011) tar upp 

råvarufutures ökade betydelse de senaste åren, och konkretiserar detta genom att visa att de 

handlades till 21,6 % av världens samlade BNP 2008, att jämföra med 1,5 % 1998. Det totala värdet 

som hanterades under 2010 hade stigit till 380 miljarder USD, en dubblering från 2008 (Maslakovic, 

2011). 

Närvaron av finansiella investerare påverkar hur nära råvaror och aktiers avkastning korrelerar, 

speciellt när det handlar om investeringar i både aktier och råvaror samtidigt, enligt Büyükşahin & 

Robe (2013). Nya typer av investerare har bidragit till att det blivit lättare att finna arbitrage mellan 

olika marknader, vilket lett till att olika tillgångsklasser har börjat röra sig mer synkroniserat och 

korrelationen ökat enligt Basak & Croitoru (2006). Genom att använda en DSTCC-GARCH-modell 

finner Silvennoinen & Thorp (2012) i sin undersökning signifikans för att den ökade närvaron av 

finansiella investerare påverkar utvecklingen för råvarumarknaden till att bli mer lik den för andra 

finansiella marknader. Således kan det stora inflödet av investerare som är ute efter att diversifiera 

sin portfölj genom att investera i råvaror leda till ökad korrelation. Om detta fenomen uppstått 

innebär det att den diversifierande effekt som investerare normalt är ute efter försvinner. 

Eftersom de flesta nya investerare investerar i råvaruindex, anser Tang & Xiong (2012) därmed att 

det främst är de råvaror som ingår i det populära indexet GSCI5, som visat en ökning i antalet futures 

och där man kan förvänta sig en förändring av korrelationen. De finner även statistisk signifikans för 

att de råvaror som ingår i indexet har skiljt sig från råvaror som inte ingår, genom att de har ökat i 

korrelation under perioden. Irwin & Sanders (2011) framför dock kritik till resultaten då de menar att 

skillnaderna som ses i studien inte är ekonomiskt signifikanta då de är väldigt små, även om de är 

statistiskt signifikanta. 

Steen & Gjolberg (2013) genomför en egen studie på påverkan mellan 20 råvaror och MSCI6 World 

Index och finner då, trots att financialization påstås ha börjat runt 2004, ingen ökad påverkan mellan 

råvaror och aktier under de första åren. År 2008, tiden för finanskrisen, sker det en kraftig uppgång 

vilket tyder på ökad samvariation. De anser dock att det återstår att se vad som kommer ske i 

framtiden, återgång eller om det skett ett skifte till högre korrelation.    

Det har framförts en del kritik mot tidigare studier på området. Irwin & Sanders (2011) menar att 

dessa inte klarar av att bevisa att det är financialization som har påverkat korrelationen under de 

senaste åren, då metoder som tidigare studier använt har varit bristande tillsammans med den data 

                                                           
5
 Indexets uppbyggnad beskrivs i appendix F. 

6
 Morgan Stanley Capital International 
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som används. På samma sätt ser Lombardi & Ravazzolo (2013) kritik mot financialization, och hävdar 

att empiriska bevis saknas.  

2.4.3 Marknadsvolatilitetens påverkan på korrelationen 

Det finns även andra faktorer som diskuterats som orsak till ökad korrelation. Flera studier har 

påpekat att marknadsvolatiliteten påverkar styrkan på korrelationen (Silvennoinen & Thorp, 2012; 

Büyükşahin & Robe, 2013; Kilian & Park, 2009; Steen & Gjolberg, 2013). Samtliga dessa finner att 

ökad volatilitet på aktiemarknaden leder till ökad korrelation mellan aktier och råvaror. Det skulle 

kunna förklara delar av eller hela den ökade korrelationen som vi sett under krisåren runt 2008, då 

volatiliteten var anmärkningsvärt hög.  

Silvennoinen & Thorp (2012) använder sig av VIX7 i sin undersökning då de vill undersöka 

marknadsvolatilitetens påverkan. Detta motiverar man med VIX användningsområde som en proxy 

för riskaversion eller en allmän stämning bland investerare som kan utnyttjas för att predicera kriser 

bland aktiemarknader, den visar dessutom på förändringar av handlingsmönster av råvarufutures. 

Silvennoinen & Thorp (2012) finner att en höjning i VIX-indexet leder till att korrelationen mellan 

råvaror och aktier höjs idag, vilket det inte gjorde på 90-talet. Detta tyder på att det har blivit 

närmare integration mellan tillgångarna under oroliga tider.  

Under senare år, sedan 2012, har VIX minskat från de tidigare krisåren (CBOE, 2014). Om det 

stämmer att orolighet driver korrelation borde detta innebära att korrelation har minskat under åren 

och vara någorlunda återställd runt 2012. I det fallet skulle man inte nödvändigtvis tala om en 

strukturell brytpunkt. 

  

                                                           
7
 VIX är ett mått som produceras av Chicago Board Options Exchange och som mäter implicerad volatilitet på 

S&P 500-indexoptioner. Det används ofta som ett mått på osäkerhet på marknaden då den ger en uppskattning 
om den förväntade volatiliteten på marknaden de närmsta 30 dagarna. VIX presenteras i appendix D. 
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3. Tidigare forskning 
Det finns flera undersökningar som har försökt avgöra hur korrelationen och råvaror har utvecklats 

under de senaste årtiondena. Vi väljer att redovisa några av de mest refererade artiklarna för den 

historiska prisutvecklingen, följt av senare undersökningar där finanskrisen och diskussionen kring en 

strukturell brytpunkt är i fokus.  

3.1 Historisk utveckling 

Gorton & Rouwenhorst (2006) genomförde en omfattande studie av råvarors och råvarufutures 

funktioner och egenskaper för perioden 1959-2004 som har influerat senare undersökningar (Tilton 

et. al., 2011). Deras undersökning av korrelation mellan råvaror och aktier kan dock tyckas vara 

inaktuell, då de använder sig av data som tar slut 2004 och korrelationen antas ha förändrats mycket 

sedan dess, enligt diskussionen som förs idag på området. Dessutom tar de inte hänsyn till att 

korrelationen är dynamisk, vilket till exempel Tuysuz (2013) lyfter som en viktig faktor. Gorton & 

Rouwenhorst (2006) resultat tyder på att det historiskt finns en negativ korrelation mellan råvaror 

och aktiemarknaden. Eftersom de inte tar hänsyn till att korrelationen kan ändras över tiden ger 

undersökningen endast en uppfattning om hur korrelationen har varit historiskt, och säger inte så 

mycket om dagens, eller ens 2000-talets, korrelationer.  

Chong & Miffre (2010) genomför en studie av korrelationen för tidsperioden 1980-2006, för vilken de 

drar slutsatsen att korrelationen mellan S&P500 och olika råvaror har varit negativ och fallande 

under tidsperioden. Undersökningen sker med hjälp av en DCC GARCH8, men deras tolkning av 

korrelationens utveckling sker sedan utifrån en lutningskoefficient, som de anser är konstant för hela 

tidsperioden. De ger dock inga bevis för att utvecklingen ska ha varit konstant för perioden, tvärtom 

ser korrelationen ut att öka under de senare åren av perioden för de två råvaror (guld och feeder 

cattle) som de redovisar grafiskt. 

Man kan finna kritik mot såväl Gorton & Rouwenhorst (2006) som Chong & Miffre (2010) genom att 

jämföra dem med Vansteenkiste (2009). Hon visar att korrelationen var hög på sjuttio- och åttiotalet, 

för att sedan sjunka till historiskt låga värden fram till år 2000, genom att använda en dynamic 

common factor-modell. Efter det har korrelationen stigit igen, men utan att nå upp till värden som 

för 30-40 år sedan. Genom att inkludera åttiotalet som är den period som har högst korrelation, 

vilket både Gorton & Rouwenhorst (2006) och Chong & Miffre (2010) gör, kan man således finna en 

                                                           
8
 Modellen är den mest använda inom forskningen på området. Den är utvecklad av Engle (2002) och används 

för att beräkna dynamisk korrelation. DCC GARCH presenteras närmare i kapitel 4, Metod. 
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trend för fallande korrelation om man inte gör mätningen dynamisk. Med bakgrund av detta ser vi 

att det är viktigt att försöka ta sina metoder och sin analys ett steg längre, för att kunna presentera 

relevanta resultat för dagens utveckling. 

Vi vänder oss således till den tidsperiod som är aktuell för vår undersökning med en uppfattning om 

att korrelationer har varit låga, men med en utveckling speciellt efter 2008, som är mer oklar. 

Undersökningar som sträcker sig fram till och med finanskrisen, det finns många som slutar runt 

2010, har varit bättre på att undersöka hur korrelationen förändras. En anledning till detta är 

naturligtvis diskussionen angående om det har skett en strukturell förändring eller ej. Det finns dock 

en stor problematik även med dessa undersökningar, och det är att de använder sig av dataserier 

som slutar under en tidsperiod då det inte är självklart att aktiemarknaden har återhämtat sig efter 

den uppgång i volatilitet som skett.  

Vi går igenom den mest inflytelserika forskning som har genomförts på området, och strukturerar de 

svar som framkommit. 

3.2 Råvaror undersökta som ett index 

Flera forskare konstaterar att oberoende av om vi kommer se en återgång eller inte, så har 

åtminstone de första åren efter finanskrisen uppvisat en högre korrelation. För att avgöra om det har 

skett en strukturell förändring mellan S&P500 och GSCI under 2008, genomför Lombardi & Ravazzolo 

(2013) en undersökning med hjälp av en DCC GARCH-modell. De finner en strukturell brytpunkt den 

5:e september 2008, men väljer att inte motivera hur korrelationen bör stå sig i framtiden med 

bakgrund av deras resultat. De anser att korrelationen förändras från att ha rört sig kring 0, om än 

med stora fluktuationer, till att vara positiv. 

Büyükşahin et. al. (2010) kommer fram till ett liknande resultat, men genomför även tester för 

tidigare perioder med högre volatilitet. De kommer fram till att korrelationen har utvecklats på 

liknande sätt även tidigare, och de fokuserar sin förklaring på den ökning av volatilitet som 

observeras för perioden. Undersökning genomförs mellan S&P500 och GSCI under flera perioder, där 

de till exempel anser att perioden juni 1997 till maj 2003 representerar en volatil period9, med hjälp 

av en DCC GARCH. Eftersom de finner att förändringen av korrelation är ett normalt beteende vid 

förändring av volatilitet på marknaden anser de således inte att det finns några tecken på att 

förändringen av korrelationen ska stå sig när volatiliteten sjunker igen.  

                                                           
9
 Med asienkrisen, ryska och argentinska inställda betalningar och IT-bubblan. 
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När Büyükşahin & Robe (2013) upprepar undersökningen, ger de dock en annan syn på den 

förändring de observerar. Under tiden för deras undersökning, som sträcker sig till 2010, ser de inte 

någon tillbakagång av korrelationen. De anser att korrelationen mellan råvaror och aktier ökade mer 

under finanskrisen än vad den borde om man endast tar hänsyn till volatilitetsökningen. Detta anser 

de pekar mot att den senaste krisen är annorlunda mot tidigare perioder av ökad volatilitet, och att 

korrelationen mellan marknaderna således tycks ha ändrats genom en strukturell brytpunkt. Även 

om de håller med Silvennoinen & Thorp (2012) angående att korrelationen ökar vid ökad volatilitet, 

finner de alltså att det tycks ha skett en strukturell förändring, där korrelation inte kommer återgå 

efter krisens slut. 

Xiao-Ming et. al. (2011) anser att det än så länge handlar om en magkänsla huruvida den förändring 

av korrelation som har observerats är övergående eller ej. Det främsta problemet anser de är att 

tidigare undersökningar använder dataserier som tar slut lagom till att finanskrisen börjar och 

korrelationen ändras (observera att deras artikel skrevs innan Büyükşahin & Robe, 2013). De 

använder DCC GARCH, och genomför dessutom undersökningen mot aktieindex från olika länder för 

att se om marknader skiljer sig åt. Som representation för råvaror använder de GSCI. Sina resultat 

anser de vara tydliga; råvaror tycks ha genomgått en strukturell förändring gentemot 43 av 45 av de 

undersökta marknaderna vid tiden för finanskrisen, däribland såväl den svenska som den 

amerikanska aktiemarknaden.  

Resultaten tolkar Xiao-Ming et. al. (2011) som bevis för att det skall ha skett en strukturell förändring 

av korrelationen över nästan hela världen. Dock tar man inte upp diskussionen som bland annat 

Büyükşahin & Robe (2013) för, om ökningen av korrelation kan bero på ökad volatilitet. Man nöjer sig 

också med att konstatera att tidigare undersökningar inte använder sig av data som i tillräcklig mån 

täcker finanskrisen, men man diskuterar inte huruvida den tidsperiod man själv använder (fram till 

2010) är tillräcklig för att avgöra att marknaden ska ha återstabiliserats. 

3.3 Råvaror undersökta utifrån råvaruklasser 

Då vi i vår undersökning jobbar utifrån tanken att olika råvarutyper möjligen har olika egenskaper 

och därmed korrelerar olika mot aktiemarknaden som Tang & Xiong (2012) argumenterat för, är det 

intressant att titta på undersökningar som har gjort en uppdelning mellan olika råvaror. Det finns 

dock inte många artiklar som undersöker enskilda råvaror korrelation mot aktiemarknaden. De som 

finns undersöker ofta endast några råvaror, där olja är den klart vanligaste, och de som har ett 

bredare fokus har ofta väldigt lite diskussion kring de enskilda råvarorna.  
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Ett par välrefererade artiklar är Kilian & Park (2009) och Kilian (2009). Dessa är helt fokuserade på 

oljans roll i olika världsmarknader, och har satt utgångspunkten för hur forskare i många senare 

undersökningar ser på råvarors effekt på aktier. Även om de inte jobbar direkt med korrelation är 

deras arbete av vikt för vår uppsats, då den pekar på hur viktig olja är för världsekonomin. Ett av de 

största bidragen från Kilian & Park (2009) handlar om att undersöka hur oljepriset påverkar aktier 

beroende på vad den underliggande orsaken (till exempel om det är en utbuds- eller efterfrågechock) 

är. Eftersom olja även är den råvara som det sker mest handel med (Bicchetti & Maystre, 2013), så 

blir den av speciellt intresse.  

Tuysuz (2013) finner att olja uppvisade minskad korrelation mot S&P500 under den inledande fasen 

av finanskrisen, men att den sedan steg drastiskt under slutet av 2008 till högre nivåer än den varit 

på tidigare. Tyvärr gör han inte några djupare analyser av om han finner tecken på att den ska stanna 

på en hög korrelation, eller om utvecklingen är konsekvent med tidigare, även om han konstaterar 

att korrelationen mellan olja och aktier ofta har gått upp i tider med hög volatilitet. Undersökningen 

genomförs med DCC GARCH, och datamaterialet sträcker sig fram till slutet på augusti 2011. Tuysuz 

(2013) finner liksom Kilian & Park (2009) att olika kriser har påverkat korrelationen olika, och anser 

att orsakerna till kriserna är viktig att förstå för att kunna förutspå hur korrelationen skall utvecklas.  

Olja är den råvara där det verkar råda störst konsensus att det har skett en förändring av 

korrelationen sedan finanskrisen. Anledningen till detta kan vara att det är den mest välundersökta 

varan (Büyükşahin & Robe, 2012), den mest handlade varan (Büyükşahin & Robe, 2012) vilket gör att 

marknaden är mer effektiv, men det kan även bero att det finns tydligare tecken på en förändring av 

korrelationen än för andra råvaror så att det inte finns lika stor risk för motstridiga fynd. 

Tuysuz (2013) tittar även på guld. Han finner att korrelationen mellan guld och aktier sjönk under den 

första delen av finanskrisen, för att sedan gå upp något under 2009. Han finner dock att 

korrelationen var nere runt 0 igen redan under 2010, enligt de grafer han presenterar. Generellt 

finner han att guld har visat upp olika egenskaper under oroliga perioder, men att det inte skedde 

någon stor ökning av korrelationen under finanskrisen. 

En artikel som tar sig an en undersökning av råvaror på liknande sätt som vår uppsats, är 

Silvennoinen & Thorp (2012). Det är en undersökning mellan totalt 24 råvaror och S&P500. De 

kommer i sin undersökning fram till att det har skett en statistiskt signifikant ökning av korrelationen 

mellan de flesta råvaror och aktier under 2000-talet. För sin undersökning använder de en DSTCC-

GARCH-modell (Double Smooth Transition Conditional Correlation), som de anser skiljer sig från DCC 

GARCH så pass mycket att den blir mer användbar när man är ute efter att finna strukturella 

brytpunkter. Silvennoinen & Thorp (2012) finner att förändring ofta har skett före finanskrisen. 
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Problematiskt med deras undersökning är att de endast har data som sträcker sig fram till 2009, det 

vill säga just när finanskrisen hade börjat.  

3.4 Kritik av forskning 

Steen & Gjolberg (2013) diskuterar fenomenet med ökad påverkan mellan aktier och råvaror. Och 

kommer med kritik mot en del av den tidigare forskning, där kritiken bygger på teorin om hur 

korrelation är uppbyggd. De anser att det är problematiskt att diskutera påverkan mellan olika 

tillgångar med hjälp av korrelationen. Om det sker en dramatisk engångshändelse stannar effekten 

av den kvar i korrelationen, vad de kallar en “ghost feature”-effekt. Detta kan ge en felaktig bild om 

hur stor samrörelsen är mellan tillgångslagen.  

Dessutom diskuterar de problemet med att korrelation är beroende av volatiliteten. Ökad volatilitet 

leder till en högre koefficient på korrelationen, men det behöver inte betyda större samverkan. De 

tar upp tidigare perioder av hög volatilitet som Asienkrisen, där all uppgång i korrelation som man 

kunde se kunde förklaras av att det fanns högre volatilitet under perioden (Steen & Gjolberg, 2013). 

Ytterligare förslag från deras sida är att en undersökning borde innehålla en analys av systematisk 

risk, snarare än endast korrelationer, då man mäter om råvaror korrelerar mellan varandra. Generellt 

tycker de att forskningen är för låst på korrelation, och att det finns andra mått som är intressanta 

att titta på och som säger något om hur olika tillgångar påverkar varandra (Steen & Gjolberg, 2013). 

Det finns ytterligare problem med att använda korrelation som ett mått på samvariation, speciellt då 

en investerare försöker minska risken genom diversifiering i sin värdepappersportfölj. Korrelationen 

fångar inte all samvariation mellan tillgångar, vilket innebär att trots att korrelation är nära noll kan 

tillgångar påverkas av samma externa chocker, systematisk risk, och vara integrerade (Roll, 2013).  

Irwin & Sanders (2011) anser att det mesta som skrivits tidigare om financialization och ökad 

korrelation är fel, tidigare forskning har använt dåliga metoder och dataurval samt inte besvarat 

frågan om det finns ekonomiska signifikanser i de resultat som presenteras. Forskningen hittar 

ökning i korrelation, men enligt Irwin & Sanders (2011) är den så liten att det inte betyder något för 

investerare. De påpekar vikten av att handeln i råvaran är aktiv och öppen för att det skall bli en 

effektiv marknad, annars är det vanskligt att räkna på korrelationen enligt dem. Därför är det 

intressant för oss att diskutera den ekonomiska signifikansen i det resultat som vi hittar och inte bara 

den statistiska signifikansen, det vill säga om resultatet har någon praktisk betydelse för det 

portföljval som investerare gör.  
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4. Metod 
Uppsatsen berör tidsserier över utvecklingen för de tänkta tillgångsslagen. Då sådana dataserier finns 

tillgängliga för författarna genom databasen Reuters Datastream, genomförs undersökningen 

fördelaktigt genom en kvantitativ metod. 

Metoden vi använder oss av för att finna korrelationen mellan aktier och råvaror är DCC GARCH 

vilken är framtagen av Engle (2002), vilken vi genomför i programmet Stata. Då tidigare forskning på 

området är spretig mellan vilka dataserier som undersöks, men relativt konsekvent i valet av metod, 

väljer vi att inte följa en viss undersökning. Det finns inte några undersökningar på vilken metod som 

är mest använd, men Silvennoinen & Teräsvirta (2008) ger argument för att DCC GARCH är en 

användbar metod, och i enlighet med Xiao-Ming et. al. (2011) och Caporin & McAleer (2013) finner vi 

att det är den mest välanvända. Därmed är det den vi väljer att arbeta utifrån för våra utvalda 

dataserier.  

Normalt är det datamaterialet som avgör vilken tidsseriemodell som passar (Verbeek, 2012). Därmed 

börjar vi med en diskussion för vilka egenskaper datamaterialet innehar och hur det behöver 

hanteras innan det kan testas för korrelation. För att avgöra om det har skett en strukturell 

förändring i de korrelationsserier vi tar fram med hjälp av DCC GARCH, genomför vi även ett Chow-

test (Gujarati & Porter, 2009).  

4.1 Dataurval 

Datamaterialet i uppsatsen består av ett svenskt aktieindex, OMX AllShare10, som hämtats från 

Reuters Datastream. Genom att välja ett index för den del av en investerares portfölj som består av 

aktier kan vi återlikna en passiv indexinvesterare, något som föreslås till investerare utifrån effektiva 

marknadshypotesen. Vi har valt det svenska indexet eftersom uppsatsen har som syfte att se om de 

resultat vi finner i vår undersökning skiljer sig från tidigare forskning som mestadels bygger på 

amerikansk data.  

Uppsatsens syfte är att undersöka de olika råvarornas korrelation mot aktier vilket föranlett att vi 

inte använt oss av ett index för råvaror, något som varit vanligt bland tidigare studier på området (till 

exempel Lombardi & Ravazzolo, 2013; Büyükşahin et. al., 2010; Büyükşahin & Robe, 2013; Xiao-Ming 

et. al., 2011) utan att vi istället använder oss av de enskilda råvarorna.  

                                                           
10

 Som hittas genom att söka på koden SWSEALI(PI) 
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Vi har valt att arbeta med de råvaror som har störst andel inom de olika råvarugrupperna som utgör 

GSCI-indexet (S&P Dow Jones Indices, 2013, se appendix F), och som inte kan anses fungera som 

substitut eller komplement till varandra. Vi har därmed inte utgått från om råvarorna används 

konventionellt som diversifieringsinstrument enskilt, utan bara utifrån deras plats i GSCI. Att 

råvarorna valdes utifrån GSCI-indexet motiveras med att det är ett stort index för investerare och 

som i tidigare forskning har angetts som en anledning till financialization (Büyükşahin & Robe, 2013). 

På detta sätt vill vi få en spridning av råvaror och fånga upp de råvaror som är mest betydelsefulla på 

marknaden, för att kunna dra så korrekta och djupa slutsatser som möjligt.  

Med den bakgrunden valdes guld11, olja12, naturgas13, koppar14, vete15, bomull16, kaffe17, timmer18 

samt kreatur19. Prisserier över de råvarufutures som används har hämtats från Chicagobörsen, även 

dessa genom Reuters Datastream. 

Dataseriernas längd varierar, där den kortaste startade 1991-02-01. 1991 är också året då GSCI 

startade. Detta menar Büyükşahin & Robe (2013) kan anses vara startpunkten för en ökad 

indexhandel, vilket motiverar att vi använder det som startdatum. Vi har använt data fram till 2014-

01-31 då vi vill få med en längre tid efter finanskrisen än tidigare forskning haft. På så sätt kan 

uppsatsen i större utsträckning diskutera och bidra med ny kunskap om vad som hänt efter 

finanskrisen. Samtliga råvarufutures är liksom OMX AllShare hämtade som veckodata, genom att 

använda slutkursen för måndagar. Genom att observationerna är veckovisa undviker vi onödigt brus 

som uppstår med dagsobservationer. Ytterligare anledningar är att forskningen på området generellt 

har använt sig av veckoobservationer, vilket skapar större jämförbarhet mellan vår forskning och 

tidigare. Vi uppnår även tillräckligt många datapunkter (1200) för att möjligöra undersökningar på 

datamaterialet. 

Samtliga serier är hämtade med SEK som valuta för att de skall vara jämförbara och relevanta för en 

svensk investerare. 

                                                           
11

 (NGCCS00(PS)~SK) 
12

 (S04108(P)~SK) 
13

 (NNGCS00(PS)~SK) 
14

 (NHGCT05(PS)~SK) 
15

 (S71001(P)~SK) 
16

 (NCTCS00(PS)~SK) 
17

 (S90926(P)~SK) 
18

 (S738RJ(P)~SK) 
19

 (S738RK(P)~SK) 
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Innan korrelationen har testats har tidsserierna logaritmerats och differentierats. Respektive 

tidsseries utveckling med start från 1991, dels som rådata och dels som differensen av logaritmen, 

presenteras i appendix A. 

4.2 Hantering av dataserier 

4.2.1 Test för stationäritet 

För att kunna genomföra undersökningen måste datamaterialet först hanteras och testas för att se 

att det inte har en felaktig fördelning och på grund av det ger felaktiga resultat, då undersökningar 

till exempel kan visa signifikans när så inte är fallet eller vice versa (Gujarati & Porter, 2009). Det test 

som behöver göras på dataserierna är framför allt ett unit root-test, som testar om serien är 

stationär (Verbeek, 2012). Det test vi använder oss av är Augmented Dickey-Fuller (ADF) som 

föreslagits av Verbeek (2012), vilket också använts av tidigare forskning. Vanliga ekonomiska 

tidsserier antas ofta följa en random walk, och är därmed normalt inte stationära i sin ursprungliga 

form (Gujarati & Porter, 2009). Problem med icke-stationäritet kan leda till att beräkningen av 

medelvärde, varians och kovarians blir felaktiga och leder till spurious regression, och feltolkningar av 

statistisk signifikans vid tester, om det inte åtgärdas (Verbeek, 2012).  

På grund av icke-stationäriteten hos ekonomiska tidsserier är det vanligt att istället utgå från 

avkastningen hos tillgångarna, genom att logaritmera och ta förstadifferensen av serien (Engle & 

Granger, 1987). Således kommer testet för stationäritet att testa om dataserierna är 

förstadifferensstationära, det vill säga integrerade av ordningen ett. 

ADF-testet genomförs i Eviews standardprogram. 

4.2.2 Test för autokorrelation 

Det är viktigt att medelvärdesekvationen inte visar upp autokorrelation när man avgör vilken GARCH-

process som ska användas i DCC GARCH-modellen. Om serien visar tecken på autokorrelation kan 

detta i ett första skede åtgärdas genom att ta bort outliers, då dessa kan ge falskt sken av 

autokorrelation.  

Det test för autokorrelation som vi använder är Breusch-Godfrey-testet, även kallat LM-test (Gujarati 

& Porter, 2009). Testet genomförs med en AR(p)-term för att avgöra om autokorrelation finns med 

“p” antal AR-processer. Först testar vi för autokorrelation utan AR-termer, om vi finner 

autokorrelation i serien fortsätter vi att testa modeller med pålagda AR(p)-termer. Om det är 
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autokorrelation i en serie avgörs genom att titta på Chi-square-värdet. Om probability-värdet är 

högre än det kritiska värdet 0,05 kan vi inte förkasta nollhypotesen att det inte är autokorrelation.  

För serier som tycks uppvisa autokorrelation genomför vi justeringar för outliers. Outliers kan göra så 

att det uppstår tecken på autokorrelation trots att det inte är någon, därför vill vi försöka finna om 

det är dessa som är problemet. Vi vill dock inte ta bort outliers från samtliga serier. Anledningen till 

detta är att vid undersökning av outliers får man inga säkra svar, och man utsätter sig för en risk att 

ta bort effekter som är intressanta att undersöka. Därmed måste det göras en helhetsbedömning om 

det är outliers man har att göra med. 

Först genomförs en regression för att beräkna standardavvikelsen på residualerna, dessa 

multipliceras med 3,5 för att finna ett konfidensintervall för outliers. De residualer som befinner sig 

utanför intervallet bedöms som outliers och justeras till intervallsgränserna, enligt Winsorising 

metoden.   

Efter att serierna är rensade från outliers kan vi åter testa för autokorrelation. Om problemet 

kvarstår kan det åtgärdas genom att inkludera ARMA-termer. Gujarati & Porter (2009)  anser att det 

är viktigt att prova flera modeller för att komma fram till vilken som passar bäst. De anger även att 

man bör begränsa sin modell till en så enkel som möjligt, och att mer komplicerade modeller än 

ARMA(2,2) är mycket ovanliga. Vi kommer således fram till om vi tycks ha autokorrelation i våra olika 

serier och om det i så fall kan åtgärdas med ARMA(p,q)-termer. 

LM-testet genomförs i Statas standardprogram, samt i Eviews standardprogram då ARMA-termer 

inkluderades. 

4.2.3 Avgöra vilken GARCH-modell som ska användas 

Vid bestämmandet av vilken GARCH(p,q)-modell som bäst beskriver vår data, har vi tagit hänsyn till 

den ARMA(p,q)-process som vi funnit passar bäst, för att resultaten av GARCH undersökningen inte 

skall bli biased. 

Generellt är det en GARCH (1,1) som används vid modelleringar av tidsserier, och man kan fråga sig 

om det tillför något att använda sig av en mer avancerad struktur på laggarna. Vi testar dock ett antal 

olika GARCH-termer för att se om det tycks ge ett bättre resultat eller ej.  

För att avgöra vilken GARCH-modell som passar bäst genomför vi GARCH-testet. För att avgöra om 

någon av modellerna är betydligt bättre än övriga utgår vi från Akaike-värdet, för att se om vi kan se 

någon avgörande skillnad mellan dessa. GARCH-testet genomförs i Eviews standardprogram. 



30 
 

4.3 Modellering av dynamisk korrelation 

För att avgöra vilken ekonometrisk metod som lämpar sig bäst att genomföra vår undersökning med, 

undersöker vi först och främst vad existerande forskning om korrelationen mellan aktier och råvaror 

har använt sig av. Xiao-Ming et. al. (2011) uttrycker samma sak som vi finner när vi studerar 

litteraturen, nämligen att DCC GARCH-modell från Engle (2002) är mycket vanlig. Såväl Engle (2002) 

och Silvennoinen & Teräsvirta (2008) motiverar även utifrån sina undersökningar att DCC GARCH är 

den modell som ger mest precisa resultat vid mätning av korrelation över tid.  

Vissa undersökningar använder sig av vad som kan betecknas som simplare modeller (till exempel 

Chong & Miffre (2010) som dessutom fått kritik av senare forskning, för begränsad pricksäkerhet) 

och motiverar då sällan fördelen jämfört med DCC GARCH. Det finns även de som motiverar 

användning av mer avancerade modeller, normalt en utveckling av DCC GARCH-modellen, som 

Double Smooth Transition Conditional Correlation GARCH (Silvennoinen & Thorp, 2013).  

Vi går således igenom bakgrunden till varför DCC GARCH används i stor utsträckning idag, de mer 

avancerade modellerna och varför dessa inte passar vårt syfte, samt vårt slutgiltiga val av DCC 

GARCH som modell för att genomföra vår undersökning. 

4.3.1 Utvecklandet av DCC GARCH 

Engle (2002) diskuterar svårigheten i att beräkna korrelationer som ändras över tid, vilket är det vi vill 

göra. De metoder som har använts tidigare är antingen mycket komplexa eller inte tillräckligt flexibla, 

vilket leder till oprecisa skattningar. 

På grund av svårigheterna med skattningarna har investerare tidigare ofta nöjt sig med att genom 

historisk data beräkna korrelationen, som sedan antagits vara ett statiskt värde för den framtida 

perioden. Detta skapar dock problem då korrelation är en dynamisk process (Tuysuz, 2013), som vi 

diskuterat i teoridelen av uppsatsen.  

Silvennoinen & Teräsvirta (2008) konstaterar i sin litteraturgenomgång av olika ekonometriska 

metoder att för att beräkna dynamiska korrelationer så visar sig MGARCH-modeller vara de mest 

precisa. Det finns dock problem med modellen, som att den snabbt blir svårhanterlig när man 

använder sig av många variabler, då korrelationsmatriserna som krävs för att genomföra 

skattningarna blir stora enligt Engle (2002). Han argumenterar även för att MGARCH inte alltid är 

pålitlig i sina skattningar. Engle (2002) konstaterar att en MGARCH-metod måste vara flexibel nog att 

tillåta förändringar och simpel nog, det vill säga inte innehålla för många variabler, för att det ska gå 

att räkna ut och tolka dess resultat. Det är med anledning av detta som Engle utvecklar MGARCH till 
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en dynamic conditional correlation model (DCC GARCH), som är mer lätthanterlig jämfört med 

tidigare MGARCH-modeller. 

4.3.2 Andra metoder 

Ett annat sätt att räkna ut är korrelation som förändras över tid är rolling window (rullande 

tidsperioder, syftandes på tidsperioden som används i varje mätpunkt). Denna metod används i 

några undersökningar, men ger sällan bättre resultat än DCC GARCH. Lombardi & Ravazzolo (2013) 

argumenterar mot denna med bland annat att extrema perioder blir utspridda över längre tid. 

Silvennoinen & Thorp (2013) använder sig av en Double Smooth Transition Conditional Correlation-

modell (DSTCC-GARCH) vilken de hämtar från Silvennoinen & Teräsvirta (2008). De motiverar 

användandet av DSTCC-GARCH med några fördelar gentemot DCC GARCH, även om de även säger att 

den presenterar dynamisk korrelation likt DCC GARCH gör. Den stora fördelen anser de är att man 

kan använda ersättande variabler, något som vi inte har behov av i vår undersökning. Silvennoinen & 

Teräsvirta (2008) säger att man med hjälp av DSTCC GARCH kan finna transitionsvariabeln som driver 

förändringen mellan två tillstånd. Den begränsade användningen av metoden i tidigare forskning 

samt att argumentation för den endast står att finna i två artiklar föranleder att vi inte finner att det 

är en metod som hjälper oss, även om det är möjligt att den skulle kunna bidra med relevant 

information för vår undersökning. 

Således väljer vi att arbeta med DCC GARCH som kan anses vara standardmodellen på området. 

Detta ger även en fördel då studien blir mer jämförbar med tidigare studier. 

4.3.3 Genomförande av DCC 

DCC GARCH genomförs i ett tvåstegsförfarande, enligt Engle (2002). Först estimeras varje tidsserie 

för sig själv med en univariate GARCH för att finna variansen hos varje enskild tillgång, sedan 

normaliseras dataserien med varje enskild GARCH process, först därefter estimeras korrelationerna 

av dessa utifrån de standardiserade residualerna. Genom att skattningen delas upp i två steg 

simplifieras den, samtidigt som man försäkrar sig om att kovariansmatrisen i DCC GARCH-modellen 

är lösbar. 
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DCC modellen är formulerad på följande sätt: 

(1)              

(2)         
                                

där 

   
                                              

 S  

                                

            
            

  
 

Dt i (2) är en diagonal matris med conditional standard avvikelser för respektive univariate 

innovationsprocess.  

Ht i (2) är univariata GARCH-modeller.   

En djupare förklaring av DCC GARCH-modellen ligger utanför den här uppsatsens syfte, och för den 

intresserade läsaren rekommenderas ursprungsartikeln av Engle (2002).  

Rent praktiskt följer vi den simpla förklaring som Büyükşahin & Robe (2013) ger när vi genomför DCC 

GARCH: Först estimerar vi den tidsvarierande variansen och kovariansen genom att använda oss av 

en DCC GARCH(p,q), i Statas standardprogram för multivariata GARCH-modeller. Utifrån dessa skapar 

vi en tidsvarierande korrelation. Denna korrelation tar vi fram genom att använda oss av formeln för 

korrelation. 

För att säkerställa trovärdigheten av modellen från Stata, genomför vi DCC GARCH även i Oxmetrics 

standardprogram. Dessa resultat används främst som jämförelse till resultaten från Stata, för att se 

att vi får samma resultat i de två programmen.20 

4.4 Test för strukturell brytpunkt 

En användbar metod för att avgöra om det har skett en signifikant strukturell förändring på en 

tidsserie är Chow-testet (Gujarati & Porter, 2009). Dock används det inte i någon vidare utsträckning i 

den tidigare forskning som undersökt korrelationen mellan råvaror och aktier. Anledningen till detta 

                                                           
20

 Genomförande av DCC GARCH och framtagande av dynamiska korrelationsserier i Stata respektive Oxmetrics 
presenteras i appendix C. 
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är dock att det sällan genomförs tester, argumentationen angående en eventuell strukturell 

brytpunkt bygger snarare på visuella bedömningar av grafer över tidsvarierande korrelation.  

Chow-testet går ut på att man delar upp en tidsserie i två delar, utifrån var man förväntar sig att 

finna en strukturell brytpunkt. Sedan jämförs de två delarna med ett klassiskt F-test. F-testet visar 

om man kan förkasta nollhypotesen att det inte har skett en strukturell förändring (Gujarati & Porter, 

2009). Eftersom man endast jämför två tidsperioder i sin helhet kan man inte avgöra exakt vilket 

datum den eventuella förändringen skedde. Det är också viktigt att avgöra vilken tidsperiod man 

inkluderar, då valet av tidsperiod kan avgöra om man finner en signifikans eller ej. 

Vi kommer således att genomföra Chow-testet på samtliga råvaror genom de tidsserier som är 

skapade med DCC GARCH, för att avgöra om det har skett en strukturell förändring för korrelationen 

den 5:e september 2008. Bedömningen görs utifrån F-värdet, vilket kan bedömas genom att titta på 

probability-värdet. Om värdet understiger 0,05 kan man utesluta nollhypotesen att det inte har skett 

en strukturell förändring och Chow-testet understödjer därmed att det finns en strukturell 

förändring. Startpunkten väljer vi att sätta utifrån resonemanget av Silvennoinen & Thorp (2013) 

angående att man kan se en ökning av indexhandel sedan 2003. Det är därmed rimligt att göra 

undersökningen för att bedöma om det har skett en strukturell förändring vid finanskrisen 2008 med 

de två perioderna 2003 till 2008 och 2008 till 2014. Att vi inte vill använda hela perioden för vilken vi 

genomfört DCC GARCH, beror därmed på att vi inte vill få signifikans på grund av gammal data, 

eftersom vårt intresse är om finanskrisen skapade en strukturell brytpunkt och inte tidigare 

förändring på grund av till exempel financialization. 

Chow-testet genomförs i Eviews standardprogram. 

Det finns stor risk att Chow-testet blir ett fishing-test, där man letar strukturella brytpunkter tills man 

finner dem, genom att ändra datum för undersökningen. Därför är det viktigt att bestämma sina 

datum innan man genomför testet utifrån teoretisk grund och inte ändra dem för mycket (Gujarati 

och Porter, 2009).   

Vi väljer på grund av de brister som påpekats, att komplettera testet med visuell bedömning av 

korrelationsserierna för att argumentera för om det tycks ske en förändring. En metod som 

genomförts av många tidigare studier. Vi kommer därefter också diskutera om de statistiska 

resultaten även är ekonomiskt signifikanta, det vill säga om de faktiskt har någon påverkan på 

omvärlden. Detta sker utifrån teoribildningen på området. 
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4.5 Ytterligare modellering 

För att understödja vår analys av serierna sätter vi upp några ytterligare modeller vilka kan hjälpa oss 

att se råvaruserierna ur andra vinklar. 

4.5.1 Portföljmodellering 

För att genomföra ett test för hur inkluderandet av råvaror har påverkat en svensk aktieportfölj har vi 

valt att modellera portföljer med hjälp av historisk data. Vi har använt oss av samma tidsserier, och 

delat upp serierna i två delar med en brytpunkt 5:e september för att representera finanskrisen. 

Först genomför vi undersökningen på en portfölj endast innehållandes OMX. Med det som 

utgångspunkt kan vi studera hur OMX:s avkastning och standardavvikelse har utvecklats på egen 

hand, jämfört med en inkludering av respektive råvara i portföljen. På så sätt ger det en uppfattning 

om hur väl råvaran har fungerat som diversifiering, och hur den egenskapen har förändrats i och med 

finanskrisen. 

Genom att indexera de olika serierna har vi skapat nio portföljer med lika stora delar av den enskilda 

råvaran och OMX. Utöver det har vi även skapat en portfölj innehållandes alla råvaror, med samma 

vikt, som representerar hälften av portföljen medan resterande del av portföljen består av OMX. 

Sedan har vi undersökt hur de totalt 10 portföljerna har utvecklas under respektive tidsperiod (före 

och efter finanskrisen 5:e september 2008). Portföljerna har inte viktats om löpande. Utifrån dessa 

portföljer kan vi presentera resultat för historisk avkastning och standardavvikelse för respektive 

period. När man använder sig av historisk data, som vi gör här, är det främst standardavvikelsen som 

ger ett någorlunda säkert resultat. Vi anser ändå att en indikation på hur väl råvarorna har fungerat 

som hedge ger en intressant grund till en diskussion, genom att titta på hur standardavvikelsen har 

förändrats för den råvaran, för OMX och för kombinationen av de båda. Genom att skapa dessa 

modeller kan vi få en uppfattning om hur det skulle påverka en svensk investerare att inkludera 

råvaror före och efter finanskrisen jämfört med att endast genomföra en indexinvestering i OMX. 

4.5.2 Beräkning av volatilitet på den svenska marknaden 

Flera undersökningar har använt VIX som ett mått på osäkerhet, men då VIX är ett mått för den 

amerikanska marknaden har vi haft en vilja att använda oss av ett mått för osäkerheten på den 

svenska marknaden för att kunna jämföra och analysera. Vi har därför beräknat hur 

standardavvikelsen för det OMX Allshare-index vi har använt oss av har utvecklats under vår 

tidsperiod. För att kunna jämföra mellan den svenska och amerikanska marknaden har vi även 

beräknat motsvarande för S&P500. Information om OMX AllShare och S&P500 prisutveckling är 
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hämtad från Reuters Datastream. Utifrån dessa är den dynamiska standardavvikelsen beräknad i 

Stata genom DCC GARCH på den procentuella förändringen av serierna. 

4.5.3 Dynamisk korrelation mellan olja och S&P500 

Att olja tilldelas så stort intresse i såväl teoribildning på området som tidigare forskning, samt i 

uppbyggnaden av råvaruindex som GSCI, gör att vi är intresserade av att se hur den har utvecklats 

mot S&P500 efter 2010, där tidigare forskning slutat sina undersökningar. På så sätt vill vi kunna 

avgöra hur den dynamiska korrelationen har fortsatt att utvecklas efter 2010, för att se om vi kan 

addera något till tidigare forskning om utvecklingen för korrelationen, och hur resultat ställer sig till 

de slutsatser som tidigare forskning dragit om korrelationen efter finanskrisen. Tillvägagångssättet 

för detta följer metoden för övriga serier. 

4.6 Metodkritik 

Det har även framförts kritik mot själva användandet av korrelation som ett sätt att mäta hur 

tillgångar rör sig tillsammans från Steen och Gjolberg (2012). När påverkan mellan finansiella 

tillgångar diskuteras, diskuteras det utifrån korrelation. Korrelation har dock vissa problem som 

mätinstrument. Om det sker en dramatisk engångshändelse stannar effekten av den kvar i 

korrelationen, vad de kallar en “ghost feature”-effekt. Detta kan ge en felaktig bild om hur stor 

samrörelsen är mellan tillgångslagen. Steen och Gjolberg (2012) anser att man istället skall 

undersöka kointegration mellan tillgångslagen.21 Något som vi anser är relevant kritik att ta hänsyn 

till vid analysen. Men vi anser samtidigt att korrelationen är ett så pass universalt använt mått att det 

fortfarande har betydelse för hur investerare resonerar vid investeringsbeslut och är därmed 

intressant att undersöka.  

Det finns ett antal senare studier som ger värdefull kritik mot de studier som använt DCC GARCH som 

modell och som på så sätt blir relevant för oss att diskutera och tänka på när vi använder modellen. 

Caporin & McAleer (2013) framlägger en rad problem med DCC GARCH, från hur den beräknas till de 

slutsatser de anser att man kan dra från den. Deras slutsats är att de anser att DCC GARCH inte kan 

räknas som en faktisk modell, även om de tillstår att den kan användas för att estimera och 

prognostisera dynamisk korrelation.  

                                                           
21

 Verbeek (2012) förklarar kointegration som att en linjär kombination av två icke-stationära variabler blir 
stationär, vilket indikerar att det finns ett långsiktigt förhållande mellan de två variablerna. 
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Till kritiken av DCC GARCH vill vi även tillägga att det kan vara en osäkerhet att det tycks vara få som 

förstår den matematiska funktionen i DCC GARCH, och bara förlitar sig på Engle (2002) och de 

slutsatser han dragit kring modellen. 

Portföljmodellering i uppsatsen bygger på historiska datamaterial, vilket man måste ta hänsyn till vid 

analysen. De mått vi finner i resultatet är de som gällt under de perioder vi undersökt och inte säkert 

de som kommer gälla i framtiden. Vi anser dock att portföljmodellering tillför kunskap om hur 

eventuella korrelationsförändringar har påverkat olika värdepappersportföljer i verkligheten, och på 

så sätt bidrar till en diskussion kring hur väl råvarorna har fungerat som verktyg för diversifiering i 

större utsträckning än vad endast uppmätt korrelation kan göra. Problemet med de statiska riskmått 

vi finner vid modelleringen kvarstår, men vi anser att vi får in den dynamiska aspekten i vår 

huvudundersökning med hjälp av DCC GARCH-metoden.  
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5. Resultat 
Här presenterar vi resultaten av de tester vi genomfört på datamaterialet och resultaten över den 

dynamiska korrelationen vi funnit utifrån vår DCC GARCH-modell. Vi kommer även presentera 

resultaten av Chow-testen som vi har använt för att testa för strukturella brytpunkter i de dynamiska 

korrelationerna. Sist redovisas resultaten från våra ytterligare modelleringar. 

5.1 Test för stationäritet 

ADF-testet läses av genom att jämföra t-värdet med det kritiska värdet (här på 1 %-nivå). 

Resultaten av ADF-testen presenteras nedan i tabell 5.1, både för rådata och för förstadifferansen av 

de logaritmerade serierna, utan inkludering av varken intercept eller trend. Anledningen till att 

endast ett av testerna visas är att resultaten är entydiga, och att de således inte bidrar med någon 

information för läsaren. En fullständig tabell över resultaten av alla genomförda tester redovisas i 

appendix B.  

Det kritiska värdet på 1 %-nivå presenteras i den första kolumnen. I den andra kolumnen presenteras 

t-värdet för varje serie. Jämförelsen mellan dem avgör probability-värdet som presenteras i den sista 

kolumnen. Om probability-värdet är under 0,01 innebär det att nollhypotesen att det finns en unit 

root kan förkastas till förmån för alternativhypotesen, och serien bedöms därmed vara stationär.  

Som framgår tydligt i tabellen är serierna med rådata inte stationära (ett par av råvarorna blir 

stationära när man inkluderar ett intercept som kan ses i appendix). I samtliga fall är det hög 

signifikans för stationäritet efter att man har logaritmerat förstadifferensen. Detta stämmer överrens 

med tidigare diskussion om ekonomiska tidsserier. Vid en visuell inspektion av seriernas grafer, som 

presenteras i appendix A, kommer man fram till samma slutsats. Samtliga serier uppvisar ett mönster 

som kan tyckas vara stationärt då vi tar förstadifferansen av de logaritmerade serierna, då de har en 

jämn spridning om båda sidor av noll för hela tidsperioden, medan graferna över de obehandlade 

dataserierna visar upp ett klart icke-stationärt utseende för de flesta av tidsserierna och snarare kan 

liknas vid random walk-processer.  

Resultat utifrån ADF-testet och den visuella bedömningen gör att vi går vidare med de serier där vi 

tagit förstadifferansen av de logaritmerade serierna och använder det i övriga tester. I fortsättningen 

är det dessa vi kommer att diskutera. 
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Tabell 5.1 Resultat från ADF-test 

 
I tabellen presenteras resultatet av ADF-testet, för såväl rådata som logaritmen av förstadifferensen. T-värdet 
jämförs med det kritiska värdet, och åskådliggörs med probability-värdet. Probability över 0,05 tyder på icke-
stationäritet. 

5.2 Test för autokorrelation  

Nedan presenterar vi först resultatet från Breusch-Godfrey-testet för OMX och råvarorna utan att de 

har behandlats ytterligare i tabell 5.2. Enligt detta finns det tecken på autokorrelation i 4 serier; 

OMX, koppar, kaffe och kreatur. Vi ser därmed ett behov att ta bort outliers från dessa, då outliers 

kan ge sken av autokorrelation som inte är “sann”, som vi diskuterat i metodkapitlet. Speciellt då 

autokorrelation i OMX går emot effektiva marknadshypotesen och inte är något som investerare ser. 

Resultat av Breusch-Godfrey-testet efter behandling av de få outliers som vi fann presenteras i tabell 

5.3. Vi finner att problemet åtgärdas för OMX och kaffe. Innebörden i detta är att det sannolikt var 

extremvärden som förvred resultatet, då det vid en granskning av serierna är ett fåtal värden som 

sticker ut, och som gav felaktiga resultat som tydde på att det var autokorrelation. 

Variabel Serie Kritiskt värde (1%) t-värde probability

OMX Rådata -2,567 0,651 0,857

Diff av log -2,567 -11,149 0,000

Guld Rådata -2,567 0,85256 0,894

Diff av log -2,567 -35,257 0,000

Olja Rådata -2,567 0,515 0,827

Diff av log -2,567 -34,818 0,000

Koppar Rådata -2,567 0,144 0,728

Diff av log -2,567 -23,548 0,000

Naturgas Rådata -2,567 -1,254 0,193

Diff av log -2,567 -12,416 0,000

Bomull Rådata -2,567 -0,69 0,418

Diff av log -2,567 -12,72 0,000

Kaffe Rådata -2,567 -0,418 0,533

Diff av log -2,567 -22,718 0,000

Kreatur Rådata -2,567 0,807 0,886

Diff av log -2,567 -9,862 0,000

Timmer Rådata -2,567 -0,682 0,422

Diff av log -2,567 -18,546 0,000

Vete Rådata -2,567 -0,444 0,522

Diff av log -2,567 -36,028 0,000
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Tabell 5.2 Resultat av Breusch-Godfrey-test utan behandling 

 
I tabellen presenteras resultatet av Breusch-Godfrey-testet på serierna utan att de har behandlats för till 
exempel outliers. Ett Chi-square-värde på över 0,05 tyder på att det inte finns autokorrelation.  

 

Tabell 5.3 Resultat av Breusch-Godfrey-test efter behandling av outliers 

 

I tabellen presenteras resultatet av Breusch-Godfrey-testet på serierna efter att de har behandlats för outliers. 
Enligt resultaten i tabell 5.2 var det 4 serier som behövdes behandlas, vilket presenteras i den högra kolumnen. 
Ett Chi-square-värde på över 0,05 tyder på att det inte finns autokorrelation.  
 

På grund av att det fortfarande finns problem med autokorrelation i koppar och kreatur inkluderar vi 

ARMA-termer för att avgöra vilken process som krävs för att beskriva autokorrelationen. Resultatet 

Serie 1 lagg 2 laggar 3 laggar

dlOMX 0,632 0,027  

dlGuld 0,469 0,633 0,650

dlOlja 0,801 0,797 0,928

dlKoppar 0,002 0,000 0,001

dlNaturgas 0,398 0,655 0,548

dlVete 0,163 0,348 0,537

dlBomull 0,673 0,708 0,571

dlKaffe 0,208 0,004 0,009

dlTimmer 0,894 0,557 0,406

dlKreatur 0,033 0,005 0,013

Prob > chi2

  

Serie 1 lagg 2 laggar 3 laggar Justerade outliers

dlOMX 0,701 0,066  9

dlGuld 0,469 0,633 0,650 0

dlOlja 0,801 0,797 0,928 0

dlKoppar 0,002 0,002 0,005 6

dlNaturgas 0,398 0,655 0,548 0

dlVete 0,163 0,348 0,537 0

dlBomull 0,673 0,708 0,571 0

dlKaffe 0,879 0,119 0,223 9

dlTimmer 0,894 0,557 0,406 0

dlKreatur 0,019 0,003 0,009 3

Prob > chi2
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presenteras i tabell 5.4. Vi finner att det i båda fallen är en ARMA(2,0)-process som bäst beskriver 

serierna, och åtgärdar autokorrelationen.  

Eftersom resultaten blir robusta vill vi inte inkludera fler laggar, speciellt med tanke på att man bör 

begränsa sin modell till en så enkel som möjligt och att mer komplicerade modeller än ARMA(2,2) är 

mycket ovanliga (Gujarati & Porter, 2009). 

 
Tabell 5.4 Resultat av Breusch-Godfrey-test efter inkludering av ARMA-termer 

 

I tabellen presenteras resultatet av Breusch-Godfrey-testet på de serier som vi behövde lägga till ARMA-
processer vid. Ett Chi-square-värde på över 0,05 tyder på att det inte finns autokorrelation. Ingen av råvarorna 
visar upp autokorrelation vid en AR(2)-process. 

5.3 Bestämmande av GARCH-modell 

Resultaten från testerna för vilken GARCH-modell som är mest användbar presenteras i tabell 5.5. I 

fallet OMX, samt för 3 råvaror, ger GARCH(1,1) lägst Akaike. För övriga serier skiljer sig Akaike-värdet 

mellan GARCH(1,1) och den bästa modellen med mindre än 0,01 enheter. Med anledning av detta, 

samt att man generellt i ekonometriska sammanhang använder sig av en GARCH(1,1), finner vi det 

motiverat att gå vidare med en GARCH(1,1)-modell. Det är även svårt att motivera vad det skulle 

kunna tillföra att använda en mer avancerad modell. 

 

 

 

Serie ARMA 1 lagg 2 laggar 3 laggar Justerade outliers

dlKoppar - 0,002 0,002 0,005 6

 AR(1) 0,075 0,201 0,309  

 AR(2) 0,695 0,712 0,846  

 AR(1) MA(1) 0,963 0,343 0,542  

 AR(2) MA(1) 0,378 0,637 0,824  

 AR(2) MA(2) 0,687 0,643 0,820  

dlKreatur - 0,019 0,003 0,009 3

 AR(1) 0,020 0,046 0,094  

 AR(2) 0,901 0,581 0,727  

 AR(1) MA(1) 0,221 0,190 0,075  

 AR(2) MA(1) 0,343 0,579 0,594  

 AR(2) MA(2) 0,297 0,552 0,739  

Prob > chi2
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Tabell 5.5 Resultat av GARCH-test 

 

I tabellen presenteras resultatet av tester för att avgöra vilken GARCH-modell som ska användas utifrån Akaike-
värde. Modellen med bäst Akaike-värde, det vill säga så lågt som möjligt, är det som anses passar bäst för 
respektive råvara. När differensen till GARCH(1,1) är mindre än 0,01 anser vi dock inte att det finns någon tydlig 
fördel, vilket gäller för samtliga serier där inte GARCH(1,1) har lägst Akaike-värde. 

5.4 Modellering av dynamisk korrelation 

Den dynamiska korrelationen har beräknats utifrån DCC GARCH-modellen enligt metodkapitlet, där vi 

har valt en GARCH(1,1) enligt GARCH-testet, och visas nedan grafiskt för respektive råvaruserie mot 

OMX.  

Vid körningen av DCC GARCH mellan OMX och respektive kaffe och vete i Stata gick det inte att få 

fram resultat för GARCH(1,1). Vi kunde dock genomföra dessa med GARCH(1/2,1/2) för kaffe och 

GARCH(2,2) för vete. Anledningen är för oss okänd. Vi tolkar det dock som problem med 

datamaterialet, och går helt enkelt vidare med dessa resultat.  

Vid körningen av DCC GARCH mellan bomull och OMX gick det inte att få fram resultat. Stata 

fortsatte att genomföra iterationer, tills försöken avbröts vid den övre gränsen för tillåtet antal. 

Anledningen är för oss okänd. Vi tolkar det dock som problem med datamaterialet, och drar inte 

några slutsatser kring vad det innebär för korrelationen mellan bomull och OMX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie GARCH(1,0) GARCH(2,0) GARCH(0,1) GARCH(0,2) GARCH(1,1) GARCH(2,1) GARCH(1,2) GARCH(2,2)

dlOMX -6,022 -6,076 -5,986 -5,984 -6,151 -6,151 -6,150 -6,149

dlGuld -6,358 -6,357 -6,318 -6,299 -6,435 -6,439 -6,441 -6,442

dlOlja -5,151 -5,172 -5,145 -5,129 -5,195 -5,193 -5,194 -5,192

dlKoppar AR(2) -5,790 -5,790 -5,790 -5,790 -5,790 -5,790 -5,790 -5,790

dlNaturgas -4,113 -4,123 -4,111 -4,096 -4,150 -4,149 -4,149 -4,156

dlBomull -5,147 -5,154 -5,131 -5,136 -5,177 -5,176 -5,181 -5,180

dlKaffe -5,276 -5,283 -5,244 -5,233 -5,314 -5,314 -5,313 -5,312

dlKreatur AR(2) -5,991 -5,990 -5,990 -5,963 -5,999 -5,998 -6,003 -6,001

dlTimmer -4,644 -4,646 -4,640 -4,622 -4,666 -4,665 -4,667 -4,666

dlVete -4,917 -4,925 -4,927 -4,925 -4,969 -4,969 -4,968 -4,973

Akaike-värde
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Diagram 5.1a Dynamisk korrelation mellan guld och OMX 

 

Diagram 5.1b Dynamisk korrelation mellan olja och OMX 
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Diagram 5.1c Dynamisk korrelation mellan koppar och OMX 

 

Diagram 5.1d Dynamisk korrelation mellan naturgas och OMX 
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Diagram 5.1e Dynamisk korrelation mellan kaffe och OMX 

 

Diagram 5.1f Dynamisk korrelation mellan timmer och OMX 
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Diagram 5.1g Dynamisk korrelation mellan kreatur och OMX 

 

Diagram 5.1h Dynamisk korrelation mellan vete och OMX 

 
 
Utifrån graferna går det att göra en visuell tolkning om hur korrelationen har förändrats över 

tidsperioden. För att styrka resonemanget kring dessa gör vi det dock i samband med att vi 

presenterar resultatet av Chow-testerna. 

Kontrollkörningen i Oxmetrics gav resultat som starkt sammanfaller med dem från Stata. Detta tolkar 

vi som att genomförandet har gått rätt till, och att vi kan utgå från dessa serier i vår analys. 

Undantaget är vete och bomull, där Oxmetrics endast skapade räta kurvor. Dessa anser vi inte är 
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tolkningsbara. Resultaten från Oxmetrics presenteras i appendix C, där de jämförs med resultaten 

från Stata. 

5.5 Test för strukturell brytpunkt 

Chow-testet är utfört på korrelationsserierna skapade i Stata. Målet med testet är att avgöra om det 

har skett en strukturell förändring under tiden för serien. Resultatet från testet presenteras i tabell 

5.6. 

Tabell 5.6 Resultat från Chow-test 

 

Tabellen visar resultatet av Chow-testet för strukturell brytpunkt vid 5 september 2008, för 
korrelationsserierna sedan 7 februari 2003. En högre F-statistik tyder på starkare signifikans för att det är en 
strukturell förändring. Om probability-värdet således är under 0,05 kan man förkasta nollhypotesen att det inte 
har skett en strukturell förändring. 

 
I graferna för den dynamiska korrelationen kan vi se att det generellt inte tycks ha skett någon tydlig 

strukturell förändring under tidsperioden, det vill säga där man ser att korrelationen har gått från en 

låg till en tydligt högre nivå, vilket tidigare studier på amerikansk data har funnit. Korrelationen tycks 

röra sig kring ett medelvärde, om än med stora svängningar som dessutom ser olika ut för olika 

råvaror.  

Vid närmare inspektion kan man dock se att vissa råvaror visar på trender, och att en del visar upp 

likheter med det som beskrivits i forskningen tidigare. Till exempel olja och koppar, som ser ut att 

visa upp en svagt stigande trend från 2003 till 2008. Efter finanskrisen ser korrelationen ut att sjunka 

igen. Dessutom har båda råvarorna visat upp trender tidigare. Vete, timmer och kaffe är de råvaror 

som visar upp minst förändringar, då de endast fluktuerar runt ett givet medelvärde som ser ut att 

vara detsamma hela tidsperioden, även om det finns veckokorta extrempunkter hos serierna. Guld 

och kreatur visar upp lite längre svängningar av korrelationen, men man ser inte någon stigande 

trend, snarare kanske en svagt fallande, framförallt kreatur. Flera råvaror visar också på ett kortvarig 

Serie F-statistic Prob F GARCH-modell

rGuldOMX 71,92 0,000 (1,1)

rOljaOMX 100,82 0,000 (1,1)

rKopparOMX 1,92 0,167 (1,1)

rNaturgasOMX 148,15 0,000 (1,1)

rKaffeOMX 8,28 0,004 (1/2,1/2)

rKreaturOMX 9,98 0,002 (1,1)

rTimmerOMX 5,33 0,021 (1,1)

rVeteOMX 0,25 0,621 (2,2)
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effekt vid finanskrisen, med stigande korrelation. Detta tyder på att krisen hade en påverkan på 

marknaden, men det tycks inte vara någon råvara som fått en mer långvarig effekt.  

Som man kan se i tabell 5.6 indikerar Chow-testet att det har skett en strukturell brytpunkt vid 

datumet för de flesta serier. Det tycks dock som att seriernas natur gör att det blir signifikans för 

brytpunkt väldigt enkelt. Vi anser därmed att Chow-testet bör tolkas med försiktighet för våra serier. 

I två fall blir resultatet av F-testet över 0,05 (koppar och vete), vilket innebär att man inte kan 

förkasta nollhypotesen att det inte finns någon strukturell brytpunkt. Vi kan därmed inte uttala oss 

om att vi har hittat en brytpunkt här. I övriga fall blir probability-värdet under 0,05, och i de flesta 

visar det sig som 0,000. Med anledning av att vi vill visa försiktighet i vår tolkning av detta drar vi inte 

några direkta slutsatser, men vi ser det dock som indikeringar på att serierna ha påverkats på något 

sätt vid tidpunkten, om än tillfälligt. Enligt den visuella bedömningen tycks det dock som att det inte 

har gett upphov till någon kvarvarande effekt, då samtliga serier tycks falla tillbaka till normala 

värden snabbt. 

5.6 Portföljmodellering  

Genom modellering av de historiska dataserierna kan vi göra en bedömning av hur funktionen av 

råvarufutures som hedge i en portfölj har utvecklats. Resultaten presenteras i diagrammen nedan i 

form av hur avkastningen respektive standardavvikelsen har förändrats (mätt i %-enheter) för 

perioden efter finanskrisen (5:e september 2008), jämfört med perioden före. Det är främst 

standardavvikelsen som är tolkningsbar, och den är speciellt intressant då förändringen hos 

portföljen är större än förändringen av standardavvikelsen för någon av de enskilda tillgångarna. För 

en fullständig redogörelse av absoluta värden för avkastning och standardavvikelse för respektive 

råvara och period hänvisas till appendix H. 

I diagram 5.2a syns utvecklingen då vi kombinerat samtliga råvaror. Vi kan se att standardavvikelsen 

för råvarorna faller, vilket förstås är något positivt ur investerarsynpunkt. Som diversifiering är det 

dock mindre tydligt att den skulle ha förändrats något, då förändringen av standardavvikelsen för 

portföljen är relativt liten och mitt emellan förändringen för de två tillgångarna. 
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Diagram 5.2a Förändring i avkastning och standardavvikelse för en kombination av samtliga råvaror 

 

I varje diagram presenteras förändringen (i %-enheter) av avkastning och standardavvikelse mellan perioden 
före och efter finanskrisen för råvaran enskilt, OMX enskilt och en portfölj där de två kombinerats med 50 % av 
varje. 

 

Resultatet för guld är desto intressantare. Trots att standardavvikelsen för såväl guld som OMX har 

stigit, sjunker standardavvikelsen i den kombinerade portföljen. Detta är ett tecken på att det kan ha 

skett en förändring av diversifieringspotentialen hos guld, till det bättre. Tilläggas kan att 

avkastningen inte tycks ha stigit lika mycket för portföljen som för guld enskilt. 

Diagram 5.2b Gulds förändring i avkastning och standardavvikelse  

Diagram 5.2c Oljas förändring i avkastning och standardavvikelse 

 

 

Diagram 5.2d Naturgas förändring i avkastning och standardavvikelse 

Diagram 5.2e Koppars förändring i avkastning och standardavvikelse  
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Diagram 5.2f Vetes förändring i avkastning och standardavvikelse 

Diagram 5.2g Bomulls förändring i avkastning och standardavvikelse 

  

Diagram 5.2h Kaffes förändring i avkastning och standardavvikelse 

Diagram 5.2i Timmers förändring i avkastning och standardavvikelse 

 

Diagram 5.2j Kreaturs förändring i avkastning och standardavvikelse 

 

 

Resonemanget kan föras på samma sätt för övriga portföljtester, där de råvaror som 

standardavvikelsen sticker ut för på samma sätt som hos guld är naturgas, timmer och kreatur. Dessa 

visar således tecken på att vara bättre diversifieringsinstrument efter finanskrisen. Av dessa tre har 

naturgas en anmärkningsvärd utveckling av avkastning, där portföljen visar en försämring på ca 10 %-

enheter, vilket dock är bättre än naturgas enskilt som försämrades med ca 25 %-enheter. 

Övriga råvaror visar inte några tydliga tecken på att ha förändrats. Den väldiskuterade råvaran olja 

sticker ut på så sätt att avkastningen har fallit stort (med mer än 13 %-enheter), men såväl 



50 
 

förändringen av standardavvikelse som avkastning hos portföljen ligger mellan de enskilda råvarorna. 

Detta är ett tecken på att olja har varit en dålig investering, snarare än att korrelationen mot OMX 

skulle ha genomgått en större förändring.  

5.7 Volatilitet på den svenska marknaden  

Den dynamiska standardavvikelsen för OMX AllShare, som vi räknat ut själva, presenteras i diagram 

5.3 nedan. I diagrammet är även motsvarande beräkning av S&P500 inkluderad, för att få en 

jämförelse mellan marknaderna.  

Diagram 5.3 Dynamisk standardavvikelse hos OMX och S&P500

 

Vi kan se att de för det mesta rör sig lika och ser ut att reagera på samma nyheter, vilket är intressant 

då studiens resultat skiljer sig från tidigare undersökningar gjorda mot den amerikanska marknaden. 

Resultatet är främst framräknat för att vara ett stöd till analyskapitlet.  

5.8 Dynamisk korrelation mellan olja och S&P500 

När vi genomför DCC GARCH mellan olja och S&P500 finner vi att utvecklingen fram till 2010 är så 

som den har beskrivits i tidigare forskning, med en kraftig brytpunkt vid finanskrisen med högre 

korrelation efter 2008, vilket även är så som forskningen har beskrivit utvecklingen av korrelationen 

mellan S&P500 och GSCI. Det intressanta är att vi finner att korrelationen efter det har fallit tillbaka 

successivt tills den ser ut att vara nere på 0 vid 2014. Resultatet påvisar att även om finanskrisen 
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tycks ha haft att en stor påverkan på korrelationen är det inte bestående, och idag verkar det inte 

som att man kan tala om att marknaden har fått en helt förändrad funktion. 

Diagram 5.4 Dynamisk korrelation mellan olja och S&P500 

 

Tidsserierna vi har använt, det vill säga rådata samt efter logaritmering och differentiering, för 

S&P500 presenteras i appendix I. 
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6. Analys 

Här presenteras den analys som vi gör, vilken grundar sig i våra forskningsfrågor tillsammans med 

teorier, tidigare forskning och våra resultat. Vår första forskningsfråga rör hur korrelationen mellan 

råvaror och den svenska aktiemarknaden har utvecklats och diskuteras i 6.1 Analys av korrelationer. 

Bakomliggande orsaker till denna utveckling, vår andra forskningsfråga, diskuteras ur olika perspektiv 

i 6.2-6.5. Vår tredje fråga, hur detta har påverkat en investerare, diskuteras löpande i tidigare 

punkter och utifrån ytterligare en vinkel i 6.6. Stor vikt läggs vid att utröna om de ekonometriska 

resultaten vi funnit har ekonomisk signifikans, det vill säga om de har någon betydelse för de 

investerare som är intresserade av korrelationen. Under hela analysen tar vi även hänsyn till hur våra 

resultat skiljer sig från tidigare forskning på området, och vad det kan bero på.  

6.1 Analys av korrelationer 

Utifrån den dynamiska korrelationen som vi räknat ut med DCC GARCH och presenterat i resultatet, 

kan vi analysera hur korrelationen har förändrats under tidsperioden. Vid en visuell granskning av 

serierna ser det inte ut att ha skett någon strukturell förändring under 2008, för merparten av 

serierna. Några av serierna visar dock upp en kraftig engångseffekt vid 2008 där korrelationen höjts 

under en kortare period. Med tanke på hur snabbt serierna återställs är det dock svårt att motivera 

att det skulle röra sig om en strukturell brytpunkt då den faller tillbaka relativt omgående. 

Korrelationen tycks inte heller utvecklas enligt en trend för den undersökta perioden. Istället ser den 

ut att fluktuera runt ett fast värde, tydligast för vete och kaffe. Några av de andra serierna har haft 

föränderliga korrelationer som över tid rör sig upp och ner med längre trendsvängningar och inte 

bara veckofluktuationer, se guld, olja, koppar och kreatur. Mätpunkterna är ofta utspridda över ett 

ganska brett intervall (till exempel koppar som svänger mellan 0 och 0,5). Så vi kan se vissa mönster, 

men ingen tydlig trend bland de enskilda råvarorna att korrelationen har varit stigande. 

Som man kan se i tabell 5.6 indikerar Chow-testet att det var en strukturell brytpunkt den 5:e 

september för mertalet av serierna. Två av serierna (koppar och vete) får dock inte signifikanta 

värden och verkar inte visa upp strukturella brytpunkter. Man bör dock utifrån den visuella 

bedömningen fundera över den ekonomiska signifikansen av resultatet. Utifrån den visuella 

granskningen finner vi att korrelationen för det mesta inte rör sig över stora spektrum, framförallt 

inte med en tydlig trend eller skifte, vilket talat för att det inte har skett en ekonomisk strukturell 

förändring över de senaste decennierna. De strukturella brytpunkter vi finner med Chow-testet kan 

möjligen ha fångat upp de korta korrelationstoppar vi ser visuellt i DCC GARCH-diagrammen. Dessa 

toppar varar dock bara ett par veckor. Det kan då argumenteras för att de inte är ekonomiskt 
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signifikanta förändringar som består över lång tid, utan snarare korta fluktuationer som sker vid 

kriser. Om flera värdepapper faller på kort sikt vid orolighet på marknaden, som den vid finanskrisen, 

oberoende av utbud och efterfrågan på tillgången kan de då se ut att visa upp korrelation mellan sig 

utan att denna nödvändigtvis har påverkats. Detta behöver således inte vara betydelsefullt för en 

investerare som är långsiktig och har tillräcklig likviditet i portföljen, då en långsiktig investerare inte 

är lika intresserad av korta korrelationsfluktuationer utan mer av strukturella förändringar eller 

trender.  

En iakttagelse är att korrelationens utveckling för de råvaror som har en väldigt liten andel av GSCI 

har varit mindre volatil än de större, som olja. Det är svårt att avgöra vad detta beror på. Utifrån 

kapitel 2.4.2 Financialization skulle ökad indexhandel leda till att råvaror uppvisar en mer likartad 

utveckling, vilket alltså borde gälla framför allt de råvaror som handlas mest. Att göra antagandet att 

det skulle leda till ökad volatilitet i korrelationen med OMX är dock inte tydligt, och med tanke på att 

utvecklingen mellan de olika råvarorna skiljer sig från varandra vill vi argumentera för att det inte bör 

vara financialization som orsaker denna utveckling. Slutsatsen vi drar av detta är snarare att 

råvarorna påverkats olika de senaste åren och att det är skillnad på index och enskilda råvaror. 

Därmed måste investerare ta hänsyn till det i sina diversifieringsstrategier, och det en insikt vi saknar 

i mycket av den tidigare forskningen som generaliserar för lätt enligt oss. 

Men kan man säga att det har skett en förändring? Svaret på frågan är förstås inte svart eller vit. Det 

tycks som att man kan slå fast att marknaden påverkades vid tiden av finanskrisen, oftast med att 

korrelationen fick en topp runt september 2008, men utan att få en långvarig effekt. Det tycks inte 

som att den starka förändring som många av forskarna på området anser har skett ger en komplett 

bild av förändringen. Snarare tycks det som om förändringen begränsades till 2008, men även att alla 

råvaror med finansiell handel inte påverkades lika starkt. Störst verkar påverkan ha varit på olja, och 

dessutom verkar den vara större om man jämför med amerikanska aktier. Dessa områden är således 

några som vi får anledning att återkomma till i analysen. 

6.2 Stigande korrelationen vid hög volatilitet 

Silvennoinen & Thorp (2012) finner att råvarors egenskaper tycks ha förändrats sedan 90-talet, då 

korrelationen började gå upp under krisperioder, definierat som hög volatilitet på marknaden. De 

använder sig av VIX-indexet för att göra den bedömningen. Förändringen ser de som ett bevis på en 

ökad kointegration mellan råvaror och aktier. För att använda oss av volatilitet i vår uppsats, och 

kunna göra en jämförelse mot tidigare forskning, beräknade vi dynamisk standardavvikelse för OMX 

och S&P500. Vi finner att volatiliteten på den svenska marknaden tycks vara i nivå med den 
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amerikanska. Med utgångspunkt i det kan man föra resonemanget vidare till att även den svenska 

marknaden borde ha fått en uppgång i korrelation under dessa perioder, vilket dock går emot det vi 

finner i våra resultat. 

Därmed gör observationerna från Silvennoinen och Thorp (2012) att vi ställer oss den intressanta 

frågan om svenska aktier har en lägre kointegration med råvaror än vad amerikanska aktier ser ut att 

ha fått under senare år. Utifrån denna tanke går det att argumentera för varför våra resultat inte 

visar på att korrelationen mellan råvaror och svenska aktier stigit i samma utsträckning som 

amerikanska aktier under den aktuella perioden. Det är dock en fråga som vår uppsats inte besvarar 

ekonometriskt, men som är intressant för framtida forskning att undersöka. Vi nöjer oss med att 

diskutera skillnader mellan marknaderna längre ned. 

Vårt resultat att det tycks ha skett en temporär förändring under 2008 styrker tidigare 

undersökningar, i att den diversifiering man kan uppnå genom att investera i råvaror försvagas när 

den behövs som mest vid perioder av hög volatilitet. Man skulle behöva undersöka fler perioder med 

stor orolighet för att kunna dra säkra slutsatser, men om förskjutningen gäller under så kort tid som 

det tycks från vår undersökning, ett par månader som mest, kan en långsiktig investerare vänta ut 

krisperioden. På så sätt behöver inte den förändringen, som trots allt fångas upp av Chow-testet, 

tillskrivas någon större ekonomisk signifikans utifrån en investerares horisont, eftersom 

korrelationshöjningen endast är tillfällig.  

Man kan också fråga sig vad som är alternativet för investerare. Vad blir effekten av att inte 

diversifiera alls med råvaror, för att de visar upp högre korrelation under kristider? En investerare 

försöker bara minska den risk som han kan diversifiera bort och inte den systematiska risken. Det gör 

att det är intressant att se vad som sker med korrelationen under kristider, men gör det också värt 

att fundera över vad betydelsen är av kortsiktiga förändringar för den långsiktige investeraren. Det 

här är en diskussion som vi saknat hos tidigare forskning. 

Att VIX, och även vår beräknade standardavvikelse på den svenska marknaden, har återgått till ett 

mer normalt värde sedan 2012 skulle innebära att korrelationen borde gå tillbaka enligt Silvennoinen 

och Thorp (2012). Det stämmer med våra resultat, men exaktheten i VIX som indikator på 

korrelationen kan ifrågasättas utifrån det faktum att våra resultat pekar på att korrelationen återgått 

långt tidigare än så. Utifrån att endast titta på finanskrisen verkar det vara dramatiska händelser i 

stunden som påverkade korrelationen snarare än en förlängd orolighet på börsen. 
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6.3 Synen på olja och råvaror 

Många undersökningar som genomförts tidigare har byggt på råvaruindexet GSCI. Det är slående hur 

dessa har fått resultat som liknar den forskning som undersökt olja mot det amerikanska 

aktieindexet. Förklaringen till detta anser vi är lätt att härleda från den stora vikt som olja har i 

uppbyggnaden av indexet, där olja tar en andel på ca 65 % (S&P Dow Jones Indices LLC, 2013, se 

appendix F). Att generalisera dessa resultat till andra råvaror blir dock vanskligt utan att underbygga 

hur väl detta stämmer. Ett problem som vi ser inom forskningen är därmed att det inte tycks ses som 

någon större skillnad mellan att undersöka olja, råvaruindex och råvaror i allmänhet. 

Uppkomsten av det här fenomenet är intressant i sig. Det man finner i forskningen är att många 

vänder sig till Kilian & Park (2009) och Kilian (2009) och deras motiveringar kring varför och hur olja 

är en väldigt viktig råvara idag. Det kan dock tyckas att artiklarna är felanvända när annan forskning 

oproblematiskt generaliserar och drar vidare slutsatser utifrån dessa. På så sätt har Kilian & Park 

(2009) och Kilian (2009) satt, möjligen ofrivilligt, utgångspunkten för hur forskningen ser på 

förhållandet mellan råvaror och ekonomin (och i förlängningen aktier). Tvärtemot synsättet inom 

forskningen, anser vi det fundamentalt att vara medveten om hur man definierar sina dataserier och 

vem man riktar sig mot. Resultaten kan uppenbarligen skilja sig åt kraftigt, och det blir därför viktigt 

att klargöra skillnader snarare än att generalisera mellan råvaruklasser.  

Lombardi & Ravazzolo (2013) drar slutsatser om att andra råvaror i större utsträckning skulle ha blivit 

mer lika olja, då de börjar drivas av gemensamma makrofaktorer, på grund av ökad efterfråga från 

bland annat Kina, enligt 2.4.1 Ökad efterfrågan på råvaror. Diskussionen är förstås intressant, men 

uttalandet skulle behöva underbyggas starkare genom undersökningar snarare än genom 

resonemang. Resultatet från vår undersökning tyder på att det fortfarande finns en skillnad i hur olja 

och andra råvaror utvecklas. Och att Kinas ökade efterfrågan därmed inte haft den effekt som 

föreslagits tidigare.  

Våra resultat, att en investering i olja kan ge andra effekter än investeringar i andra råvaror, blir 

förstås intressanta ur perspektivet av en rent finansiell investerare, då dessa ofta vänder sig till index 

som GSCI för sin investering. Målet att ta en passiv och marknadsbaserad position kan rubbas då det, 

möjligen ofrivilligt, kan leda till en stark exponering mot en specifik råvara. I det här fallet med 

investeringar i GSCI-indexet är det råvaran olja, som dessutom har en utveckling som avviker från 

andra råvaror. Våra resultat tyder på att det finns en risk i att vara så exponerad mot olja, och att den 

som vill använda råvaror som ett sätt att minska risken i en aktieportfölj tjänar på att vara exponerad 

mot ett bredare spektra av råvaror med en bredare fördelning än man är genom GSCI. Detta då 



56 
 

råvarorna visat upp skilda utvecklingar sedan finanskrisen. Det gäller förstås såväl den amerikanska 

investeraren som den svenska, även om förändring i korrelation mellan olja och den svenska 

aktiemarknaden inte tycks ha varit lika stor. För att lyckas med detta kan det intressant nog krävas 

mer aktiva val, snarare än att endast förlita sig till indexinvesteringar om man inte är medveten om 

vilka råvaror man blir starkt exponerad genom indexet. 

Resultaten vi får när vi testar olja mot S&P500 är också intressanta, då de visar samma utveckling 

som forskningen med en tydligt brytpunkt 2008 som ledde till högre korrelation. Korrelationen 

återvänder dock ända ner till 0 under de efterföljande åren fram till 2014. Därmed pekar resultaten 

på att tidigare forskning har varit för snabb med att dra slutsatsen att vi sett en långvarig förändring 

gällande oljans korrelation mot amerikanska aktier. Även om korrelationen tycks ha påverkats av 

finanskrisen verkar det inte som att marknaden har förändrats så totalt som det beskrivs i en del av 

de undersökningar som genomförts.  

Man ska dock vara noggrann med att påpeka att det har gått ett antal år sedan finanskrisen, och att 

effekten uppenbarligen var utdragen. Det tycks därmed som att oroligheter på marknaden helt klart 

kan påverka korrelationen, och om det tar fem år för effekten att avklinga kommer det att påverka 

investerare. Den tydligaste slutsatsen vi vill dra från det här testet är således att den strukturella 

förändringen som forskningen på området påstår har skett inte nödvändigtvis är så bestående som 

förväntat, men att effekterna av finanskrisen kräver att en investerare funderar över vad denne 

exponerar sig mot med en position i råvaror. 

6.4 Utvecklingen av korrelationen mellan guld och aktier  

Ytterligare en råvara som vi finner intressant att studera i detalj är guld, som både visar upp en 

specifik utveckling och som i tidigare forskning har ansetts besitta speciella egenskaper. 

Vi finner att gulds korrelation med OMX har fluktuerat runt noll med en möjlig trend svagt nedåt, 

men det är främst i våra modellportföljer vi finner att guld har visat upp en intressant förändring och 

blivit en bättre hedge för den svenska aktieportföljen efter finanskrisen än före. Det är intressant att 

analysera det här utifrån Philips et. al. (2012) som beskriver skillnaden mellan systematisk risk och 

tillgångsspecifik risk. Vi argumenterar för att guld kan ses som en “flight to safety”, som också 

tidigare studier valt att göra. Det innebär att under stor marknadsstress, likt den vid finanskrisen, 

ökar den systematiska risken på marknaden och översvämmar den tillgångsspecifika risken enligt 

Philips et. al. (2012). Den tillgångsspecifika risken minskar då i betydelse, och guld får en förstärkt 

negativ korrelation än under lugna tider. Precis som olja får en förstärkt positiv korrelation under 

samma tider. Vi argumenterar för att under marknadsstress spelar efterfrågan och utbudet på den 
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enskilda råvaran mindre roll än under lugnare tider, då investerare fokuserar på andra aspekter. På 

samma sätt som Philips et. al. (2012) argumenterar i sin artikel för att statsobligationer får negativ 

korrelation under dessa tidsperioder av marknadsstress, argumenterar vi för att guld fungerar på ett 

liknande sätt och att det är detta som ligger bakom den utveckling guld uppvisar. 

6.5 Skillnader mellan svenska och amerikanska marknader 

Den tidigare forskningen på området har mätt korrelation mellan amerikanska aktier och råvaror, 

medan den här undersökningen rör svenska aktier.  Det är därmed intressant att jämföra de resultat 

vi finner med de resultat som tidigare forskning på den amerikanska marknaden funnit. Generellt 

skiljer sig resultaten åt på så sätt att korrelationen har påverkats mer mot amerikanska aktier, enligt 

tidigare forskning, än mot svenska. Vi gör en analys av den här skillnaden, som syftar till att komma 

fram till varför det är rimligt att det är så samt hur man bör ta hänsyn till den. 

Vi identifierar några faktorer som kan tänkas ligga bakom att det kan finnas skillnader mellan 

marknaderna i USA och Sverige. Vi argumenterar vi för att den amerikanska marknaden är större än 

den svenska och på sätt kan ses som viktigare bland de stora investerarna. Valutan kan ha en roll, då 

de svenska aktierna handlas i en annan valuta än råvarorna. De flesta råvarufutures handlas i USA 

med priser i USD, vilket vår uppsats som fokuserar på Chicago-börsen är en återspegling av. Därmed 

blir den svenska marknaden inte påverkad på exakt samma sätt av globala makrofaktorer då 

marknaderna skiljer sig åt, den svenska innehåller dessutom landsspecifika chocker som inte 

påverkar varken den amerikanska marknaden eller råvarumarknaden nämnvärt. Själva 

sammansättningen av de olika marknaderna gällande de bolag som finns på börsen och deras 

påverkan av stigande eller sjunkande råvarupriser beroende på verksamhet kan driva skillnaden. 

Ytterligare en aspekt är att det främst varit oljans korrelation som förändrats och att den 

amerikanska börsen är mer sammankopplat med oljan genom sin egen inhemska produktion och 

stora oljebolag.   

De makrofaktorer som påverkar råvarupriserna anser vi är starkt förknippade med den amerikanska 

marknaden och framför allt mer än med den svenska som är mindre och därmed har mindre 

påverkan på utbud och efterfråga. Man kan tänka sig att räntebeslut från FED påverkar både 

amerikanska aktiemarknaden och råvarupriserna både direkt och indirekt genom den amerikanska 

dollarn, medan den svenska marknaden påverkas mindre. Vidare påverkas den svenska 

aktiemarknaden av lokala makrofaktorer, som den svenska räntan. Detta påverkar varken 

råvarumarknaden eller amerikanska aktiemarknaden nämnvärt, då den svenska marknaden är 

förhållandevis liten. På så sätt kan man argumentera för att financialization som fenomen blir 
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starkare på den amerikanska marknaden. Detta kan leda till att kointegrationen mellan svenska 

aktier och råvaror är lägre än mellan amerikanska aktier och råvaror, även om det inte är något den 

här undersökningen har undersökt. Detta kan förklara att korrelationen inte har stigit lika mycket i 

Sverige vid de volatila tider vi sett, utifrån resonemanget enligt Silvennoinen & Thorp (2012). På så 

sätt beter sig den svenska marknaden idag på samma sätt som den amerikanska gjorde under 

tidigare kriser, då kointegrationen inte var lika stor, i enlighet med Silvennoinen & Thorpe (2012). 

Resultatet vi finner är intressant då det visar på att det är en skillnad på de svenska aktier vi 

undersökt och tidigare studier. En följd av resultatet är att finanskrisen inte verkar utgöra något 

hinder för investerare att fortsätta använda råvaror som hedge om de har svenska aktier i sin 

portfölj. Påverkan under finanskrisen verkar inte finnas kvar. Det är förstås en intressant fråga vad 

som händer med korrelationen under volatila tider i framtiden, samt om kointegrationen mellan lika 

tillgångar förändras, men resultaten från denna studie styrker inte att det har skett en förändring. 

Möjligen bör större försiktighet tas om portföljen innehåller amerikanska aktier, och det är värt att 

åter påpeka skillnaden mellan olika råvaror som också kan ge olika effekter. 

Vi argumenterar för att det finns en skillnad mellan den svenska och amerikanska marknaden som 

man ser i våra resultat, därför argumenterar vi för att det är intressant för framtida forskning att 

försöka besvara med ekonometriska undersökningar vad det är för skillnader som leder till 

resultaten. 

6.6 Analys av portföljmodellering 

Utifrån de resultat vi funnit, att korrelationen inte ser ut att ha påverkats i någon större utsträckning 

och där effekten verkar vara utraderad inom något år efter finanskrisen, fann vi det intressant att 

undersöka hur det har påverkat en investerares portfölj. På så sätt vill vi avgöra om vi kan se någon 

skillnad mellan portföljer innan och efter finanskrisen.  

Som beskrivet i resultatet finner vi att en kombinerad råvaruportfölj, liksom de enskilda råvarorna 

olja, naturgas, kaffe, timmer och kreatur har haft en lägre standardavvikelse efter finanskrisen. Det är 

dock svårt att dra slutsatsen att dessa generellt blivit förbättrade tillgångar för diversifiering. När vi 

talar om diversifiering är vi framför allt intresserade av hur råvaran påverkar en portfölj med OMX, 

och därför vill vi veta vilka råvaror som har haft en bättre utveckling i kombination med OMX än 

OMX-portföljen  har haft på egen hand. Av dessa råvaror (inklusive kombinationen av samtliga) är 

det endast naturgas, timmer och kreatur som sänker standardavvikelsen för portföljen mer än den 

sänktes för den individuella råvaran. Dessa kan således bedömas ha fått en förbättrad 

diversifieringseffekt. Naturgas ger intrycket av en dålig utveckling, framför allt med tanke på hur 
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mycket sämre avkastningen var under perioden efter finanskrisen, men det intressanta här är att 

portföljen inte har haft en lika dålig avkastning tillsammans med effekten på standardavvikelsen. I 

fallet olja höjs standardavvikelsen för portföljen, om än inte lika mycket som hos OMX, vilket gör att 

den utifrån det här inte kan klassificeras som försämrad. Kaffe och kombinationen av alla råvaror 

utvecklas på liknande sätt, där standardavvikelsen sänks mindre i kombination med OMX än 

individuellt, och ger därför inga tydliga svar. 

De råvaror som fick höjd standardavvikelse var guld, koppar, vete och bomull. De tre sistnämnda 

utvecklas på liknande sätt, där höjningen i kombination med OMX inte var lika stor som individuellt, 

och vi kan inte avgöra någon effekt utifrån dessa. Guld förefaller mer intressant då den i kombination 

med OMX, trots att båda dessa individuellt har fått högre standardavvikelse, uppvisar sänkt 

standardavvikelse. Detta är ett tecken på att den har fått en förbättrad diversifieringsegenskap efter 

finanskrisen, och är något som vi framför allt tror kan sammankopplas med “flight to safety”, enligt 

6.4 Utvecklingen av korrelationen mellan guld och aktier. Genom att investerare vänt sig till guld 

specifikt tror vi råvaran har påverkats på ett positivt sätt, och på så sätt förblev prissättningen stabil 

genom krisen. 

Det mest intressant resultatet från portföljerna är att de skiljer sig från varandra.  

Varje enskild råvara ser ut att haft sin egen utveckling över tidsperioden, och inte densamma som 

den kombinerade portföljen av råvaror. Detta skulle möjligen vara ett tecken på att financialization 

inte har haft en väldigt stor påverkan på råvarorna, och att det som styr kurserna framför allt står att 

finna på andra håll. 

Det är också intressant att ingen av råvarorna visar en tydlig försämring som 

diversifieringsinstrument, det vill säga att standardavvikelsen har ökat mer för såväl råvaran som för 

OMX individuellt när dessa kombinerats, när detta är utgångspunkten för den forskning som bedrivits 

på senare år. Om detta stämmer talar det starkt mot en strukturell brytpunkt i korrelationen. Det 

tycks som att det snarare rör sig om att råvaran har haft försämrad avkastning under perioden efter 

finanskrisen, som det till exempel ser ut i fallet med olja. Vi vill dock trycka på att försämrad 

avkastning för den individuella råvaran (vi finner inte några exempel på när avkastningen är sämre 

för portföljen än för de individuella tillgångarna) inte är samma sak som försämrad 

diversifieringspotential, och att vi därmed inte finner några tecken på strukturella förändringar. Vi vill 

också poängtera osäkerheten i att dra för stora slutsatser från denna typ av portföljmodellering, då 

den bygger på två relativt långa historiska tidsperioder och därmed inte tar hänsyn till den dynamiska 

aspekten av korrelationen. Vi kan dessutom inte uttala oss om hur framtiden blir utifrån resultaten. 

Intressant är att det är svårt att se ett mönster vid kombineringen av de resultat vi fann vid vår 



60 
 

portföljmodellering tillsammans med de resultat vi fått från DCC GARCH-modellen. Vi ser inga 

entydiga resultat för enskilda råvaror, förutom möjligen guld men även det ett svagt resultat i sådant 

fall, vilket gör att vi får tolka resultaten försiktigt.   

Det kan utifrån de resultat vi finner vara intressant att fokusera sina diversifieringsstrategier på de 

råvaror som behöll sina egenskaper eller förbättrade de samma, även om det är svårt att säga vad 

som skett med korrelationen i dagsläget. Mer forskning på enskilda råvaror kan vara ett intressant 

sätt framåt.        
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7. Slutsats 

Den här studien har undersökt hur den dynamiska korrelationen mellan svenska aktier och råvaror 

har förändrats från skapandet av GSCI år 1991 till idag, 2014. Detta för att studera om den har 

förändrats strukturellt, med speciellt fokus på finanskrisens påverkan 2008. Studien finner ett 

resultat skiljt från tidigare studier, då vår undersökning kommer fram till att det inte har skett en 

betydande förändring av korrelationen över tid. Studien finner viss förändring vid 2008 men den är 

så kortvarig att det inte kan anses vara en strukturell förändring. Vi finner även att det finns en 

skillnad mellan olika råvaror gällande hur korrelationen har utvecklats under tidsperioden.    

Anledningen till att vi finner en skillnad i resultatet från tidigare undersökningar, argumenterar vi för 

är dels att vi har undersökt svenska aktier vilka ser ut att förhålla sig annorlunda till råvaror än 

amerikanska aktier, dels att vi undersökt en längre tidsperiod efter 2008, då marknadens volatilitet 

gått ner vilket är en faktor som tidigare studier anser påverkar korrelationen. Vi anser även att 

skillnaden uppstår då vi har tittat på fler råvaror, till skillnad från tidigare undersökningar som 

fokuserat på antingen ett index som GSCI eller olja. 

I vår undersökning använder vi oss av DCC GARCH utvecklad av Engle (2002). Vi finner att det finns 

flera fördelar med denna, främst då det gör vår undersökning jämförbar med tidigare 

undersökningar. Vi anser även att det är väsentligt att ta hänsyn till att korrelationen är dynamisk, 

vilket man gör med DCC GARCH. Vi finner dock kritik mot dels metoden då man kan fråga sig om man 

fångar in de verkliga förändringarna, men framför allt mot korrelation som mått, enligt Steen & 

Gjolberg (2012), vilka ifrågasätter om det är inte är andra mått som återspeglar 

diversifieringsfunktionen bättre. 

Uppsatsens syfte utgår dock från frågeställningen kring om det har skett en långsiktig strukturell 

förändring i den dynamiska korrelationen mellan råvaror och den svenska aktiemarknaden, och 

utifrån detta anser vi att DCC GARCH är rätt metod. Om syftet är det rätta går också att diskutera, 

men vi anser att det är ett steg på vägen genom att ta hänsyn till dels en annan marknad, dels att 

råvaror rör sig individuellt. På så sätt visar den här undersökningen såväl nya resultat som luckor i 

tidigare forskning. 

Vi kommer fram till att finanskrisen inte tycks ha orsakat en ekonomiskt signifikant förändring i 

korrelationen mellan svenska aktier och råvaror. Vi anser således att svenska investerare kan 

fortsätta att använda råvaror för att diversifiera sina portföljer, enligt samma metod som använts 

tidigare. Vi argumenterar dock för att det är värt att undersöka vilken råvara man använder i sin 

diversifiering, och inte bara använda sig av råvaruindex, då olika råvaror ger olika effekt i de 
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portföljer vi testade. Vi anser även att såväl forskare på området som investerare bör ta hänsyn till 

de resultat i vår undersökning som tyder på att man bör ta hänsyn till vilken råvara man arbetar med, 

och inte generalisera för mycket mellan råvaruindex, olja och andra råvaror. Vi ställer oss även 

frågande till uppbyggnaden av populära råvaruindex, som GSCI, främst med anledning av den stora 

exponering dessa har mot olja.  

Det finns många sätt att gå vidare med forskningen på området, och vi anser att det finns ett behov 

av att utveckla undersökningarna för att de ska bli mer nyanserade än de är genom att endast titta 

på korrelation. Forskning behövs gällande kointegrationen, och det är även viktigt att ta hänsyn till 

enskilda råvarorna. Utöver det vore det intressant med forskning på orsakerna till att råvarorna 

förändrats olika över tiden och vad det är som driver skillnaden. Vidare forskning som vi anser vore 

intressant är vad som skiljer de olika aktiemarknaderna i världen åt, och om det är 

sammansättningen av marknaderna som driver skillnader gällande korrelation. Ett område som vi 

finner inte är ifrågasatt idag är hur råvaruindex bör vara konstruerade, utifrån vilka råvaror en 

investerare vill och bör vara exponerad mot. Intressant vore forskning som undersöker om det finns 

potential för index som ger en annan exponering än till exempel GSCI ger.  
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Appendix A 

Rådataserier, i SEK 

Samtliga serier har hämtats från Reuters Datastream. Priset för serierna är för ett kontrakt för en 

enhet av respektive standardenhet. Diagrammen är skapade i Excel.  
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Förstadifferensen av logaritmen 

Samtliga serier är skapade utifrån rådataserierna. Diagrammen är skapade i Excel. 
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Appendix B 

Stationäritetstest på rådataserier 

 

  

Variabel Exogen inkludering Kritiskt värde (1%) t-stat probability

Guld None -2,57 0,85 0,89

Intercept -3,44 -0,45 0,90

Trend + int. -3,97 -1,62 0,79

Olja None -2,57 0,52 0,83

Intercept -3,44 -0,79 0,82

Trend + int. -3,97 -3,11 0,11

Koppar None -2,57 0,14 0,73

Intercept -3,44 -1,10 0,72

Trend + int. -3,97 -2,52 0,32

Naturgas None -2,57 -1,25 0,19

Intercept -3,44 -2,93 0,04

Trend + int. -3,97 -3,14 0,10

Bomull None -2,57 -0,69 0,42

Intercept -3,44 -3,43 0,01

Trend + int. -3,97 -3,50 0,04

Kaffe None -2,57 -0,42 0,53

Intercept -3,44 -2,65 0,08

Trend + int. -3,97 -2,75 0,22

Kreatur None -2,57 0,81 0,89

Intercept -3,44 -1,15 0,70

Trend + int. -3,97 -3,16 0,09

Timmer None -2,57 -0,68 0,42

Intercept -3,44 -4,21 0,00

Trend + int. -3,97 -4,37 0,00

Vete None -2,57 -0,44 0,52

Intercept -3,44 -2,82 0,06

Trend + int. -3,97 -3,64 0,03

OMX None -2,57 0,65 0,86

Intercept -3,44 -1,11 0,71

Trend + int. -3,97 -2,95 0,15
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Stationäritetstest på logaritmen av förstadifferensen 

 

  

Variabel Exogen inkludering Kritiskt värde (1%) t-stat probability

Guld None -2,567 -35,257 0

Intercept -3,436 -35,328 0

Trend + int. -3,966 -35,316 0

Olja None -2,567 -34,818 0

Intercept -3,436 -34,85 0

Trend + int. -3,966 -34,836 0

Koppar None -2,567 -23,548 0

Intercept -3,436 -23,579 0

Trend + int. -3,966 -23,569 0

Naturgas None -2,567 -12,416 0

Intercept -3,436 -12,427 0

Trend + int. -3,966 -12,443 0

Bomull None -2,567 -12,72 0

Intercept -3,436 -12,715 0

Trend + int. -3,966 -12,712 0

Kaffe None -2,567 -22,718 0

Intercept -3,436 -22,715 0

Trend + int. -3,966 -22,714 0

Kreatur None -2,567 -9,862 0

Intercept -3,436 -9,907 0

Trend + int. -3,966 -9,911 0

Timmer None -2,567 -18,546 0

Intercept -3,436 -18,546 0

Trend + int. -3,966 -18,552 0

Vete None -2,567 -36,028 0

Intercept -3,436 -36,023 0

Trend + int. -3,966 -36,015 0

OMX None -2,567 -11,149 0

Intercept -3,436 -11,268 0

Trend + int. -3,966 -11,276 0
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Appendix C 

Dynamisk korrelation 

Serierna är skapade i respektive Stata och Oxmetrics, enligt appendix G. Diagrammen är skapade i 

Excel. 
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Appendix D 

VIX:s utveckling 1991-02-01 till 2013-06-28, annualiserad 
standardavvikelse i % 

Information om VIX:s utveckling är hämtad från CBOE (2014), i form av dagsdata. Vid 

inhämtningstillfället fanns endast data fram till 2013-06-28. Diagrammet är skapat i Excel. 
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Appendix E 

Dynamisk standardavvikelse för OMX AllShare och S&P500, 
annualiserad standardavvikelse i % 

Information om OMX AllShare och S&P500 prisutveckling är hämtad från Reuters Datastream. Utifrån 

dessa är den dynamiska standardavvikelsen beräknad i Stata genom att genomföra DCC på den 

procentuella förändringen av serierna. Diagrammet är skapat i Excel. 
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Appendix F 

GSCI:s uppbyggnad 

Information om råvaruindexet GSCI är hämtad från S&P Dow Jones Indices (2013). Diagrammen är 

skapade i Excel. Våra utvalda serier är fetmarkerade i diagrammen. 
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Appendix G 

Praktiskt genomförande av DCC, och framtagande av korrelationsserier 

Genomförandet av DCC och framtagandet av korrelationsserier i Stata genomförs enligt följande 

kommandon: 

. mgarch dcc (OMX Guld =, arch(1) garch(1)) 

Genomför DCC med en MGARCH(1,1) för två serier, här kallade ”Guld” och ”OMX”. 

. predict H*, variance dynamic(td(1jan2014)) 

Skapar variabler för dynamisk varians som beräknades vid genomförandet av DCC. Dessa namnges 

H_Guld_OMX (kovarians), H_Guld_Guld (varians för Guld) och H_OMX_OMX (varians för OMX). 

. generate rGuldOMX = H_Guld_OMX / ((sqrt(H_OMX_OMX))*(sqrt(H_Guld_Guld))) 

Skapar en variabel för den dynamiska korrelationen, enligt formeln för korrelation. 

 

Genomförandet av DCC och framtagandet av korrelationsserier i Oxmetrics genomförs i 

standardprogramvara enligt följande steg: 

Först byggs modellen. Steg 1: Välj GARCH för finansiella serier, och att den ska vara multivariat. Steg 

2: Välj serierna (dlOMX samt aktuell råvara). Steg 3: Välj DCC Engle. Steg 4: Välj GARCH(1) och 

ARCH(1), att använda GARCH-modell samt Student-fördelning. Steg 5: Välj hela tidsperioden.  

Skapa serier för den dynamiska korrelationen: Steg 1: I test-menyn väljs ”Store”. Steg 2: Välj 

”Conditional correlations”.  

Vi har sedan valt att kopiera serierna till Excel för att bygga diagrammen. 
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Appendix H 

Resultat från portföljmodellering 

Nedan följer resultaten från den portföljmodellering som har genomförts på serierna. Beräkningarna 

har genomförts i Excel. Avkastning och standardavvikelse har beräknats med Excels standardformler 

på den historiska datan. Sharpekvoten är uträknad som avkastning dividerat med 

standardavvikelsen. När råvarorna har sats samman med OMX har de haft lika stora delar av 

portföljerna, vilka inte viktats om under respektive tidsperiod. Tidpunkten som använts för att 

signalera brytningen mellan de två perioderna är 2008-09-05. 

 

 

 

 

 

 

OMX Avkastning Standardavvikelse Sharpekvot

Före 2008 11,6% 20,0% 58,0%

Efter 2008 11,1% 23,9% 46,5%

Råvaror Avkastning Standardavvikelse Sharpekvot

Före 2008 8,7% 19,3% 45,0%

Efter 2008 6,2% 15,4% 40,2%

m OMX, före 2008 9,3% 15,2% 61,1%

m OMX, efter 2008 6,9% 14,4% 47,6%

Guld Avkastning Standardavvikelse Sharpekvot

Före 2008 6,9% 15,7% 44,0%

Efter 2008 10,6% 21,3% 49,8%

m OMX, före 2008 8,8% 15,0% 59,0%

m OMX, efter 2008 9,4% 13,7% 68,7%

Olja Avkastning Standardavvikelse Sharpekvot

Före 2008 16,7% 31,4% 53,1%

Efter 2008 4,0% 27,9% 14,3%

m OMX, före 2008 11,9% 17,9% 66,9%

m OMX, efter 2008 7,0% 20,5% 34,0%

Naturgas Avkastning Standardavvikelse Sharpekvot

Före 2008 27,7% 52,9% 52,4%

Efter 2008 4,0% 49,0% 8,2%

m OMX, före 2008 15,5% 30,5% 50,7%

m OMX, efter 2008 4,4% 21,9% 20,3%

Koppar Avkastning Standardavvikelse Sharpekvot

Före 2008 10,1% 21,6% 46,6%

Efter 2008 4,2% 28,1% 15,1%

m OMX, före 2008 9,9% 16,8% 59,1%

m OMX, efter 2008 7,3% 21,5% 33,8%
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Vete Avkastning Standardavvikelse Sharpekvot

Före 2008 10,3% 31,9% 32,5%

Efter 2008 12,1% 44,3% 27,2%

m OMX, före 2008 9,3% 18,6% 49,7%

m OMX, efter 2008 9,0% 25,7% 35,0%

Bomull Avkastning Standardavvikelse Sharpekvot

Före 2008 4,1% 28,9% 14,0%

Efter 2008 12,3% 35,0% 35,3%

m OMX, före 2008 7,8% 17,9% 43,6%

m OMX, efter 2008 10,1% 23,1% 43,6%

Kaffe Avkastning Standardavvikelse Sharpekvot

Före 2008 11,0% 34,0% 32,5%

Efter 2008 0,3% 22,9% 1,4%

m OMX, före 2008 9,8% 21,3% 46,1%

m OMX, efter 2008 5,0% 15,3% 33,0%

Timmer Avkastning Standardavvikelse Sharpekvot

Före 2008 12,1% 40,0% 30,2%

Efter 2008 14,3% 38,3% 37,2%

m OMX, före 2008 10,1% 24,3% 41,8%

m OMX, efter 2008 9,9% 21,2% 46,8%

Kreatur Avkastning Standardavvikelse Sharpekvot

Före 2008 4,8% 20,6% 23,4%

Efter 2008 7,9% 20,0% 39,6%

m OMX, före 2008 8,1% 16,0% 50,4%

m OMX, efter 2008 8,4% 14,5% 58,0%
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Appendix I 

Hantering av S&P500 

Serien har hämtats från Reuters Datastream. Diagram och tabeller är skapade i Excel. 

Serien presenterad i ursprungsformat, i SEK, samt efter logaritmering och 
differentiering 

 

 


