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Sammanfattning 
Den finansiella krisen följt av den europeiska skuldkrisen har inneburit ett nollränteläge där möjlighet-
en att bedriva penningpolitik har försvårats då marginaleffekten av att sänka styrräntan avtagit samti-
digt som finanspolitiken varit kraftigt begränsad. Istället har Europeiska centralbanken (ECB) blivit 
tvungna att ägna sig åt okonventionella åtgärder, som kvantitativa lättnader och förändrade kreditpoli-
cys. Tidigare studier ger en tvetydlig bild av vilken effekt användningen av den okonventionella pen-
ningpolitiken har haft för den ekonomiska återhämtningen. 

Studien syftar till att analysera om Europeiska centralbankens okonventionella penningpolitik har haft 
önskad effekt på ekonomin i euroområdet. Med en eventstudie undersöks hur penningpolitiken har 
påverkat aktiemarknaden i Tyskland, Frankrike, Irland, Portugal, Spanien och Italien. Aktiepriset antas 
reflektera all tillgänglig och relevant information och utvecklingen på aktiemarknaden ger därför en 
anvisning om förväntade framtida konjunktur.  

Studiens resultat visar att förändrade kreditpolicys har haft en temporär positiv effekt på den ekono-
miska återhämtningen. Användandet av kvantitativa lättnader skiljer sig åt mellan obligationsköpspro-
grammen. Vi hävdar att i de fall kvantitativa lättnader haft en positiv effekt har det berott på att ECB 
lyckats skapa en signaleffekt kring programmet, samt att storleken på programmet har haft en bety-
delse för att skapa en signaleffekt. Sammanfattningsvis konstaterar vi att användningen av kvantitativa 
lättnader har haft större effekt än förändrade kreditpolicys på den ekonomiska återhämtningen i euro-
området.  

 

Nyckelord: okonventionell penningpolitik, kvantitativa lättnader, kreditpolicys, signaleffekter, Euro-
peiska centralbanken, eventstudie  
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Abstract 
The financial crisis followed by the European debt crisis have decreased the effects of using monetary 
policy due to the zero lower bound of the interest rate. As the marginal effect of lowering the over-all 
interest rate has declined the use of fiscal policy also has been heavily constrained. The unconvention-
al monetary policy, like quantitative easing and credit policies, has instead become the tool for the 
European Central Bank to act. Previous studies give an inconclusive image of the effects of the un-
conventional monetary policy on the economic recovery in the Euro area.  

The purpose of this study is to analyse whether the unconventional monetary policy has had a positive 
impact or not on the real economy in Europe. Using an event study analysis, we examine the effects on 
the stock market in Germany, France, Italy, Ireland, Portugal and Spain. Assuming that the stock price 
reflects all available and relevant information, the movements on stock markets give us an indication 
of the expected future returns on stocks. Thereby we get an indication of the expected business cycle 
in the future.  

Our results suggest that credit policies have positive but limited effects on the real economy. The use 
of quantitative easing indicates different implications. We argue that quantitative easing has affected 
the economy in the Euro area in those cases signal effects have been created. The scale of the different 
quantitative easing programs seems to be essential for creating signal effects. However, we conclude 
that quantitative easting have been more successful than credit policies in affecting the economic re-
covery in the Euro area.  

 

Key words: unconventional monetary policy, quantitative easing, credit policy, signal effects, Euro-
pean Central Bank, event study analysis 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Efter kraschen då banken Lehman Brothers gick i konkurs hösten 2008 spred sig effekterna i stor om-
fattning till Europa och följdes av en kraftig nedgång av efterfrågan och negativa tillväxtsiffror. Eko-
nomier som Grekland, Irland, Portugal, och senare Spanien och Italien, pressades med exploderande 
statsskulder vilket ledde till ytterligare inbromsning i den europeiska ekonomin och instabilitet på 
Europas finansiella marknader. Sedan dess har Europeiska centralbanken (ECB) lagt sitt fokus på 
återupprätta förtroendet för den ekonomiska återhämtningen och stimulera den europeiska ekonomin 
med olika penningpolitiska åtgärder (Falagiarda och Reitz, 2015).    

Penningpolitikens direkta effekt på den reala ekonomin observeras på aktiemarknaden. Då denna stu-
die utgår från teorin att aktiepriset reflekterar all tillgänglig och relevant information innebär det att 
aktiepriset ger en indikation om de framtida vinsterna hos företagen. Därmed ger utvecklingen på akti-
emarknaden en anvisning om den förväntade framtida konjunkturen och är på så sätt intressant att 
studera för att kvantifiera effekterna av förändringar i penningpolitiken (Bernanke och Kuttner, 2005).  

Under en finansiell kris kan en centralbank använda sig av s.k. okonventionella åtgärder, vilket defi-
nieras som en typ av extraordinärt verktyg vid ett nollränteläge1 när marginaleffekten av att sänka 
styrräntan ytterligare är begränsad. Genom att istället använda okonventionella åtgärder kan central-
banken återta kontrollen över ekonomin (Cecioni et al., 2011). Den okonventionella penningpolitiken 
kan via två kanaler påverka priset på finansiella tillgångar och därmed den reala ekonomin. Detta sker 
via portföljbalans- och signaleringskanalen. Portföljbalanskanalen aktiveras när centralbanken använ-
der sig av kvantitativa lättnader eller förändrade kreditpolicys. Kvantitativa lättnader innebär att 
centralbanken köper finansiella tillgångar som privata och offentliga värdepapper samt obligationer, 
för att tillföra marknaden likviditet och i slutändan få upp inflationen. Förändrade kreditpolicys syftar 
till att stimulera de kommersiella bankernas utlåning (Cecioni et al., 2011).   

För att åtgärderna genom portföljbalanskanalen ska få effekt krävs en fungerande signaleringskanal. 
Centralbankens kommunikation om de okonventionella åtgärderna är viktiga för att ge en signal till 
marknaden om utvecklingen av korta räntor och inköp av finansiell tillgångar. Signaleringskanalens 
effekt beror på i vilken utsträckning de privata aktörerna har förtroende för centralbanken och deras 
penningpolitik (Cecioni et al., 2011). Krugman (1998) lyfter fram signaleringskanalen som den mek-
anism som är mest effektiv för att undvika ett nollränteläge. När räntan når nolläge är det centralban-
kens ansvar att övertyga marknaden om att de kommer tillåta att priserna ökar för att få en ökning i 
inflationsförväntningarna. Även Blinder et al. (2008) och Smeets och Zimmermann (2013) tar upp 

                                                
1 Finanskrisen ledde till att Europa nådde ett s.k. nollränteläge vilket innebär att räntan har nått sin lägsta gräns, 
där den nominella räntan är nära noll, vilket minskar möjligheten för ECB att agera eftersom styrräntan inte 
längre kan sänkas ytterligare (Chung et al, 2011).  
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centralbankens kommunikation och deras ökade betydelse för möjligheten att predicera penningpoliti-
ken. Om centralbanken genom sin kommunikation signalerar tvetydliga budskap minskar förutsägbar-
heten och centralbankens strategier och policys får inte lika stor effekt på de finansiella marknaderna 
samt på den reala ekonomin.   

1.2 Problemdiskussion 
Det finns ett antal studier som fokuserar på EU:s och ECB:s åtgärder under den senaste krisen samt 
vilka signaleffekter åtgärderna har haft på Europas finansiella marknader. Det finns en tvetydighet i 
tidigare forskning om vilken effekt ECB:s penningpolitiska åtgärder har haft för att stimulera den 
europeiska ekonomin och återupprätta förtroende för den ekonomiska återhämtningen. Det faktum att 
det inte finns en entydig bild motiverar att det fortfarande är intressant att utvärdera den förda pen-
ningpolitiken sedan 2008.   

Smeets och Zimmermann (2013) undersöker effekterna av ECB:s åtgärder samt signaleffekterna av 
flertalet EU beslut och finner att åtgärderna inte påverkat Europas finansiella marknader i någon större 
utsträckning. Det finns vissa positiva signifikanta effekter på kort sikt samtidigt som flertalet åtgärder 
inte påvisat någon effekt. Därför anser Smeets och Zimmermann (2013) att EU och ECB inte varit 
tillräckligt övertygande i sin kommunikation av åtgärderna då de inte har haft avsedd effekt.  

Falagiarda och Reitz (2015) fastslår i sin studie att ECB:s åtgärder har haft signifikanta effekter och 
minskat risken för att vissa länder ska gå i konkurs. Vidare hävdar även Eser och Schwaab (2013) att 
åtgärderna har haft effekt och förbättrat den ekonomiska situationen i euroländerna, framförallt i de 
länder som varit allra mest tyngda av en stor statsskuld.  

Givet det läge som Europa befann sig i argumenterar De Pooter et al. (2015a) för att ECB åtgärdspaket 
i sin helhet haft goda resultat. Även om det finns delar i ECB:s åtgärdspaket som inte haft någon större 
effekt anser De Pooter et al. (2015a) att åtgärdspaketet varit nödvändigt eftersom de kan ha minskat 
risken för att vissa länder gått i konkurs.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att analysera om ECB:s okonventionella penningpolitiska åtgärder har haft öns-
kad effekt. Studien syftar även till att diskutera användningen av okonventionell penningpolitik i euro-
området. 

Vi avser att besvara följande forskningsfrågor: 

• Vilka effekter har ECB:s penningpolitiska åtgärder haft på Europas aktiemarknader? 
• Hur har ECB genom signaleffekter påverkat förtroendet för den ekonomiska återhämtningen i 

euroområdet? 
• Vilka förväntningar har funnits på ECB:s penningpolitik? 
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1.4 Metod 
Uppsatsen använder en kvantitativ metod där studien tillämpar en eventstudie för att mäta effekten av 
ECB:s åtgärder på Europas aktiemarknader. Genom att använda en eventstudie kan vi dessutom analy-
sera hur ECB:s kommunikation av den okonventionella penningpolitiken påverkat utvecklingen på 
aktiemarknaderna, före och efter genomförd åtgärd. Data i studien har hämtats för åren 2008 till 2015 
och består av finansiella tidsserier på dagligbasis samt eventdata. Studien genomförs i programvaran 
R-Studio där en färdigprogrammerad funktion för eventstudieanalys tillhandahålls.  

1.5 Avgränsning 
Studien avgränsas till att studera fyra krisdrabbade euroländer, Spanien, Italien, Portugal och Irland 
samt Europas två största ekonomier, Frankrike och Tyskland. Författarna undersöker vilken effekt 
ECB:s okonventionella penningpolitiska åtgärder haft på de valda ländernas aktieindex under åren 
2008 till 2015. Andra alternativ vore att undersöka påverkan på spreaden på statsobligationer samt hur 
växelkursen dollar/euron utvecklat sig. Författarna finner att det är av intresse att analysera effekten på 
aktiemarknaden.  

1.6 Forskningsbidrag 
Det finns ett flertal studier som behandlar ECB:s okonventionella penningpolitik sedan 2008 där mer-
parten, enligt författarnas kännedom, fokuserar på en av ECB:s åtgärder, Securities Markets Pro-
gramme (SMP). Då ECB använt sig av ett flertal åtgärder anser författarna att det finns ett värde av att 
göra en helhetsanalys av ECB:s okonventionella penningpolitik. Studien skiljer sig från tidigare stu-
dier genom att undersöka samtliga åtgärders påverkan på aktiemarknaden, samtidigt som tidsperioden 
utökats.   

  



4 

  

2 Bakgrund 

2.1 Den ekonomiska utvecklingen i EU 
Den ekonomiska utvecklingen i EU sedan finanskrisen år 2008 studeras för att bedöma om respektives 
lands situation kan ha påverkat effekten av åtgärden. På Irland kulminerade fastighetsmarknaden år 
2007 och som en följd av en fastighetskris ökade bankernas skulder. Den irländska regeringen valde 
att stötta bankerna vilket resulterade i ett underskott på 9 % av BNP jämfört med den tillåtna EU-
regeln på 3 % av BNP. Irland stängdes ute från den globala obligationsmarknaden, oförmögna att lå-
nefinansiera sina budgetunderskott. Under 2010 beslutade EU och IMF om ett stödpaket till Irland. De 
efterföljande åren har Irland dragits med stora statsskulder och negativa tillväxtsiffror (se figur 1 och 
2). (Europeiska Kommissionen, 2012).  

När finanskrisen eskalerade under 2008 ökade Spanien sina budgetunderskott för att möta den sjun-
kande tillväxten. Handelsbalansen har sedan 2004 varit negativ till följd av sjunkande konkurrenskraft, 
och innan 2010 var tillväxten positiv och statsfinanserna i överskott på grund av en bostadsbubbla. När 
bostadsbubblan sprack under 2010 beslutad den spanska regeringen att skjuta till kapital till bankerna. 
Spaniens budgetunderskott ökade då och landets statsskuld överskred den gräns som EU tillåter, med 
en statsskuld på högst 60 % av BNP (se figur 1 och 2). (Piiro et al., 2010; 2011, Weiland et al., 2012).  

Portugal har likt Spanien haft problem med instabila banker. Redan vid ingången av 2008 var stats-
skulden hög och inbromsningen i ekonomin och ökade budgetunderskott ledde till ytterligare stagne-
ring av ekonomin. Landet fick år 2011 ett stödpaket från IMF (se figur 1 och 2). (Piiro et al., 2010; 
2011, Weiland et al., 2012).  

För Italien började problemen redan innan finanskrisen eskalerade, där landet vid början av 2008 hade 
en högre statsskuld än vad som är tillåtet av EU:s regelverk. Även om tillväxten sjönk under 2008 
återhämtade sig den italienska ekonomin men tillväxten var fortsatt svag, för att sedan drabbas hårt när 
flera andra EU-länder fick problem med höga statsskulder. Dålig konkurrenskraft och handelsunder-
skott, samt svårigheter att använda en expansiv finanspolitik för att stimulera ekonomin gjorde att 
statsskulden och budgetunderskottet ökade efter år 2011 (se figur 1 och 2), (Piiro et al., 2010; 2011, 
Weiland et al., 2012). I november 2011 riskerade Italien att förlora möjligheten att låna på de finansi-
ella marknaderna då yielden på den 10-åriga statsobligation stigit till 7 %, en nivå då ett land inte 
längre anses vara kreditvärdigt (Moody och Mackenzie, 2011). 

Tyskland utgör den största ekonomin i EU. Låga budgetunderskott samt hög konkurrenskraft och en 
positiv handelsbalans gjorde att Tyskland snabbt återhämtade sig efter 2008 med positiva tillväxtsiff-
ror även om det under skuldkrisen blev en viss avmattning. Landet klarar dock inte kravet med en 
statsskuld under 60 % av BNP, men i relation till resterande euroländer är statsskulden relativt låg (se 
figur 1 och 2). (Piiro et al., 2010; 2011, Weiland et al., 2012).  

Frankrike hade till en början låga budgetunderskott men samtidigt en högre statsskuld än tillåtet. Lan-
det återhämtade sig efter 2008 men tillväxten har varit mycket svag med sjunkande konkurrenskraft 
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och stora handelsunderskott. Sedan 2008 har statsskulden stigit långt över de nivåer som är fastställda 
av EU, där den förda finanspolitiken inte stimulerat ekonomin tillräckligt (se figur 1 och 2). (Piiro et 
al., 2010; 2011, Weiland et al., 2012). 

Figur 1 – Ländernas statsskuld 

 

Figuren beskriver statsskulden för de sex länderna i studien uttryckt i procent av BNP. Den horisontella linjen 
indikerar den högst tillåtna statsskulden enligt EU:s regelverk på 60 % av BNP. 

Källa: OECD, egen bearbetning.  

 

Figur 2 – Ländernas budgetbalans 

Ländernas budgetbalans för åren 2008 till 2015 uttryck i procent av BNP. Den horisontella linjen indikerar det 
högsta tillåtna budgetunderskottet enligt EU:s regelverk på 3 % av BNP.  

Källa: OECD, egen bearbetning.  
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2.2 ECB:s okonventionella penningpolitiska åtgärder 
Sedan 2008 har ECB arbetat med två huvudtyper av åtgärder inom ramen för den okonventionella 
penningpolitiken. Den ena delen har bestått av kvantitativa lättnader där flera uppköpsprogram ingår 
och den andra av förändrade kreditpolicys. Förändringar i kreditpolicys är till för att tillföra penning-
marknaden likviditet. Kommersiella banker får en ökad tillgångssida, vilket syftar till att öka lånemöj-
ligheten hos bankerna. Bankernas möjlighet att ge mer lån till hushåll och företag stimulerar konsumt-
ionen och investeringar (Falagiarda och Reitz, 2015).  

För att öka likviditet på marknaden och samtidigt skapa stabila kommersiella banker har ECB föränd-
rat sina kreditpolicys genom fyra tillfälliga åtgärder, FRTFA2, FOR3 LTRO4, COLL5. De syftar alla till 
att öka tillgången på likviditet på penningmarknaden, och genomförs oftast tillsammans. Därför slås 
de fyra åtgärderna samman och benämns i studien som kreditåtgärder, för att se vilken effekt de till-
sammans haft på Europas aktiemarknader. Inom ramen för kreditåtgärder har ECB arbetat med en 
förlängning av löptiderna för lånen, vars syfte är att stödja utlåningen och penningmarknaden. Åtgär-
den innebar också att kassakravet minskade vilket gjorde det möjligt för mindre banker att refinansiera 
(Europeiska Centralbanken, 2011). Dessutom har swappar mellan andra centralbanker använts för att 
erhålla likviditet i utländsk valuta (US dollar och schweiziska francs). Åtgärden används för att på-
verka den inhemska likviditetssituationen, genom att indirekt påverka valutakursen (Europeiska 
Centralbanken, 2014a). Vidare har ECB varit tvungna att utöka antalet tillgångar som godtas som sä-
kerhet i utbyte mot likviditet (Europeiska centralbanken, 2016a).  

Utöver de åtgärder som utökar bankernas tillgångssida har ECB använts sig av kvantitativa lättnader. 
Inom ramen för kvantitativa lättnader har ECB genomfört programmen; CBPP6, SMP7, OMT8 och 
ABSPP9. Programmen består av köp av värdepapper inom den offentliga och den privata sektorn 
(Europeiska centralbanken, 2009). Även interventioner på den sekundära obligationsmarknaden har 
genomförts (Europeiska centralbanken, 2016b). Syftet med kvantitativa lättnader är att få ner räntan 
och tillföra marknaden likviditet.  

När ECB:s ordförande presenterade SMP var motivering att programmet skulle skapa djup och likvidi-
tet på de mindre fungerande marknaderna, med målet om en effektiv penningpolitik och prisstabilitet 
på medellång sikt (Europeiska centralbanken, 2016b). Dagarna innan interventionerna av SMP i maj 
2010 och augusti 2011 hade de extrema spänningarna som funnits i vissa euroländer börjat spilla över 
på statsobligationsmarknaden, vilket kom att minska effekten av programmet (Manganelli, 2012).  
I september 2012 ersattes SMP av OMT, vars syfte var att ta itu med den skuldkris som Europa drab-

                                                
2 Unlimited provisions of liquidity through fixed rate tenders with full allotment for the main refinancing opera-
tions (FRTFA).  
3 Liquidity provisions in foreign currencies through swap lines with other central banks (FOR). 
4 Long Term Refinancing Operations (LTRO).  
5 Extensions of the list of collateral assets (COLL).  
6 Covered Bond Purchase Programme (CBPP). 
7 Securities Markets Programme (SMP).  
8 Outright Monetary Transactions (OMT).  
9 Asset-Backed Securities Purchase Programme (ABSPP).  
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bats av. Den gemensamma valutan var hotad och statsskuldsräntorna i Spanien och Italien var rekord-
höga. När ordförande för ECB presenterade OMT var det med en tydlig signal till marknaden att ECB 
är beredd att göra vad som än krävs för att bevara euron. I samma pressmeddelande framgick att OMT 
inte skulle ha en gräns för storleken på interventionerna, vilket är en av de större skillnaderna mellan 
OMT och SMP (Europeiska Centralbanken, 2012a). Programmen SMP och OMT har liknande egen-
skaper men det är omfattningen av köpen samt villkoren som skiljer dem åt. OMT har också sterilise-
rat likviditeten10 jämfört med de andra programmen. Steriliseringen har skett genom kompletterande 
köp av finansiella tillgångar på valutamarknaden. (Europeiska Centralbanken, 2012b). 

Vad gäller CBPP består programmet av obligationsköp av företagsobligationer med målet att tillföra 
marknaden likviditet. Programmet har genomförts i tre olika omgångar med varierande innehåll. Till 
en början var åtgärden tidsbegränsad och med tydliga restriktioner i omfattningen av köpen. Den sen-
ast genomförda CBPP3 har till skillnad mot tidigare CBPP-program ingen tidsbegränsning. (Europe-
iska centralbanken, 2011; 2014b).  

Det senaste åtgärdsprogrammet, ABSPP, syftar till att slå samman små illikvida tillgångar som inte 
kan säljas enskilt. Dessa lån och fodringar slås ihop till ett finansiellt instrument och säljs till en inve-
sterare. En försäljning av denna sorts säkerhet kan ge banker nya medel för att kunna ge nya lån 
(Europeiska Centralbanken, 2016c).  

                                                
10 Sterilisering innebär att ingen ytterligare likviditet tillförs till marknaden så att den monetära basen inte ökar 
som en följd av en intervention (Delivorias, 2015). 
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3 Teoretisk referensram  

3.1 Aktieprissättning  
Prissättningen av aktier kan enligt teorin beskrivas som att tillgångspriset oavsett tidpunkt reflekterar 
all tillgänglig och relevant information. På samma sätt som aktiepriset reflekterar all tillgänglig och 
relevant information, gör aktiemarknaden detsamma (Fama, 1970;1995;2012). Delgivande av föränd-
ringar i penningpolitiken är en typ av ny och relevant information för marknaden. Den direkta och 
omedelbara effekten av penningpolitiska åtgärder observeras på de finansiella marknaderna och där-
ibland aktiemarknaden. Förändringar i penningpolitiken påverkar aktiepriserna genom att värdet av 
aktieportföljer förändras, kostnaden av kapital förändras samt genom fler mekanismer. Utifrån detta 
resonemang speglar aktieindex framtida vinster hos företagen på aktiemarknaden och ger därmed en 
uppfattning om den framtida konjunkturen. Således är aktiemarknadens reaktion viktigt för att kunna 
kvantifiera effekten av en förändrad penningpolitik (Bernanke och Kuttner, 2005).  

Aktieindex är en återspegling av framtida vinster, givet den information vi har idag, i både reala och 
nominella termer. När ny information delges marknaden anpassas därmed aktiepriset. I de fall aktie-
priset inte återspeglar all tillgänglig information ses dessa som anomalier (Fama 1970;1995;2012). 
Tidigare studier har visat att den direkta effekten av förändringar i penningpolitiken inte uppkommer 
på grund av att penningpolitiken påverkar räntan som i sin tur påverkar aktiemarknaden. Istället ob-
serveras den direkta effekten av förändringarna på aktiemarknaden genom att framtida förväntade 
vinster och den framtida förväntade riskpremien påverkas (Bernanke och Kuttner, 2005;Rigobon och 
Sack, 2004).   

3.2 Liquidity trap 
Enligt Krugman (1998) kan teorin om liquidity trap (likviditetsfällan) beskrivas som en situation där 
konventionell penningpolitik har blivit kraftlös när den nominella räntan ligger nära noll. Tidigare har 
det traditionella synsättet inneburit att penningpolitiska åtgärder under sådana omständigheter är inef-
fektiva, och inte lyckats ta ekonomin ut ur en liquidity trap. Istället har en expansiv finanspolitik an-
setts vara nödvändig för att lösa situationen. Krugman hävdar att denna teori måste nyanseras. Pen-
ningpolitiska åtgärder är effektiva om centralbanken lyckas skapa en signaleffekt. Den skapas genom 
att centralbanken på ett trovärdigt sätt lovar att ta till samtliga medel och söka en högre framtida pris-
nivå.  

Teorin att penningpolitiska åtgärder är effektiva under en liquidity trap får även stöd av flera tidigare 
studier (Gagnon et al., 2011; Glick och Leduc, 2012; D’Amico och King, 2013). De tidigare studierna 
har undersökt effekten av kvantitativa lättnader där obligationsköpen varit av omfattande storlek och 
konstaterar att storleken på köpen har betydelse för att ta sig ur en liqudity trap. Däribland kan Glick 
and Leduc (2012) konstatera att en av Federal Reserves största åtgärd, LSAP (Large-Scale Asset Pur-
chases) hade en signifikant positiv påverkan på den amerikanska ekonomin. Anledning är att åtgärden 
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lyckades skapa en signifikant signaleffekt, vilket enligt Glick and Leduc (2012) berodde på program-
mets storlek.  

3.3 Kvantitativa lättnader som penningpolitiskt instrument 
Kvantitativa lättnader innebär att centralbanken köper statsobligationer och skuldväxlar, vilket gör att 
räntan sjunker och därmed tillförs pengar till marknaden. Målet med kvantitativa lättnader är att få 
igång inflationen och den ekonomiska tillväxten (Fawley och Neely, 2013). 

Det finns delade uppfattningar om kvantitativa lättnader har någon större inverkan på den ekonomiska 
återhämtningen. Då återhämtningen i Västvärlden är och tidigare har varit svag ställer sig Joyce et al. 
(2012) tveksamma till om kvantitativa lättnader stimulerar ekonomin. I sin studie hävdar de att det 
finns tre möjliga slutsatser av användningen av kvantitativa lättnader; att kvantitativa lättnader inte 
fungerar, att åtgärden inte har genomförts i tillräckligt stor omfattning eller att användningen av kvan-
titativa lättnader har begränsad effekt och behöver kompletteras med ytterligare åtgärder. 

De finns ytterligare studier som ställer sig tveksamma till kvantitativa lättnader som ett effektivt pen-
ningpolitiskt verktyg. En uppfattning är att kvantitativa lättnader har en liten om ens någon effekt på 
inflationsförväntningarna (Eggertsson och Woodford, 2003; Hamilton och Wu, 2012). Då det finns en 
oro hos allmänheten att räntan snabbt ska stiga när ekonomin tar sig ur nollränteläget, är det svårt att 
styra allmänhetens förväntningar för korta räntor med hjälp av kvantitativa lättnader (Hamilton och 
Wu, 2012). Det råder även tvivelaktigheter om kvantitativa lättnader kan tillföra marknaden likviditet. 
Anledningen är att den premie som ska betalas för en statsobligation är, under paretooptimalitet, lika 
med styrräntan från centralbanken. Detta resulterar i att likvida medel och statsobligationerna blir per-
fekta substitut där pengar flyttas dem emellan istället för att tillfalla privata aktörer (Cúrdia och Wood-
ford, 2011).  

Penningpolitiken är dock långt ifrån maktlös under ett nollränteläge och det finns exempel på att kvan-
titativa lättnader lyckats påverka inflationsförväntningarna (Eggertsson och Woodford, 2003). Stora 
obligationsköpsprogram har påvisats kunna minska den genomsnittliga räntan (over-all interest rate) 
medan mindre program endast påverkar yielden och därmed räntan på statsobligationerna (Hamilton 
och Wu, 2012).  

3.4 Kreditpolicys som penningpolitisk åtgärd 
I kristider råder dålig likviditet på marknaden och likviditetspremien11 är därmed hög. För att reducera 
likviditetspremien och förbättra funktionen på marknaden kan centralbanken agera via kreditpolicys. 
Genom tillgångsköp, speciella lån, utökning av existerande lånemöjligheter som finansieras genom 
skapandet av nya centralbanksreserver är syftet att öka likviditeten på marknaden. Förändrade kredit-

                                                
11 En premie som investerare kommer kräva när en viss säkerhet inte lätt kan omvandlas till kontanter. När likvi-
ditetspremien är hög är tillgången illikvid, vilket kommer leda till fallande priser och stigande räntor. 
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policys gör det möjligt för de kommersiella bankerna att låna ut mer till hushåll och företag, vilket 
bidrar till att konsumtionen och investeringsutgifterna ökar (Falagiarda och Reitz, 2015). 

Under en finansiell kris är centralbanker mindre effektiva på att ge ut lån jämfört med privata finansi-
ella institut. Centralbankens fördel är istället att de kan ge ut riskfria statsobligationer och på så sätt 
utöka sin balansräkning på ett riskfritt sätt, vilket privata aktörer inte har möjlighet till. Detta medför 
att centralbanken kan förändra sina kreditpolicys, vilket i slutändan gör det mer fördelaktigt för de 
privata finansiella instituten (Gertler och Karadi, 2010; Gertler och Kiyotaki, 2010). Under en finansi-
ell kris är de privata aktörerna på kreditmarknaden försvagade och inte benägna att lätta på sina kre-
ditpolicys för att öka tillgången av lånefinansierat kapital. När marknaden inte agerar optimalt bör 
centralbanken via kreditpolicys öka tillgången av krediter på marknaden. Därför ska förändrade kre-
ditpolicys ses som en effektiv okonventionell penningpolitisk åtgärd (Cúrdia och Woodford, 2011).  

Samtidigt understryks också riskerna med förändrade kreditpolicys, då skuldsättningsgraden hos de 
privata finansiella instituten ökar. En ökad skuldsättningsgrad kan leda till instabilitet om bankerna 
inte har tillräckligt stor täckning för sin utlåning och andra risker kan uppstå som kan fördjupa en fi-
nansiell kris (Gertler och Karadi, 2010).  

Cúrdia och Woodford (2011) hävdar att det som avgör om kreditpolicys har en positiv effekt eller inte 
beror på hur krisen har påverkat tillgången på krediter. Om de privata aktörerna stramar åt kreditutlå-
ningen är det nödvändigt att en centralbank använder sig av kreditpolicys som en åtgärd. Det faktum 
att räntan nått sin lägre gräns betyder nödvändigtvis inte att tillgången på krediter har minskat. Därför 
konstateras i studien att åtgärden endast ska genomföras i ett läge då tillgången på krediter minskat.   
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4 Tidigare studier av ECB:s okonventionella 
penningpolitik 

Falagiarda och Reitz (2015) studerar vilken effekt ECB:s kommunikation av de penningpolitiska åt-
gärderna haft på spreaden på statsobligationer12 för Grekland, Irland, Italien, Portugal och Spanien 
gentemot Tyskland. Falagiarda och Reitz (2015) använder en eventstudie för att skatta den kumulativa 
effekten och den genomsnittliga effekten av alla ECB:s åtgärder under åren 2008-2012, där åtgärderna 
har haft signifikanta effekter i alla länder förutom Grekland. ECB:s annonsering av de okonventionella 
åtgärderna minskade den långsiktiga räntedifferensen relativt till Tyskland i alla de studerade länderna 
förutom Grekland.  

Falagiarda och Reitz (2015) studerar förändrade kreditpolicys påverkan på spreaden för statsobligat-
ioner där de fyra olika policyförändringarna studeras enskilt. Resultatet visar på relativt hög aggrege-
rad effekt vid annonsering av FOR och LTRO, men den genomsnittliga effekten är liten. För FOR 
uppvisas signifikans för Irland, Portugal och Spanien och LTRO är signifikant för alla länder förutom 
Grekland. Annonseringen av FRTFA hade signifikant effekt på Irland och Portugal och åtgärden 
COLL hade effekt på Italien, Spanien och Portugal.  

Falagiarda och Reitz (2015) konstaterar även att obligationsprogrammen SMP och OMT vars syfte var 
att förbättra marknaden för statsobligationer var det mest effektiva sättet att påverka spreaden. Genom 
att dela upp den studerade perioden i två olika perioder, 2008-2010 och 2010-2012 konstateras att 
volatiliteten var högre under den tidigare perioden än under den senare perioden. Detta skulle enligt 
Falagiarda och Reitz (2015) tala för att ECB:s kommunicering haft större påverkan på spreaden efter 
det att obligationsprogrammen genomförts. Slutligen fastslår studien att SMP hade den högsta aggre-
gerade effekten på Grekland, Italien och Portugal medan OMT endast var signifikanta för Italien och 
Spanien. SMP programmet är den enda åtgärden som haft signifikant effekt på Greklands statsobligat-
ion. Obligationsköpsprogrammet CBPP uppvisade i Falagiarda och Reitz (2015) studie ingen signifi-
kant påverkan på spreaden i samtliga länder.  

Även Smeets och Zimmermann (2013) använder en eventstudie för att mäta effekten av de europeiska 
krismötena samt ECB:s åtgärder och dess påverkan på aktiemarknaden, avkastningen på statsobligat-
ioner och växelkursen euro-dollar. Där mötenas effekt på Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Ita-
lien, Portugal och Spanien under åren 2008-2012 studeras. Mötena uppvisar ett fåtal signifikanta ef-
fekter vilket enligt Smeets och Zimmermann (2013) beror på att investerare anser att Europas ekono-
miska och politiska krishantering varit bristande och inte övertygande i sin kommunicering. Samman-
taget visar resultatet på korta effekter på obligationsavkastningen och växelkursen, aktiepriset uppvi-
sade effekt första dagen men dog ut efterföljande dagar. 

                                                
12 I Falagiarda och Reitz (2015) beräknas spreaden som räntedifferensen mellan ett lands 10-åriga statsobligation 
i relation till en 10-årig tysk statsobligation. 
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Flertalet studier har undersökt resultatet av ECB:s obligationsprogram SMP. Eser och Schwaab (2013) 
undersöker genom paneldata dess påverkan på räntan i länderna Grekland, Italien, Spanien, Portugal 
och Irland. Statsobligationsköpen inom SMP visade ha en signifikant effekt på räntan. Interventioner-
nas påverkan var störst för Grekland där räntan sjönk med 17 till 21 räntepunkter jämfört med Italien 
där räntan sjönk 1 till 2 räntepunkter. Att denna skillnad mellan länderna råder kan enligt Eser och 
Schwaab (2013) förklaras av skillnader i marknadsstorlek, likviditet och kreditriskpremien13. Effekter-
na av köpen är större i länder där marknaderna är små, mindre likvida och där riskpremien är hög. 
Vidare kan man konstatera att köpen också hade effekt på statsobligationsräntans volatilitet. I de flesta 
länderna uppvisades lägre volatiliteten under interventionsdagen än under en icke-interventionsdag 
(Eser och Schwaab, 2013).  

Ghysels et al. (2014) studerar även de obligationsköpen inom SMP och dess effekt på statsobligat-
ionsmarknaden i Grekland, Italien, Spanien, Portugal och Irland. Till skillnad mot Eser och Schwaab 
(2013) hävdar Ghysels et al. (2014) att SMP endast haft en tillfällig effekt och minskat räntan i de 
länderna som omfattas av programmet. De konstaterar också att SMP köpen lett till att reducera volati-
liteten på statsobligationsräntan. 

De Pooter et al. (2015a) undersöker SMP programmets effekt på räntan. För att mäta effekten av obli-
gationsköpen från SMP användes en prissättningsmodell som inkluderar risk för statskonkurs. Studi-
ens resultat visar på att SMP:s köp ledde till varaktiga minskningar i likviditetspremien och därmed en 
lägre ränta. Däremot hävdar De Pooter et al. (2015a) att effekten av SMP försvagades, då ECB vid 
annonsering av programmet var otydliga, vilket skapade osäkerhet och minskade dess effekt på mark-
naden. Storleken eller tidsramen för inköpen inom SMP aviserades inte, utan den information som 
nådde marknaden var att inköpen skulle ske när det fanns behov för att upprätthålla en fungerande 
marknad. Till skillnad mot SMP visar De Pooter et al. (2015b) att annonseringen av OMT bidrog till 
en stor effekt på marknaden, där positiv effekt uppvisades utan att några köp inom OMT påbörjats. 

  

                                                
13 Investerare kräver mer betalt för att utsätta sig för risken att de inte får tillbaka vad de investerat, vilket ökar 
premien för låntagaren. 
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5 Metod 

5.1 Val av metod 
Uppsatsen grundar sig på en eventstudie. Mitchell och Netter (1994) beskriver en eventstudie 
som en del av den ekonometriska analysen som skattar hur händelser som exempelvis fusioner, utan-
nonsering av aktieutdelning, ränteförändringar med mera påverkar aktiepriser. Eventstudier utgår från 
två typer av information, företagsspecifik information (t.ex. fusioner) och information som troligen 
påverkar aktiemarknaden i sin helhet (t.ex. förändringar av räntor). Vår studie fokuserar på effekten av 
den senare typen av information.  

Eventstudier har tillämpats på flertalet områden inom empirical economics. Tidigare eventstudier har 
undersökt prissättningar av fusioner, frihandelsområden (t.ex. Eckbo, 1983; Jansen och de Haan, 
2007) samt EU:s och ECB:s åtgärder under finanskrisen (t.ex. Smeets och Zimmermann, 2013; 
Falagiarda och Reitz, 2015). I vår studie lämpar sig en eventstudie eftersom den gör det möjligt att 
mäta hur marknaden reagerar på annonseringen av åtgärderna genom användandet av dummy variab-
ler. En eventstudie möjliggör att vi kan analysera marknadens förväntningar genom att undersöka hur 
marknaden reagerar dagarna före samt dagarna efter det inträffade eventet (Campbell et al. 1997).  

Emellertid finns det alternativa metoder för att studera effekterna av en genomförd penningpolitik. 
Tidigare har paneldata anpassad för tidsserier använts (Eser och Schwaab, 2013). Genom tidsserieana-
lys kan AR-processer och GARCH-modeller prognosticera effekten av penningpolitiken (Ghyssels et 
al., 2014). Vidare har även Duffie et al. (2005; 2007) utvecklat en ekonometrisk modell som kan an-
vändas för att beräkna likviditetseffekten av en penningpolitisk åtgärd. Fördelen med att använda sig 
av en eventstudie jämfört med ovan nämnda metoder är att en eventstudieanalys kan skilja på de olika 
åtgärdernas effekt samt att den gör det möjligt att analysera marknadens reaktioner samt förväntningar 
av åtgärderna (Campbell et al., 1997).   

5.2 Eventstudie  
Metoden för en eventstudie beskrivs av Campbell et al. (1997). Det första är att identifiera eventet som 
skall studeras för att sedan identifiera eventfönstret vilket är den period där eventets påverkan på bero-
endevariabeln aktieindex ska analyseras. Eventfönstret sträcker sig några dagar innan eventet inträffar 
till några dagar efter för att observera marknadens reaktion samt förväntningar. För att mäta effekten 
av eventet jämförs avkastningen för index under eventfönstret med en förväntad avkastning för samma 
period. Data från en estimeringsperiod används för att skatta den förväntade avkastningen. Eventfönst-
ret bör vara relativt litet jämfört med estimeringsperioden. Tidslinjen för en eventstudie beskrivs i 
figur 3. 
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Figur 3 – Författarnas illustration över tidsperioderna i en eventstudie.  
 

 
Perioden T0 till T1 motsvarar studiens estimeringsperiod, T1 till T2 motsvarar eventfönstret och T2 till T3 motsva-
rar post-event perioden. t är datumet när eventet inträffar.   

5.2.1 Eventstudiens ekonometri 

För att mäta effekten av ett event som inträffar vid tidpunkten t skattas abnormal return för eventfönst-
ret. Abnormal return är differensen mellan den observerade avkastningen för post-eventperioden och 
den normala avkastningen. Den normala avkastningen definieras som den förväntade avkastningen 
givet att eventet inte inträffat och kallas härefter för den förväntade avkastningen.  

För att skatta abnormal return används constant-mean-return model. Constant-mean-return modellen 
beskrivs enligt (5.1) där 𝑅"# är avkastningen för land i för perioden t, 𝜇" är det historiska medelvärdet 
för landets aktieindex och 𝜉"# motsvarar feltermen. (Campbell et al., 1997) 

𝑅"# = 𝜇" + 𝜉"#               (5.1) 

Abnormal return beräknas enligt (5.2) där 𝐴"# motsvarar abnormal return för land i för eventdatumet t 
och den förväntade avkastningen beräknas enligt (5.1). 𝑋# motsvarar en konstant eftersom constant-
mean-return modellen använts i studien. (Campbell et al., 1997) 

𝐴"# = 𝑅"# − 𝐸 𝑅"# 𝑋#             (5.2) 

För att kunna dra några slutsatser av ett inträffat event måste den aggregerade effekten av det inträf-
fade eventet analyseras. Den aggregerade effekten kallas cumulative abnormal return (CAR) och defi-
nieras enligt ekvation (5.3) där 𝐶𝐴𝑅"(𝑡/, 𝑡1) är Cumulative abnormal return för åtgärd i från perioden 
𝑡/ till 𝑡1 och där 𝑇4 < 𝑡/ ≤ 𝑡1 ≤ 𝑇7 (Campbell et al., 1997).   

𝐶𝐴𝑅"(𝑡/, 𝑡1) ≡ 𝛾′𝜖<∗             (5.3) 

Där 𝛾 är en vektor (𝐿1×1) och positionerna för 𝑡/ och 𝑡1 motsvaras av ettor och resten av vektormatri-
sen består av nollor. Variansen för cumulative abnormal return beskrivs enligt ekvation (5.4) (Camp-
bell et al., 1997). 

𝑉𝑎𝑟 𝐶𝐴𝑅" 𝑡/, 𝑡1 = 𝜎"1 𝑡/, 𝑡1 = 𝛾E𝑉"𝛾         (5.4) 



15 

 

Vidare är syftet med vår studie att undersöka den samlade effekten av varje penningpolitisk åtgärd. Då 
ECB inom ramen för varje penningpolitisk åtgärd genomför flera interventioner måste den genom-
snittliga aggregerade effekten undersökas eftersom flera event förekommer. För att kunna dra slutsat-
ser om åtgärden i sin helhet, alltså åtgärdens aggregerade effekt över tid, beräknas den genomsnittliga 
cumulative abnormal return 𝐶𝐴𝑅14 som förutsätter att det inte finns någon korrelation mellan eventen. 
För att beräkna genomsnittlig cumulative abnormal return, 𝐶𝐴𝑅(𝑡/, 𝑡1), aggregerar vi cumulative ab-
normal return för varje enskilt event. För N event gäller (5.5) och (5.6). (Campbell et al., 1997).  

	𝐶𝐴𝑅 𝑡/, 𝑡1 = /
G

𝐶𝐴𝑅"(𝑡/, 𝑡1)G
"H/          (5.5) 

𝑉𝑎𝑟[𝐶𝐴𝑅 𝑡/, 𝑡1 = 𝜎1 𝑡/, 𝑡1 = /
G

𝜎"1(𝑡/, 𝑡1)G
"H/        (5.6) 

Vidare förutsätts den genomsnittliga cumulative abnormal return vara normalfördelad för att kunna 
testa om den är signifikant eller inte. Detta kräver i sin tur att tidsserierna är normalfördelade eller att 
det går att korrigera för icke-normalitet. (Campbell et al., 1997).  

5.2.2 Bootstrap och signifikanstest 

Daglig data istället för månadsdata är vanligt att använda sig av vid eventstudier. Det är ett mer precist 
mått på abnormal returns och mer effektivt sätt att mäta effekten av ett pressmeddelande (Khotari och 
Warner, 2006). Vidare poängterar Brav (2000) att vid eventstudier med långa tidsserier uppstår pro-
blemet att antagandet om normalfördelning inte håller samt att residualen inte är independent and 
identically distributed (i.i.d).  

För att testa om variablerna är normalfördelade genomförs Shapiro-Wilk (1965) normalitetstest. Det vi 
konstaterar utifrån Shapiro-Wilk testet är att våra tidsserier inte är normalfördelade. När normalfördel-
ning inte råder kan parametriska tester som t-test inte användas då de drivs av antagandet om normal-
fördelning, vilket resulterar i dåliga specificerande och oprecisa resultat. Istället använder studien en 
metod som kan hantera icke-normalitet och när abnormal returns inte är oberoende, nämligen boots-
trap. Här används Bootstrap confidence intervals (CI) metoden, vilket är en process som Ikenbery et 
al. (1995) rekommenderar för att reducera felspecificeringen.  

Anta ett dataset, x, där 𝒙 = 𝑥/, 𝑥1, … , 𝑥M  som innehåller n i.i.d observationer xi, där sannolikhetsför-
delningen F är okänd, vilket beskrivs i (5.7). (DiCiccio och Efron, 1996).  

𝑥/, 𝑥1, … , 𝑥M~𝑖. 𝑖. 𝑑	𝐹            (5.7)  

Vi är intresserade av att estimera medelvärdet för samplets fördelning, θ = θ(F), för att med den sedan 
skatta ett approximerat konfidensintervall. Med bootstrap confidence intervals metoden kan man base-
rat på den icke parametriska estimeringen skatta det intervallet enligt (5.8). (DiCiccio och Efron, 
1996). 

𝜃 = 𝜃 𝐹              (5.8) 
                                                
14 Average cumulative abnormal return. Betecknas ibland Cumulative average abnormal return (CAAR). (Cor-
rado, 2011) 
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Bootstrapprocessen bygger på att man tar ett urval 𝑥/∗, 𝑥1∗, … , 𝑥M∗  dragna med återläggning från origi-

naldata 𝑥/, 𝑥1, … . , 𝑥M. Varje variabel, 𝑥"∗ , har därmed en sannolikhet på /
M
. Denna process kallas empi-

risk fördelning, 𝐹, och via bootstrap genereras,	𝜃< = 𝜃 𝐹 , ett nytt sample med en fördelning som 
återspeglar de ursprungliga samplet. Processen replikeras flera gånger, vanligtvis tusen gånger och 

betecknas (𝜃/, 𝜃1, … , 𝜃/444). På detta sätt genereras en bootstrap fördelning, med standardavvikelse 
och konfidensintervall (DiCiccio och Efron, 1996). 

Det finns olika sätt att använda det bootstrappade medelvärdet,	𝜃" , för att konstruera ett 1 − 𝛼 konfi-
densintervall för 𝜃. I studien används metoden Bootstrap percentile interval. Vid utförandet av denna 

process kommer en liten procent 100 V
1
%, vanligt är att α= 0,05 användas, för att klippa av de lägsta 

och högsta värdena i vårt sample. Återstående 100 1 − 𝛼 % är de värden av konfidensintervallet som 
är intressant från vår okända population. Vid boostrap percentile confidence interval på 95 % nivå 

kommer konfidensen därmed att vara: (𝜃4,41X, 𝜃4,YZX). Detta generera ett intervall för våra repliker-
ande sample (Babu och Bose, 1989).  

5.3 Metodkritik 
I studien används en constant-mean-return model för att beräkna abnormal returns. Corrado (2011) 
hävdar att en mer korrekt metod för att räkna ut den förväntade avkastningen är att använda sig av 
marknadsmodellen. Skattningen med marknadsmodellen innebär att avkastningen för eventdagen just-
eras och isoleras från andra rörelser som kan fångas upp av marknadsavkastningen. Denna metod 
skulle därför ge mer precisa värden vid beräkningen av den förväntade avkastningen. I denna studie är 
det inte möjligt att använda sig av marknadsmodellen eftersom flera event ligger för nära varandra i 
tid, vilket gör att det finns för få observationer mellan eventen för att skatta den förväntade avkast-
ningen. 

Khotari och Warner (2006) konstaterar att även CAPM15, APT16 samt Fama och French (1993) tre-
faktormodell kan användas för att estimera och beräkna abnormal returns som är riskjusterad. Fama 
(1998) konstaterar dock att de i samtliga modeller för att beräkna den förväntade avkastningen finns 
brister i att beskriva systematiska mönster i den genomsnittliga avkastningen. Dessa metoder skulle 
dock kräva fler observationer mellan eventen än vad som finns i datamaterialet i denna studie. Smeets 
och Zimmermann (2013) stöter på samma problematik med för få observationer mellan eventdagarna. 
Istället riskjusterar de i sin studie tidsserierna genom räkna ut differensen mellan det nationella aktie-
indexet och jämförelseindexet. Detta tillvägagångssätt är även möjligt att använda i denna studie. 
Samtidigt hävdar Brown och Warner (1980; 1985) att användningen av constant-mean-return mo-
dellen vanligtvis ger liknande resultat som vid användandet av marknadsmodellen eller andra metoder 
som riskjusterar marknadsavkastningen. Således anser vi att constant-mean-return är en lämplig mo-
dell att använda sig av i denna studie.  

                                                
15 Capital Asset Pricing Model 
16 Arbitrage Pricing Theory  



17 

 

Vid eventstudier är valet av eventfönster viktigt för att kunna mäta effekten av eventen. Med ett för 
kort eventfönster är risken att man missar marknadens fullständiga reaktion, vid för långt finns risken 
att andra faktorer kan driva den observerade effekten. (Joyce et al., 2012). I sin studie konstaterar även 
Falagiarda och Reitz (2015) att längden av eventfönstret är betydelsefull för att mäta effekterna av 
ECB:s okonventionella penningpolitik. Om eventfönstret är för smalt reduceras risken för brus som 
uppstår när vi får med oväsentlig information. Vid ett längre eventfönster kan vi identifiera potentiella 
fördröjningar och marknadsaktörernas förväntade reaktion varför längre eventfönster också måste 
studeras. Precis som MacKinlay (1997) argumenterar Falagiarda och Reitz (2015) för ett eventfönster 
på -1 till +1 dagar. När nyheten om eventet tillkännages kan man inte vara säker på att marknaden 
redan dagen innan nåtts av informationen. Med eventfönster som innefattar dagen innan det genom-
förda eventet kan reaktionen innan eventet utläsas och därmed om marknaden hade förväntningar på 
att åtgärden skulle ske. 

5.4 Genomförande 
ECB delger information om användandet av de olika okonventionella åtgärderna, och enligt Smeets 
och Zimmermann (2013) och Falagiarda och Reitz (2015) kan delgivandet av information ses som 
event. För att undersöka de okonventionella åtgärdernas effekt använder sig studien av olika längd på 
eventfönstret, för att fånga upp effekten på lång och kort sikt. Ett eventfönster på 1 och 2 dagar skattas 
för att se åtgärdernas effekt på kort sikt, vilket också indikerar eventuella signaleffekter. Effekterna på 
10 och 15 dagar skattas för att undersöka om marknaden reagerat sent på annonseringen av åtgärderna, 
och se effekten på lång sikt. I studien undersöks också åtgärdernas påverkan på 5 dagar, för att få en 
inblick i marknadens reaktion på medellång sikt.  

Innan en eventstudie kan genomföras undersöks om klusterevent förekommer i studien. Enligt Camp-
bell et al. (1997) innebär klusterevent att eventfönstren för två eller flera event överlappar vilket med-
för att effekten av ett event inte kan isoleras. Bland de event som rör kategorin kreditdata har 11 
stycken klusterevent identifierats, dvs. att eventen inträffar med mindre än 15 dagars mellanrum. För 
att hantera cross-correlation i abnormal returns som uppstår vid klusterevent klumpas de event som 
överlappar varandra ihop och bildar ett event. 

5.5 Forskningsetik  
Vid forskning är det viktigt att efterfölja forskningsreglerna för att skapa trovärdighet. Om oredlighet 
råder minskar detta tilltron till resultatet och i denna studie skulle detta innebära att penningpolitiska 
beslut kan tas på felaktiga grunder.  

Vetenskaplig oredlighet innebär exempelvis stöld av andras idéer och data, förfalskning och förbätt-
ring av data och plagiat. För att undvika oredlighet presenteras och förklaras tydligt vilka metoder som 
används. Metoden hanteras på ett korrekt sätt för att få svar på syftet och frågor som ställts. Insamlad 
data redovisas för att replikering av studien ska vara utförbar samt för att göra det möjligt att kontrol-
lera datamaterialet. För att undvika plagiat är det viktigt att källhänvisa korrekt, detta för att tydligt 
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skilja på vad som är författarens bidrag och vad som framkommit i tidigare studier och litteratur. Det 
insamlade materialet, både vad gäller teori och data, ska kritiskt analyseras för att öka trovärdigheten i 
studien. Studiens resultat ska även de diskuteras, bedömningar av resultatet ska vara realistiska, samt 
att betydelsen av resultatet inte ska överskattas (Gustafsson et al., 2011). 
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6 Data 

6.1 Val av variabler 
Eventdata i studien består av pressmeddelanden från ECB där lanseringen av åtgärderna har annonse-
rats. Författarna har själva sammanställt eventen vilka återfinns i Appendix 3. Enligt ECB har den 
senaste krisen varit på agendan sedan hösten 2008, varför studien omfattar tidsperioden 1 september 
2008 till 31 december 2015. Totalt har 64 event uppmäts. I studien slås alla åtgärder som innebär för-
ändrade kreditpolicys samman till en variabel som benämns kreditåtgärder. Åtgärderna syftar till att 
stärka bankernas tillgångssida och slås samman för att analysera effekten av förändrade kreditpolicys. 
De program som ingår inom kvantitativa lättnader undersöks var för sig, för att kunna analysera hur 
kvantitativa lättnader bör utformas. Således är våra exogena variabler; kreditåtgärder, SMP, OMT, 
ABSPP, CBPP. För att se när eventen inträffar under perioden se Appendix 3, tabell 3. 

För att estimera effekten av eventen används avkastning på aktieindex som beroendevariabel, det ger 
som tidigare nämnt en indikation på hur den reala ekonomin påverkas. De finansiella marknaderna 
reagerar direkt på ett centralbank besked, medan räntor och priset på olika tillgångsslag har en succe-
siv inverkan på den reala ekonomin beroende på laggstrukturer. Att estimera centralbankens kommu-
nikation och dess påverkan på aktieindex på daglig basis är således enklare än att använda lågfre-
kvensdata som räntor och spread på statsobligationer (Smeets och Zimmermann, 2013; Blinder, 2008). 

Studien analyserar vilken effekt ECB:s okonventionella penningpolitik har haft på sex olika länder. 
Italien, Irland, Portugal och Spanien tillhör de euroländer som förutom Grekland, drabbats hårdast av 
den finansiella krisen. Därför är det relevant att undersöka vilken effekt den okonventionella penning-
politiken haft på aktiemarknaden i de krisande länderna. Författarna finner också att det är av intresse 
att studera länderna Tyskland och Frankrike, som är euroområdets största ekonomier. I studien har 
Grekland medvetet valts bort då författarna anser att landet befinner sig i en mycket exceptionell situ-
ation och bör ses som en outlier i detta sammanhang.  

Data för aktieavkastning har hämtats från Thomson Reuters Datastream. För Frankrike används CAC 
40, för Tyskland DAX, för Irland ISEQ, för Italien FTSE MIB, för Portugal PSI 20 samt för Spanien 
använts IBEX 35.  

6.2 Egenskaper av data 
Innan eventstudien genomförs studeras variablernas egenskaper. Alla våra tidsserier består av finansi-
ell dagsdata. Finansiell data på daglig basis fångar ofta upp mycket brus varför vi väljer att testa för 
normalitet. Genom att använda Shapiro-Wilks normalitetstest, och läsa av Jarque-Bera kriteriet, kan vi 
för samtliga sex tidsserier förkasta nollhypotesen om normalitet på 1 % signifikansnivå vilket innebär 
att tidsserierna inte är normalfördelade (se tabell 1). Vidare kan vi konstatera utifrån tabell 1 att me-
delavkastningen för ländernas aktieindex är svagt positiv för samtliga länder med undantag för Tysk-
lands index.   
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Tabell 1 – Deskriptiv statistik av studiens data 
 CAC40	 FTMIB	 GDAX	 IBEX	 ISEQ	 PSI20	

	MEAN	 0.0000878	 	0.000283	 -0.000148	 	0.000221	 0.0000116	 	0.000435	

	MEDIAN	 -0.000324	 -0.000112	 -0.000748	 -0.000454	 -0.000548	 	0.000000	

	MAXIMUM	 	0.094715	 	0.085991	 	0.074335	 	0.095859	 	0.139636	 	0.103792	
	MINIMUM	 -0.105946	 -0.108742	 -0.107975	 -0.134836	 -0.097331	 -0.101959	

	STD.	DEV.	 	0.015984	 	0.018052	 	0.015419	 	0.017003	 	0.016591	 	0.014443	

	SKEWNESS	 -0.074070	 	0.029912	 -0.066325	 -0.152303	 	0.534499	 	0.112176	
	KURTOSIS	 	8.342389	 	6.250727	 	8.383681	 	8.013966	 	9.667848	 	7.927334	

	       

	JARQUE-BERA	 	2437.382	 	893.6733	 	2455.470	 	2146.877	 	3853.450	 	2090.263	
	PROBABILITY	 	0.000000	 	0.000000	 	0.000000	 	0.000000	 	0.000000	 	0.000000	

	       

	SUM	 	0.179782	 	0.574258	 -0.301195	 	0.452283	 	0.023573	 	0.896252	
	SUM	SQ.	DEV.	 	0.522995	 	0.660887	 	0.482863	 	0.590050	 	0.557921	 	0.429943	

	       

OBSERVATIONS	 2048	 2029	 2032	 2042	 2028	 2062	
Tabell 1 visar egenskaperna av data från de sex olika ländernas aktieindex mellan 2008 och 2015.  Medelvärde, 
median, max- och minimivärden och standardavvikelser är avkastningen återgiven i decimalform. 
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7 Resultat 
Resultatet av studien presenteras i Tabell 2, där koefficienterna motsvarar den genomsnittliga effekten 
av åtgärderna. Tabell 2 visar att effekten av förändrade kreditpolicys har en positiv signifikant effekt 
på 1 och 2 dagar för alla länder förutom Irland. På lång sikt uppvisar kreditpolicys signifikanta men 
negativa effekter. Resultatet visar på att ECB:s förändrade kreditpolicys har haft en kortsiktig effekt på 
aktiemarknaden. Effekten avtar efter några dagar och på lång sikt sjunker den förväntade avkastning-
en.  

För obligationsprogrammet SMP uppvisar alla länderna signifikans både på lång och kort sikt. Resul-
tatet indikerar att SMP haft en negativ effekt på aktiemarknaden i samtliga länderna, alltså att påver-
kan på den ekonomiska återhämtningen varit negativ. Ett resultat som motsäger tidigare studier. Till 
skillnad mot SMP visar OMT en positiv effekt både på kort och lång sikt. OMT har därmed haft en 
positiv effekt på aktiemarknaden, dock med avvikelser på framförallt 5 dagar samt ibland på 2 dagar. 
Att OMT har signifikanta effekter på kort och lång sikt tyder på att åtgärden har haft en betydande 
effekt.  

För CBPP uppvisas positiva signifikanta effekter på lång sikt men avsaknad av korta signifikanta ef-
fekter. Effekter på lite längre sikt kan tyda på att marknaden långsamt anpassat sig och inte uppvisar 
någon direkt reaktion. Det är också möjligt att den uppvisade signifikansen på lång sikt beror på att vi 
i eventfönstret fångat upp rörelser från övriga marknaden. Genomförandet av CBPP har skett i tre 
olika omgångar. Den första delen av programmet, CBPP1, ansågs vid sitt avslut haft effekt, men infö-
randet av CBPP2 tycks peka mot att det var för tidigt att avsluta programmet från första början. I stu-
dien har de tre olika ”delprogram” slåtts samman, vilket kan vara anledningen till varför vårt resultat 
inte uppvisar fler signifikanta effekter. Om delprogrammens effekt skiljer sig åt kan därmed inte utlä-
sas i resultatet.  

Den senaste genomförda åtgärden ABSPP visar på få signifikanser på kort och lång sikt, där effekterna 
är både positiva och negativa. Enligt vårt resultat har åtgärden inte haft en större effekt på ländernas 
aktiemarknader. Åtgärden är relativt ny vilket troligtvis utgör anledning till det något otydliga resulta-
tet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

Tabell 2 – De penningpolitiska åtgärdernas effekt på respektive lands aktieindex  

 
Obs. 

 
1 dag 2 dagar 5 dagar 10 dagar 15 dagar 

Frankrike 45 Kreditåtgärder 0,0061** 0,0074*** -0,0037* 0,0003 -0,0106*** 
(CAC 40) 

 
t-statistics 2,498 3,3204 -1,7881 0,0184 -6,1885 

 
2 SMP -0,0272*** -0,0499*** -0,0589*** -0,0511*** -0,0553*** 

  
t-statistics -4,5562 -5,0807 -5,6675 -4,514 -7,8768 

 
3 OMT 0,0200** 0,0064 -0,0026 0,0147*** 0,0108*** 

  
t-statistics 2,5871 1,1093 -0,6414 4,3655 3,9164 

 
4 ABSPP -0,0007 0,0058 0,0094 0,0192*** 0,0002 

  
t-statistics -0,8036 1,0427 1,6287 3,23 0,0665 

 
6 CBPP 0,0151* 0,0032 0,0203*** 0,0233** 0,0147*** 

  
t-statistics 1,9306 0,5458 4,1694 5,1095 3,7945 

Tyskland 45 Kreditåtgärder 0,0070** 0,0072*** -0,0039* 0,0023 -0,0073*** 
(DAX) 

 
t-statistics 2,9379 3,2097 -1,8448 1,1524 -3,9959 

 
2 SMP -0,0373*** -0,0560*** -0,0682*** -0,0499*** -0,0591*** 

  
t-statistics -3,9946 -4,5005 -5,0871 -3,7646 -6,0606 

 
3 OMT 0,0187*** 0,0099* -0,0021 0,0205*** 0,0248*** 

  
t-statistics 3,5539 1,9077 -0,0988 6,6734 8,7 

 
4 ABSPP -0,0101 0,0021 0,0094 0,0144** -0,0027 

  
t-statistics -1,2208 0,3379 0,2212 2,0698 -0,6826 

 
6 CBPP 0,0151* -0,0008 0,0135** 0,0228*** 0,0203*** 

  
t-statistics 1,9717 -0,1459 2,7045 5,0008 5,4018 

Italien 45 Kreditåtgärder 0,0086** 0,0095*** -0,0038 -0,0063*** -0,0132*** 
(FTMIB) 

 
t-statistics 2,8696 3,6455 -1,6597 -2,7538 -6,0697 

 
2 SMP -0,0206*** -0,0531*** -0,0073*** -0,0699*** -0,0712*** 

  
t-statistics -7,883 -5,7123 -6,4475 -5,4248 -9,2258 

 
3 OMT 0,0289** 0,0121 0,0062 0,0147** 0,0501*** 

  
t-statistics 2,4537 1,2752 0,7789 2,5283 5,8307 

 
4 ABSPP -0,0095 0,0099 0,0134* 0,0148** -0,0103** 

  
t-statistics -1,0965 1,5451 1,9203 2,2318 -2,4619 

 
6 CBPP 0,0182* 0,0038 0,0222*** 0,0235*** 0,0135*** 

  
t-statistics 2,2173 0,5645 3,739 3,6798 2,6712 

Irland 45 Kreditåtgärder -0,0008 -0,002 -0,0094*** -0,0003 -0,0126*** 
(ISEQ) 

 
t-statistics -0,3182 -0,8737 -3,5645 -0,1252 -5,7538 

 
2 SMP -0,0217*** -0,0415*** -0,0517*** -0,0560*** -0,0459*** 

  
t-statistics -3,386 -5,6812 -5,5483 -6,6667 -7,6266 

 
3 OMT 0,0093* 0,0014 -0,0034 -0,0021 0,0036* 

  
t-statistics 2,1552 0,3559 -0,8909 -0,8605 1,7748 

 
4 ABSPP -0,0049 0,004 0,0089* 0,0234*** 0,0043 

  
t-statistics -0,7318 0,8815 1,7666 4,2881 1,1332 

 
6 CBPP 0,0111 0,0102* 0,0282*** 0,0302*** 0,0286*** 
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t-statistics 1,8511 1,8614 6,4941 7,4332 7,5678 

Portugal 45 Kreditåtgärder 0,0057** 0,0054** -0,0006 -0,0028 -0,0114*** 
(PSI 20) 

 
t-statistics 2,4152 2,6705 -0,2897 -1,5582 -6,5661 

 
2 SMP -0,0137 -0,0332*** -0,0409*** -0,0413*** -0,0391*** 

  
t-statistics -1,7628 -3,7876 -4,4698 -5,301 -9,8336 

 
3 OMT 0,0158** 0,0032 -0,0036 0,0126** 0,0254*** 

  
t-statistics 2,7526 0,5434 -0,4804 2,6124 4,0008 

 
4 ABSPP -0,0055 0,0056 0,0077 0,0156** -0,043*** 

  
t-statistics -0,6882 1,0586 1,4351 2,2191 -2,8744 

 
6 CBPP 0,0147* 0,0038 0,0076 0,0023 -0,0015 

  
t-statistics 2,1807 0,7009 1,5953 0,4051 -0,3373 

Spanien 45 Kreditåtgärder 0,0104** 0,0110*** 0,0005 0,0039** -0,0226 
(IBEX 35) 

 
t-statistics 3,3516 3,9968 0,214 2,1557 -1,4288 

 
2 SMP -0,0179*** -0,0456*** -0,0572*** -0,0539*** -0,0497*** 

  
t-statistics -5,5305 -5,6855 -6,3065 -5,6312 -9,4522 

 
3 OMT 0,0340** 0,0184* 0,0007 0,0193*** 0,0264*** 

  
t-statistics 2,8316 1,8941 0,0799 2,7101 3,032 

 
4 ABSPP -0,0134* 0,0020 0,0061 0,0065 -0,0186*** 

  
t-statistics -1,9753 0,3442 1,2469 1,4558 -2,8790 

 
6 CBPP 0,0083 0,0034 0,0148*** 0,0137*** 0,0070* 

  
t-statistics 1,3325 0,6156 3,3521 3,5395 1,8448 

Resultatet presenteras som genomsnittlig cumulative abnormal return, dvs. den förväntade avkastningen på re-
spektive lands aktieindex för varje åtgärd. Alla värden återges i decimalform inklusive värdena för t-statistics. 
Värdena i tabellen motsvarar den samlade effekten på ländernas aktieindex, vilket är studiens beroendevariabel. 
*, ** och *** indikerar signifikansnivå 10 %, 5 % respektive 1 %.  
 

För en tydligare förståelse för hur marknaden har reagerat på de okonventionella åtgärderna samt för 
att undersöka förväntningarna tas grafer över den genomsnittliga kumulativa effekten fram. Från gra-
ferna kan utläsas om marknaden reagerat innan eller efter genomfört event. Det vi konstaterar är att 
kreditåtgärderna haft liknande reaktion för de signifikanta länderna, d.v.s. alla länder utan Irland. Ur 
figur 5 och 6 (se Appendix 4) kan tvådagarseffekten för Spanien och Italien utläsas. Redan två dagar 
innan annonseringen av åtgärden kan vi se att marknaden reagerar. Effekten är inte långvarig utan 
redan efter första dagen avtar effekten och på lång sikt återgår till samma nivå som innan kreditåtgär-
derna presenterades. I figur 7 och 8 (se Appendix 4) kan vi utläsa marknadens reaktion på lång sikt, 
där vi tydligt kan se att effekten av kreditåtgärderna på sikt dör ut. Graferna som presenteras represen-
terar Spanien och Italien, men reaktionen ser liknande ut för samtliga länder.  

Vad gäller SMP observerar vi en liten reaktion under dag 1, för att dagarna därefter ha en negativ ef-
fekt. Den lilla reaktion som marknaden uppvisar efter nyheten om SMP går att utläsa från figur 9 (se 
Appendix 4). Vi kan också utläsa från figur 10 (se Appendix 4) att SMP inte skapade någon fördröjd 
reaktion. På både kort och lång sikt uppvisar våra resultat för SMP negativ signifikans för samtliga 
länder.  
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Den ekonomiska situationen i länderna kan tänkas påverka resultatet från eventstudien genom att fak-
torer i ländernas aktieindex fångas upp. SMP har en tydlig negativ signifikant effekt. Den instabila 
situationen i euroområdet under 2010 och 2011 som en följd av statsskuldskrisen kan vara anledningen 
till att SMP enligt vårt resultat inte fick en positiv effekt på aktiemarknaden. Under denna tidsperiod 
genomgår Spanien en bankkris, samt beslutar IMF om ett stödpaket till Portugal och Irland. Vid tid-
punkten har också både Portugal och Irland stängts ute från att låna pengar på den internationella fi-
nansiella marknaden och Italien är i stor risk att även de stängas ute. Vidare konstateras att Irland och 
Portugal uppvisar färre signifikanta effekter än resterande länder i studien vad gäller samtliga åtgärder 
med undantag för effekterna av SMP.  

Innan ECB presenterade OMT reagerade marknaden positivt på åtgärden. Från figur 11 (se Appendix 
4) kan utläsas att marknaden reagerat redan dagen innan annonseringen av åtgärden samt en liten posi-
tiv effekt dagen efter. OMT visar också på en signifikant positiv effekt på lång sikt, se figur 12 (Ap-
pendix 4), vilket skulle kunna tyda på att ECB varit tydliga i sin kommunicering av OMT. Reaktionen 
är liknande för samtliga länder. Både CBPP och ABSPP uppvisar få signifikanser på kort sikt och har 
därmed inte haft någon direkt effekt efter annonseringen av åtgärderna. 
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8 Analys 
Studien analyserar de penningpolitiska åtgärdernas påverkan på den framtida konjunkturen genom att 
studera hur aktieindex har rört sig. Som tidigare nämnts antas aktieindex reflektera all tillgänglig och 
relevant information och är därmed en viktig indikator för den förväntade framtida konjunkturen ge-
nom att förväntade framtida vinster påverkas. Åtgärderna kan också tänkas påverka riskpremien, var-
för den bör studeras för att komplettera bilden av åtgärdernas effekt. Om ECB exempelvis väljer att 
ändra innehållet inom ramen för samma åtgärd skulle detta kunna skapa en osäkerhet på marknaden 
och förtroendet för den ekonomiska återhämtningen skulle minska, något som skulle kunna observeras 
genom att riskpremien och därmed marknadsrisken ökar. Det kan även tänkas att den okonventionella 
penningpolitiken kan påverka den riskfria ränta, och där med riskpremien, varför det kan finnas effek-
ter av åtgärderna som denna studie inte observerar.   

Vidare syftar detta avsnitt till att besvara de forskningsfrågor som studien utgår ifrån. För att besvara 
frågan om vilka effekter ECB:s okonventionella penningpolitik har haft på Europas aktiemarknader 
kommer varje åtgärd för sig analyseras för att sedan diskutera skillnaden i användningen av kvantita-
tiva lättnader och förändringar i kreditpolicys.   

Genom förändrade kreditpolicys kan nettovinsten öka för de privata finansiella instituten när de lånar 
av centralbanken. En centralbank är till skillnad från de privata finansiella instituten inte bunden av sin 
balansräkning. Under en finansiell kris får de privata finansiella instituten en allt stramare balansräk-
ning. Förändrade kreditpolicys syftar till att stimulera och öka tillgången på krediter. Utifrån vårt re-
sultat ökar åtgärden inte den ekonomiska återhämtningen eftersom effekten på aktiemarknaden är ne-
gativ på lång sikt. En möjlig förklaring till avsaknaden av positiva långsiktiga effekter kan vara att ett 
flertal länder haft problem med krisande banker där regeringarna i Spanien, Irland och Portugal varit 
tvungna att skjuta till kapital till sina banker. Ett rimligt antagande är att bankerna då stramar åt sin 
utlåning vilket kan förklara det negativa resultatet på lång sikt. 

Vidare har ECB annonserat förändrade kreditpolicys som temporära åtgärder vilket skulle kunna vara 
en anledning till att effekterna är negativa på längre sikt. De privata aktörerna kan uppfatta att de till-
fälliga åtgärderna inte kommer stimulera tillgången på krediter under en längre tid. Det är viktigt att 
poängtera att förändrade kreditpolicys kan vara åtgärder som är små av sin natur och därför inte för-
väntas ha särskilt stor effekt. Vi anser att så skulle kunna vara fallet med tanke på att kreditpolicys 
utgörs av flera mindre åtgärder som genomförs samtidigt. Tidigare empirisk forskning (Cúrdia och 
Woodford, 2011; Gertler och Karadi, 2010) hävdar däremot att förändrade kreditpolicys kan vara be-
tydande åtgärder, vilket innebär att åtgärderna fortfarande skulle kunna utgöra ett viktigt komplement 
till andra penningpolitiska åtgärder.  

Gertler och Karadi (2010) visar på att förändringar i kreditpolicys, vars syfte är att öka tillgången på 
krediter och därmed utlåningen, också leder till att skuldsättningsgraden ökar hos de privata finansiella 
instituten. Det ekonomiska läget i euroområdet där de studerade länderna har en hög statsskuld och 
underskott i budgetbalansen har lett till att utrymmen för att agera inom finanspolitiken är kraftigt 
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begränsad. Därför är det inte särskilt troligt att ECB skulle genomföra stora förändringar i sina kredit-
policys om det samtidigt leder till en ökad skuldsättning hos de privata finansiella instituten. Eftersom 
bankerna inom euroområdet redan haft problem med att täcka sin utlåning har finanspolitiken fått gå 
in och rädda de banker som varit i kris. I ett sådant läge skulle förändrade kreditpolicys från ECB åter-
igen innebära ökade risker när skuldsättningen hos bankerna ökar samtidigt som finanspolitiken har 
begränsade möjligheter att återigen täcka upp ifall bankerna på nytt skulle hamna i kris. Detta skulle 
därmed förklara varför förändrade kreditpolicys kan ses som små och tillfälliga åtgärder vilket också 
innebär att dess effekt för att stimulera ekonomin är mindre.   

Bland de kvantitativa lättnader som ECB använts sig av tillhör SMP och OMT ECB:s största obligat-
ionsprogram inom den kategorin. I och med upptrappningen av den finansiella krisen under 2010 
valde ECB att introducera SMP, med målet att stabilisera ekonomin. Vid samma tid spred sig skuld-
krisen i euroområdet med stora effekter på ekonomin och möjligheten att använda finanspolitiken be-
gränsades, en spridningseffekt som ledde till större kris än vad ECB räknat med. Vi anser att anled-
ningen till att SMP har en negativ effekt kan bero på att marknaden bedömde att SMP inte var tillräck-
ligt omfattande för att klara den statsskuldskris som euroområdet drabbades av efter lanseringen av 
SMP. Den negativa effekten av SMP skiljer sig från de flesta tidigare studier (Falagiarda och Reitz, 
2015, Eser och Schwaab, 2013). Skillnaden skulle också kunna förklaras av att olika beroendevariab-
ler studerats. Tidigare har påverkan på yielden på statsobligationer undersökts, vilket visar på en posi-
tiv effekt av programmet. Samtidigt hävdar teorier inom aktieprissättning (Bernanke och Kuttner, 
2005; Rigobon och Sack, 2004) att den direkta effekten av penningpolitiken observeras på aktiemark-
naden. Således konstaterar vi att SMP inte ökat den ekonomiska återhämtningen i euroområdet.  

När SMP kom att ersättas av OMT var det med syfte att ta itu med den europeiska skuldkrisen. Vårt 
resultat uppvisar en positiv signifikant effekt av OMT på ländernas aktiemarknad. OMT var anpassat 
för den ekonomiska situationen i de mest krisande länderna och samtidigt presenterades det som ett 
långtgående program utan begränsat belopp, vilket vi anser kan vara förklaringen till att marknaden 
uppvisade förtroende för åtgärden. Joyce et al. (2012) konstaterar i sin studie att omfattningen av de 
köp som görs inom kvantitativa lättnader är av betydelse för åtgärdens effekt. Vi hävdar att en möjlig 
förklaring till att resultatet mellan SMP och OMT skiljer sig åt kan bero på programmens omfattning. 
Det är också viktigt att poängtera att signaleffekter kan ha en påverkan på resultatet vilket kommer 
diskuteras mer utförligare senare i detta kapitel.  

Som nämnts uppvisar CBPP endast positiva signifikanta effekter på längre sikt. Det är svårt att finna 
en förklaring till varför de saknas direkta reaktioner av åtgärden. Det faktum att CBPP har bestått av 
tre olika program med varierande innehåll kan ge en signal till marknaden att ECB är osäkra över vil-
ken penningpolitik som behövs för att få upp inflationen och stimulera ekonomin. Detta kan ha påver-
kat resultatet av CBPP samt möjligheten till att skapa en signaleffekt kring åtgärden. Även om CBPP 
har haft en positiv effekt på aktiemarknaden har ECB inte lyckats skapa någon signaleffekt kring åt-
gärden då signifikanta effekter på 1 och 2 dagar saknas. Avsaknaden av korta effekter tyder även på att 
marknaden långsamt anpassat sig till åtgärden. Osäkerheten kring ECB:s hantering av åtgärden kan ha 
inneburit att marknaden haft svårt att bedöma åtgärdens innehåll. Marknadens sena reaktion kan indi-
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kera på att det dröjt innan förståelse för åtgärdens innehåll och hur den väntas påverka ekonomin. Den 
återkommande omarbetningen av CBPP skulle eventuellt kunna tolkas bättre genom att studera hur 
riskpremien utvecklats på kort sikt. Hanteringen av CBPP kan teoretiskt sätt ha lett till att riskpremien 
ökat och därmed att marknadsrisken ökat. För ABSPP är det svårt att finna någon tydlig förklaring till 
att åtgärden inte är signifikant. En anledning kan vara att ABSPP är en kompletterande åtgärd som är 
tidsbegränsad, alternativt att den är relativt ny.  

Sammantaget visar resultatet av de fyra obligationsprogrammen på olika implikationer av använd-
ningen av kvantitativa lättnader. De tidigare studier som utvärderat kvantitativa lättnader ger inte hel-
ler en överensstämmande bild av åtgärdens effekter. Cúrdia och Woodford (2011) hävdar att kvantita-
tiva lättnader inte fungerar eftersom åtgärden gör att pengar flyttas mellan likvida medel och obligat-
ioner. Samtidigt hävdar både Joyce et al (2012) och Eggertsson och Woodford (2012) att kvantitativa 
lättnader som åtgärd kan ha en begränsad effekt. Utifrån ovanstående resonemang och studiens resultat 
hävdar vi att det är svårt att fastställa om effekterna i de fall kvantitativa lättnader har haft effekt beror 
på omfattningen av obligationsköpen eller den signaleffekt åtgärden har skapat, alternativt båda två.  

Vidare syftar studien till att besvara frågan hur ECB genom signaleffekter påverkat förtroendet för den 
ekonomiska återhämtningen i euroområdet. I teorin om liquidity trap poängterar Krugman (1998) be-
tydelsen av fungerande signaleffekter. För att en centralbank ska kunna skapa förtroende för den eko-
nomiska återhämtningen måste den penningpolitiska åtgärden skapa en signaleffekt. För att central-
banken ska lyckas med signaleffekten hävdar vissa studier att de penningpolitiska programmens stor-
lek är en betydande faktor. Ett tydligt exempel på en fungerande signaleffekt för ECB är annonsering-
en av OMT. När OMT presenterades förklarade ordförande för ECB att de skulle göra allt för att stabi-
lisera ekonomin samt att programmet innehöll köp av statsobligationer till ett obegränsat belopp. Utta-
landet medförde att OMT fick effekt utan att de ens hade använts, vilket tyder på att ECB:s lyckades 
återskapa förtroendet för den ekonomiska återhämtningen. Detta styrker Krugmans (1998) teori om att 
storleken på programmet är av betydelse för att skapa en signaleffekt. Den bristfälliga kommunice-
ringen gällande köpen inom SMP och den mer övertygande signaleffekten av OMT anser vi är en av 
anledningarna till att programmens effekt på aktiemarknaden skiljer sig åt. 

Vårt resultat visar på att kreditåtgärderna lyckats skapa en signaleffekt eftersom effekten är positiv på 
1 och 2 dagar. Därefter avtar effekten och är negativ på lång sikt. I detta fall ser vi att signaleffekterna 
inte leder till att förtroende för den ekonomiska återhämtningen ökar då det finns en säkerställd nega-
tiv effekt på lång sikt. Det bör också vara synnerligen svårt att med flera mindre åtgärder skapa en 
större effekt med tanke på den djupa krisen i euroområdet. För programmen CBPP och ABSPP uppvi-
sas inga korta signifikanta effekter, vilket indikerar att ECB inte lyckats skapa en signaleffekter vid 
annonsering av de två åtgärderna.  

Studien ämnar också analysera vilka förväntningar som funnit på ECB:s penningpolitik. Utifrån vår 
studie kan vi konstatera att aktiemarknaden ibland reagerat innan ECB annonserat om åtgärderna. 
Enligt antagandet att aktiepriserna reflekterar all tillgänglig och relevant information ska marknaden 
reagera först när ny information tillfaller marknaden. Enligt denna teori ska aktiemarknaden reagera 
när en ny penningpolitisk åtgärd annonseras. För OMT och kreditåtgärderna kan vi se en reaktion på 
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aktiemarknaden innan annonseringen, vilket enligt detta synsätt borde betyda att marknaden förväntar 
sig att något skulle ske. För SMP uppvisas en liten positiv reaktion dagen efter annonsering, men den 
samlade effekten är negativ. Den korta positiva reaktionen visar på att ECB lyckats sända ut en signa-
leffekt, men då ingen positiv signifikant effekt finns på lång sikt kan resultatet tolkas som att mark-
naden inte hade förtroende för åtgärden. ECB:s annonsering av SMP har kritiserats då varken storlek 
eller kriterier för inköp, eller längden på programmet offentliggjorts i förskott. Detta kan förklara var-
för våra resultat uppvisar en kort effekt av SMP, samt att effekten snabbt dör ut. För programmen 
CBPP och ABSPP råder som tidigare nämnt få signifikanta effekter.  

Vi anser att ECB genomförda penningpolitik inte levt upp till marknadens förväntningar och lyckats 
stimulera den ekonomiska återhämtningen tillräckligt då åtgärdernas effekt på aktiemarknaden varit 
små och på sikt dött ut, samt i vissa fall inte alls uppvisat någon signifikant effekt. För förändrade 
kreditpolicys och SMP dör effekten ut och återgår till de läge som var innan genomförd åtgärd. Det 
finns ett undantag gällande OMT där det finns en tidig reaktion som fortsätter. Att ECB:s penningpoli-
tik haft en mindre effekt, hävdar vi beror på att aktörerna inte tror på att åtgärderna har någon större 
påverkan på marknaden, samt att ECB varit bristfällig i sin signaleffekt och inte varit tillräcklig tydliga 
och trovärdiga i sin kommunicering. Det är också viktigt att poängtera att givet det ekonomiska läget i 
euroområdet de senaste åren har finanspolitiken haft begränsade möjligheter att komplettera de pen-
ningpolitiska åtgärderna.  
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9  Slutord 

9.1 Slutsats 
Studien undersöker Europeiska centralbankens okonventionella penningpolitik och hur den påverkat 
aktiemarknaden i Frankrike, Italien, Tyskland, Spanien, Irland och Portugal. Effekten på aktiemark-
naden indikerar hur ECB påverkat den ekonomiska återhämtningen i euroområdet. Studien finner att 
förändrade kreditpolicys har haft en tillfällig positiv effekt på samtliga länder med undantag för Irland, 
men att effekten dör ut och inte påverkar aktiemarknaden på lång sikt. Bland programmen inom kvan-
titativa lättnader visar obligationsprogrammet SMP på en kortvarig positiv reaktion, men den aggrege-
rade effekten är negativ. Det största obligationsprogrammet OMT har i de flesta fall haft en positiv 
effekt på både kort och lång sikt och därmed har förtroendet ökat för den ekonomiska återhämtningen. 
CBPP uppvisar positiv effekt på lång sikt men saknar signifikanta effekter på kort sikt. Det senaste 
obligationsprogrammet ABSPP uppvisar få signifikanta effekter där effekterna skiljer sig åt mellan de 
sex länderna.  

Vi argumenterar för att effekten skiljer sig åt mellan obligationsköpsprogrammen SMP och OMT be-
ror på att ECB lyckats skapa en signaleffekt vid annonseringen av OMT. Skillnaden i programmens 
storlek kan ha bidragit till att en signaleffekt skapades. CBPP har visserligen en positiv inverkan på 
ekonomin, men avsaknaden av signifikanta effekter på kort sikt indikerar att ECB inte lyckats skapa 
någon signaleffekt. Tvärtemot uppvisar förändrade kreditpolicys signaleffekter eftersom påverkan på 
aktiemarknaden är signifikant på 1 och 2 dagar. Sammantaget hävdar vi att ECB har haft problem med 
att skapa signaleffekter då det i flera fall finns en avsaknad av transparens kring de åtgärder som ge-
nomförts, vilket återspeglas i vårt resultat.  

Det finns tydliga indikationer på att marknaden ibland har förväntat sig ingripanden från ECB då vi 
kan observera tidiga reaktioner. I det stora hela finner studien att ECB genomförda penningpolitik inte 
levt upp till marknadens förväntningar eftersom effekten på aktiemarknaden i de flesta fall varit små 
och på sikt dött ut, samt ibland inneburit en långsam anpassning från marknadens sida. Marknadens 
långsamma anpassning samt problemen med att sända ut signaleffekter har minskat förtroendet för hur 
ECB hanterar den ekonomiska återhämtningen.  

9.2 Policyimplikationer 
Utifrån studiens resultat argumenterar vi för att kvantitativa lättnader är ett användbart verktyg för att 
få upp inflationsförväntningarna när ekonomin befinner sig i ett nollränteläge. För att kvantitativa 
lättnader ska få effekt på den reala ekonomin krävs att centralbanken gör ett trovärdigt uttalande och 
på ett transparant sätt presenterar detaljerna i programmen. Vi hävdar även att storleken på program-
men varit avgörande för att skapa en signaleffekt och därmed skapa förtroende för penningpolitiken. I 
de fall ECB varit otydliga i sin kommunikation, som i fallet med CBPP, ser vi att effekten på aktie-
marknaden och därmed på den reala ekonomin inte uppkommer direkt utan är fördröjd.  
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Vi hävdar att förändrade kreditpolicys har en relativt liten effekt på den reala ekonomin, på grund av 
den ekonomiska situationen i euroområdet där möjligheterna att använda finanspolitiken varit kraftigt 
begränsad. Vi anser att det kan finnas nackdelar för en centralbank att använda sig av förändrade kre-
ditpolicys om det leder till ökad skuldsättningsgrad hos de privata finansiella instituten, vilket kan 
göra att en centralbank måste minska åtgärdens omfattning. Då förändrade kreditpolicys annonserats 
som tillfälliga anser vi att de inte är ämnade att ha någon större påverkan på den ekonomiska åter-
hämtningen och därför är det rimligt att förvänta sig att de har begränsade effekter. Vi anser därför att 
förändrade kreditpolicys inte kan ersätta kvantitativa lättnader utan bör snarare ses som en komplette-
rande åtgärd till kvantitativa lättnader.  

9.3 Förslag till vidare forskning 
Som tidigare nämnts påverkas även riskpremien av de penningpolitiska åtgärderna. För en mer full-
ständig bild av åtgärdernas effekt vore det således intressant att undersöka hur riskpremien utvecklats, 
med användandet av samma inputdata och tidsperiod som i denna studie. Vidare vore det intressant att 
undersöka ECB:s penningpolitiska åtgärders påverkan på växelkursen dollarn/euron samt effekten på 
spreaden på statsobligationer. Detta för att bedöma om val av beroendevariabel ger skilda resultat och 
därmed skulle det bidra med en tydligare bild om användandet av ECB:s okonventionella åtgärder. 

I denna studie diskuteras om förändringar i kreditpolicys kan innebära en ökad skuldsättningsgrad hos 
de privata finansiella instituten. Detta beror bland annat på att kassakravet och skuldsidan hos de pri-
vata finansiella instituten ökar. Vi anser därför att det vore intressant att undersöka hur ECB:s kredit-
policys påverkat exempelvis de största bankerna i euroområdet.  
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Appendix 1 – Resultat 
Tabell 1 – Deskriptiv statistik av studiens data  

 CAC40	 FTMIB	 GDAX	 IBEX	 ISEQ	 PSI20	

	MEAN	 0.0000878	 	0.000283	 -0.000148	 	0.000221	 0.0000116	 	0.000435	
	MEDIAN	 -0.000324	 -0.000112	 -0.000748	 -0.000454	 -0.000548	 	0.000000	

	MAXIMUM	 	0.094715	 	0.085991	 	0.074335	 	0.095859	 	0.139636	 	0.103792	

	MINIMUM	 -0.105946	 -0.108742	 -0.107975	 -0.134836	 -0.097331	 -0.101959	
	STD.	DEV.	 	0.015984	 	0.018052	 	0.015419	 	0.017003	 	0.016591	 	0.014443	

	SKEWNESS	 -0.074070	 	0.029912	 -0.066325	 -0.152303	 	0.534499	 	0.112176	

	KURTOSIS	 	8.342389	 	6.250727	 	8.383681	 	8.013966	 	9.667848	 	7.927334	
	       

	JARQUE-BERA	 	2437.382	 	893.6733	 	2455.470	 	2146.877	 	3853.450	 	2090.263	

	PROBABILITY	 	0.000000	 	0.000000	 	0.000000	 	0.000000	 	0.000000	 	0.000000	
	       

	SUM	 	0.179782	 	0.574258	 -0.301195	 	0.452283	 	0.023573	 	0.896252	

	SUM	SQ.	DEV.	 	0.522995	 	0.660887	 	0.482863	 	0.590050	 	0.557921	 	0.429943	
	       

OBSERVATIONS	 2048	 2029	 2032	 2042	 2028	 2062	

 

Tabell 2 – De penningpolitiska åtgärdernas effekt på respektive lands aktieindex  

 
Obs. 

 
1 dag 2 dagar 5 dagar 10 dagar 15 dagar 

Frankrike 45 Kreditåtgärder 0,0061** 0,0074*** -0,0037* 0,0003 -0,0106*** 
(CAC 40) 

 
t-statistics 2,498 3,3204 -1,7881 0,0184 -6,1885 

 
2 SMP -0,0272*** -0,0499*** -0,0589*** -0,0511*** -0,0553*** 

  
t-statistics -4,5562 -5,0807 -5,6675 -4,514 -7,8768 

 
3 OMT 0,0200** 0,0064 -0,0026 0,0147*** 0,0108*** 

  
t-statistics 2,5871 1,1093 -0,6414 4,3655 3,9164 

 
4 ABSPP -0,0007 0,0058 0,0094 0,0192*** 0,0002 

  
t-statistics -0,8036 1,0427 1,6287 3,23 0,0665 

 
6 CBPP 0,0151* 0,0032 0,0203*** 0,0233** 0,0147*** 

  
t-statistics 1,9306 0,5458 4,1694 5,1095 3,7945 

Tyskland 45 Kreditåtgärder 0,0070** 0,0072*** -0,0039* 0,0023 -0,0073*** 
(DAX) 

 
t-statistics 2,9379 3,2097 -1,8448 1,1524 -3,9959 

 
2 SMP -0,0373*** -0,0560*** -0,0682*** -0,0499*** -0,0591*** 

  
t-statistics -3,9946 -4,5005 -5,0871 -3,7646 -6,0606 

 
3 OMT 0,0187*** 0,0099* -0,0021 0,0205*** 0,0248*** 

  
t-statistics 3,5539 1,9077 -0,0988 6,6734 8,7 

 
4 ABSPP -0,0101 0,0021 0,0094 0,0144** -0,0027 
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t-statistics -1,2208 0,3379 0,2212 2,0698 -0,6826 

 
6 CBPP 0,0151* -0,0008 0,0135** 0,0228*** 0,0203*** 

  
t-statistics 1,9717 -0,1459 2,7045 5,0008 5,4018 

Italien 45 Kreditåtgärder 0,0086** 0,0095*** -0,0038 -0,0063*** -0,0132*** 
(FTMIB) 

 
t-statistics 2,8696 3,6455 -1,6597 -2,7538 -6,0697 

 
2 SMP -0,0206*** -0,0531*** -0,0073*** -0,0699*** -0,0712*** 

  
t-statistics -7,883 -5,7123 -6,4475 -5,4248 -9,2258 

 
3 OMT 0,0289** 0,0121 0,0062 0,0147** 0,0501*** 

  
t-statistics 2,4537 1,2752 0,7789 2,5283 5,8307 

 
4 ABSPP -0,0095 0,0099 0,0134* 0,0148** -0,0103** 

  
t-statistics -1,0965 1,5451 1,9203 2,2318 -2,4619 

 
6 CBPP 0,0182* 0,0038 0,0222*** 0,0235*** 0,0135*** 

  
t-statistics 2,2173 0,5645 3,739 3,6798 2,6712 

Irland 45 Kreditåtgärder -0,0008 -0,002 -0,0094*** -0,0003 -0,0126*** 
(ISEQ) 

 
t-statistics -0,3182 -0,8737 -3,5645 -0,1252 -5,7538 

 
2 SMP -0,0217*** -0,0415*** -0,0517*** -0,0560*** -0,0459*** 

  
t-statistics -3,386 -5,6812 -5,5483 -6,6667 -7,6266 

 
3 OMT 0,0093* 0,0014 -0,0034 -0,0021 0,0036* 

  
t-statistics 2,1552 0,3559 -0,8909 -0,8605 1,7748 

 
4 ABSPP -0,0049 0,004 0,0089* 0,0234*** 0,0043 

  
t-statistics -0,7318 0,8815 1,7666 4,2881 1,1332 

 
6 CBPP 0,0111 0,0102* 0,0282*** 0,0302*** 0,0286*** 

  
t-statistics 1,8511 1,8614 6,4941 7,4332 7,5678 

Portugal 45 Kreditåtgärder 0,0057** 0,0054** -0,0006 -0,0028 -0,0114*** 
(PSI 20) 

 
t-statistics 2,4152 2,6705 -0,2897 -1,5582 -6,5661 

 
2 SMP -0,0137 -0,0332*** -0,0409*** -0,0413*** -0,0391*** 

  
t-statistics -1,7628 -3,7876 -4,4698 -5,301 -9,8336 

 
3 OMT 0,0158** 0,0032 -0,0036 0,0126** 0,0254*** 

  
t-statistics 2,7526 0,5434 -0,4804 2,6124 4,0008 

 
4 ABSPP -0,0055 0,0056 0,0077 0,0156** -0,043*** 

  
t-statistics -0,6882 1,0586 1,4351 2,2191 -2,8744 

 
6 CBPP 0,0147* 0,0038 0,0076 0,0023 -0,0015 

  
t-statistics 2,1807 0,7009 1,5953 0,4051 -0,3373 

Spanien 45 Kreditåtgärder 0,0104** 0,0110*** 0,0005 0,0039** -0,0226 
(IBEX 35) 

 
t-statistics 3,3516 3,9968 0,214 2,1557 -1,4288 

 
2 SMP -0,0179*** -0,0456*** -0,0572*** -0,0539*** -0,0497*** 

  
t-statistics -5,5305 -5,6855 -6,3065 -5,6312 -9,4522 

 
3 OMT 0,0340** 0,0184* 0,0007 0,0193*** 0,0264*** 

  
t-statistics 2,8316 1,8941 0,0799 2,7101 3,032 

 
4 ABSPP -0,0134* 0,0020 0,0061 0,0065 -0,0186*** 

  
t-statistics -1,9753 0,3442 1,2469 1,4558 -2,8790 
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6 CBPP 0,0083 0,0034 0,0148*** 0,0137*** 0,0070* 

  
t-statistics 1,3325 0,6156 3,3521 3,5395 1,8448 

Resultatet presenteras som genomsnittlig cumulative abnormal return, dvs. den förväntade avkastningen på re-
spektive lands aktieindex för varje åtgärd. Alla värden återges i decimalform inklusive värdena för t-statistics. 
Värdena i tabellen motsvarar den samlade effekten på ländernas aktieindex, vilket är studiens beroendevariabel. 
*, ** och *** indikerar signifikansnivå 10 %, 5 % respektive 1 %.  
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Appendix 2 – EU-ländernas ekonomi 
Figur 1 – Ländernas statsskuld 

 

Figuren beskriver statsskulden för de sex länderna i studien uttryckt i procent av BNP. Den horisontella linjen 
indikerar den högst tillåtna statsskulden enligt EU:s regelverk på 60 % av BNP. 

Källa: OECD, egen bearbetning.  

 

Figur 2  – Ländernas budgetbalans 

Ländernas budgetbalans för åren 2008 till 2015 uttryck i procent av BNP. Den horisontella linjen indikerar det 
högsta tillåtna budgetunderskottet enligt EU:s regelverk på 3 % av BNP.  

Källa: OECD, egen bearbetning.  
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Figur 4 – Ländernas handelsbalans 

 

De studerade ländernas handelsbalans uttryck i procent av BNP. Källa: OECD, egen bearbetning.  
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Appendix 3 – Data över event 

Originaldata 

Tabell 3 – Originaldata för event 

Observation Datum Åtgärd 
1 10/01/2008 FOR 
2 07/02/2008 LTRO 
3 11/03/2008 FOR 
4 28/03/2008 LTRO 
5 02/05/2008 FOR 
6 30/07/2008 FOR 
7 31/07/2008 LTRO 
8 04/09/2008 LTRO 
9 18/09/2008 FOR 

10 26/09/2008 FOR 
11 29/09/2008 FOR 
12 07/10/2008 LTRO, FOR 
13 08/10/2008 FRTFA 
14 13/10/2008 FOR 
15 15/10/2008 COLL,LTRO,FOR 
16 18/12/2008 FRTFA 
17 19/12/2008 FOR 
18 03/02/2009 FOR 
19 05/03/2009 FRTFA,LTRO 
20 19/03/2009  FOR 
21 06/04/2009 FOR 
22 07/05/2009 LTRO,CBPP 
23 04/06/2009 CBPP 
24 25/06/2009 FOR 
25 24/09/2009 FOR 
26 03/12/2009 FRTFA,LTRO 
27 04/03/2010 FRTFA,LTRO 
28 10/05/2010 SMP,FOR,LTRO 
29 10/06/2010 LTRO 
30 02/09/2010 FRTFA,LTRO 
31 02/12/2010 FRTFA,LTRO 
32 17/12/2010 FOR 
33 21/12/2010 FOR 
34 03/03/2011 FRTFA,LTRO 
35 09/06/2011 FRTFA,LTRO 
36 29/06/2011 FOR 
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37 04/08/2011 FRTFA,LTRO 
38 08/08/2011 SMP 
39 25/08/2011 FOR 
40 15/09/2011 FOR 
41 06/10/2011 FRTFA,LTRO, CBPP 
42 03/11/2011 CBPP 
43 30/11/2011 FOR 
44 08/12/2011 LTRO,COLL 
45 09/02/2012 COLL 
46 06/06/2012 FRTFA,LTRO 
47 22/06/2012 COLL 
48 26/07/2012 OMT 
49 27/08/2012 OMT 
50 06/09/2012 OMT,COLL 
51 12/09/2012 FOR 
52 06/12/2012 FRTFA,LTRO 
53 13/12/2012 FOR 
54 02/05/2013 FRTFA,LTRO 
55 31/10/2013 FOR 
56 08/11/2013 FRTFA,LTRO 
57 24/01/2014 FOR 
58 05/06/2014 FRTFA,LTRO 
59 17/06/2014 FOR 
60 03/07/2014 LTRO 
61 02/10/2014 CBPP, ABSPP 
62 30/10/2014 ABSPP 

63 22/01/2015 
ABSPP,CBPP, 
LTRO,FRTFA 

64 23/09/2015 ABSPP 
Källa: ECB:s pressarkiv17 

  

                                                
17 URL: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/index.en.html.  
Hämtad 2016-02-25. 
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Appendix 4 – Grafer 
Figur 5 – Graf över 2 dagars effekt av kreditåtgärder för Spanien 

 

Figur 6 - Graf över två dagars effekt av kreditåtgärder för Italien 
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Figur 7 - Graf över 10 dagars effekt av kreditåtgärder för Spanien   

 

Figur 8 - Graf över 10 dagars effekt av kreditåtgärder för Italien  
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Figur 9 - Graf över 2 dagars effekt av SMP för Irland  

 

Figur 10 - Graf för 10 dagars effekt av SMP för Irland  
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Figur 11 - Graf för 2 dagars effekt av OMT för Tyskland  

 

Figur 12 - Graf för 10 dagars effekt av OMT för Tyskland  

 

 


