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Sammanfattning 
Trenden inom världsekonomin har på senare år indikerat på en mognad där tillväxten ligger 

på låga tal historisk. Detta har tvingat centralbanker runt omkring jorden att drastiskt ta till 

åtgärder för att stimulera tillväxten. Reporäntan har använts som det mest centrala 

instrumentet för detta ändamål. Sverige är ett levande exempel på detta, där de har sänkt 

räntan lägre än den fruktade nollnivån och har i dagsläget en ränta på -0,5 %. Effekterna av 

reporänteförändringar på aktievärdering har studerats brett och den ackumulerade åsikten 

bland forskare är att räntan påverkar aktiemarknaden direkt.  

De historiska studierna som har utförts fokuserar på hur marknaden som helhet påverkas där 

de individuella företagseffekterna hamnar i skymundan. Därför har denna studie fokuserat på 

att undersöka dessa branschrelaterade effekter av en ränteförändring på individuella företag 

inom de valda branscherna. Detta område har undersökts med hjälp av en eventstudie.   

Resultaten från studien visar på homogena effekter för mindre bolag där dessa får en större 

påverkan vid förändringar än stora bolag. Detta visar sig även mellan de olika branscherna. 

De observerade branscherna är sällanköpsvaror och dagligvaror, de branschspecifika 

effekterna som studien visar är att dagligvaror påverkas signifikant mer än sällanköpsvaror. 

Vidare visar resultatet att företagsstorlek har en större påverkan än branschtillhörighet, där 

small-cap bolag inom sällanköpsvaror har större påverkan än large-cap bolag inom 

dagligvaror. En negativ förändring går även att hänvisa till mer homogena rörelser för 

branscherna samt de olika storlekarna. Vidare gav positiva nyheter en mer heterogen rörelse 

där de mindre bolagen ej korrelerade med dem större.    
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Abstract 
In recent years, the trend in the world economy has indicated a maturity in growth which is 

low in historical terms. This has forced central banks around the world to drastically act to 

stimulate growth. The prime rate has then been used as the most central instrument for this 

purpose. Sweden is a living example of this as they have lowered interest rates below the 

dreaded zero level and currently have an interest rate of -0.5 %. The effects of prime rate 

changes on stock valuation have been studied widely, and the accumulated opinion among 

researchers is that interest rates directly affect the stock market.  

The historical studies that have been carried out focus on how the market as a whole is 

affected where individual effects on businesses end up in the dark. Therefore, this study has 

focused on investigating these industry-related effects of an interest rate change on individual 

companies in the chosen industries. The results from the study show homogenous effects for 

smaller companies, where the impact is greater on them in addition to larger companies. This 

is also apparent between the different industries. This area of concerns has been studied with 

an event study.  

The observed industries are consumer discretionary and commodities, the industry-specific 

effects shown by the study are that commodities are significantly more affected than 

consumer discretionarys’. Furthermore, the results show that company size is a greater 

indicator than industry due to the greater effect on small companies within consumer 

discretionary than on larger companies in the commodities sector. A negative change can also 

be referred to more homogeneous movements for the industries as well as the different 

business sizes. In addition, positive news gave a more heterogeneous move where the smaller 

companies did not correlate with the larger ones. 
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Ordlista 
Dagligvaror: Konsumtionsvaror eller förbrukningsvaror 

  

Dagslåneräntan: Den ränta som bankerna lånar för 

 

Förväntad reporänta:  Prognosen som Riksbanken fastställer. 

 

Kreditkanalen: Penningpolitikens påverkan på efterfrågan via olika finansiella institut och 

banker. 

 

Large-cap: Börsvärde > 1 miljard euro 

 

Mid-cap: Börsvärde - (150 miljoner - 1 miljard euro) 

 

Reporänta: Kallas även för styrräntan. Riksbanken sätter reporäntan. 

 

Räntekanalen: Penningpolitikens påverkan på efterfrågan av tjänster och varor. 

 

Small-Cap: Börsvärde < 150 miljoner euro 

 

Systematisk risk: Risker i det finansiella systemet. Är ett resultat från systematiska kriser där 

misslyckandet av ett institut har efterverkningar på andra institut, detta hotar stabiliteten på 

den finansiella marknaden.   

 

Sällanköpsvaror: Varor med längre tidsförbrukning 

 

Växelkurskanalen: Penningpolitikens påverkan på valutavärdet 
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1. Inledning 
Detta kapitel tar upp bakgrund, problemdiskussion, problemformulering, 

undersökningsfrågor, syfte samt avgränsning. Den förväntade reporäntans effekt på 

aktiepriset kommer att introduceras, samt väsentligheten av indikatorerna bransch- och 

företagsstorlek. 

 

1.1 Bakgrund     
Penningpolitikens funktion har diskuterats flitigt på senare år till följd av de förändrade 

förutsättningar som har formats av extrema tillväxttal och finansiella kriser. Detta har lett till 

en förändrad syn på marknaden där centralbanker ser deflation som ett större hot än inflation. 

Vidare diskuteras det om deflationen är ett övergående fenomen där fokuset istället bör riktas 

mot förebyggandet av finansiella kriser och volatila prisförändringar. Det finns även åsikter 

kring om nya monetära riktlinjer kan hantera problemet med deflation och samtidigt inte 

skapa fler problem än vad den löser när desperata otestade metoder tillämpas (Eichengreen 

2015).  

 

De grundläggande målen med penningpolitik är att påverka de makroekonomiska variablerna 

som inflation, arbetslöshet och produktion. Dock är majoriteten av instrumenten som används 

för att påverka penningpolitiken indirekta. Det vanligaste instrumentet som används är 

reporäntan, vilket påverkar den finansiella marknaden direkt, vilket i sin tur påverkar de 

makroekonomiska variablerna (Bernanke & Kuttner 2005).  

 

Riksbanken styr reporäntan i Sverige och har gjort det sedan 1994. Reporäntan är den ränta 

bankerna lånar för och placerar sina likvida medel för hos Riksbanken. Detta har en direkt 

påverkan på penningpolitiken, vilket gör Riksbanken till det styrande organet inom den 

svenska penningpolitiken (Riksbanken 2017). Reporäntan i Sverige har förändrats de senaste 

åren där exempelvis i början av 2006 (2006-01-25) låg reporäntan på 1.75 %, i slutet av 2007 

(2007-12-20) på 4.0 %, i slutet av 2014 (2014-12-17) på 0 % och i slutet av 2016 (2016-12-

28) med en rekordlåg nivå på -0.5 % (Riksbanken 2017).  

 

För att inte påverka den svenska marknaden alltför kraftigt publicerar Riksbanken regelbundet 

prognoser på hur reporäntan bör förändras. Detta gör det lättare att undvika kraftiga 

överraskningar för företagen. Det första som händer när reporäntan förändras är att 

dagslåneräntan påverkas. Bankernas utlåningsränta påverkas av den förväntade och den 

faktiska reporäntan. Den förväntade reporäntan är prognosen som Riksbanken fastställer som 

ska påverka marknadsräntorna. Detta ska i sin tur anpassas till den förväntade räntan innan 

den faktiska reporäntan fastställs, vilket leder till att marknadsräntorna inte behövs ändras 

ytterligare (Riksbanken 2011).   

 

Detta kallas för transmissionsmekanismen vilket står för hur en förändring i reporäntan 

påverkar ekonomin och inflationen (Riksbanken, 2011).  Räntan har därför en stor effekt på 

penningpolitiken där den har en direkt påverkan på ekonomins efterfråga och utbud. Det finns 

även tre kanaler enligt Riksbanken som påverkas av reporäntan och de är (Riksbanken 2011): 

 

Växelkurskanalen:  Penningpolitikens påverkan på valutavärdet. 

Räntekanalen: Penningpolitikens påverkan på efterfrågan av tjänster och varor. 

Kreditkanalen: Penningpolitikens påverkan på efterfrågan via olika finansiella institut och 

banker.  
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Forskare påstår att investerare granskar penningpolitiken noggrant eftersom tidigare studier 

visar att centralbankens penningpolitik har en korrelation med aktiemarknaden under långa 

och korta perioder (Durham 2003). Reporäntan påverkar även den finansiella marknaden 

genom förändringar i penningpolitiken, vilket kommer ha en direkt påverkan på aktiepriset 

(Bjørnland & Leitemo 2009; Engle & Granger 1987; Ioannidis & Kontonikas 2007; Roll & 

Ross 1980; Ross 1976).  

 

Den förväntade reporäntan påverkar aktiepriset men inte konsekvent för alla aktier, detta kan 

illustreras av att storleken på bolagen (Kontonikas & Kostaki 2013) samt vilken bransch 

(McQueen & Roley, 1993; Basistha & Kurov, 2008) de arbetar inom har en signifikant 

påverkan på priset. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Ariff och Lamba (2006) påverkar reporäntan marknadsräntan. Marknadsräntan speglar 

sedan diskonteringsräntan som påverkar värdet på en aktie. Gordons (1963) modell kan 

förklara detta: när räntan påverkas i modellen kommer den ha en direkt påverkan på 

aktiepriset.  

 

Ariff och Lamba (2006) beskriver att ett oväntat pressmeddelande av en reporänteökning 

borde öka aktievärdet för banker och omvänt, alltså om det blir en reporäntesänkning borde 

aktiepriset minska för bankerna i USA. De beskriver även att nya kunder till banker genererar 

högre risk vilket kommer att påverka deras diskonteringsränta. 

 

Marknadsräntan har även en direkt påverkan på psyket hos de generella 

marknadsförväntningarna hos investerare. En förändring av marknadsräntan anses påverka 

den ekonomiska aktiviteten och förväntningar hos företag och finansiella institutioner. Detta 

grundar sig i att förändringar i marknadsräntan är av betydande storlek och används som 

osammanhängande instrument av centralbanker. Institutionen som är ansvarig för detta anses 

även inneha speciell information om marknaden samt stor kompetens angående 

penningpolitik. Det är själva annonseringen kring en förändring i räntan som kommer påverka 

marknaden och inte själva förändringen i sig då det redan är inprisat (Waud 1970). 

 

Resultat från Kurov (2009) visar också att investerares känslor spelar en stor och viktig roll 

när det kommer till effekter av penningpolitik på aktiemarknaden. Därför är det viktigt när 

detta analyseras, att ta i beaktning att effekter av penningpolitik såsom ränteförändringar och 

effekter av investerares beteende har en stor påverkan när det kommer till aktiepriset.  

 

Bernanke och Kuttner (2005) diskuterar två potentiella effekter penningpolitik kan bidra med 

angående marknadens värdering av en aktie: förändringens påverkan på den förväntade 

riskpremien och den potentiella överreaktion samt känsligheten hos marknads intressenter vid 

ny marknadsinformation. 

 

Vidare påstår Bernanke och Kuttner (2005) att förändringar i penningpolitiken kommer att 

skapa förändringar i aktiemarknaden via kanaler som privata portföljer och förändringar i 

kapitalkostnader. Denna studie kommer också fram till att aktiemarknaden påverkas olika 

inom olika branscher när det kommer till hur överraskningar inom penningpolitiken påverkar 

aktiemarknaden. Generellt sett kommer de fram till att aktiemarknaden påverkas positivt av 

en räntesänkning och omvänt för ränteökningar. När det kom till branschnivå såg de att 
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branscher inom energi inte påverkades mycket av ränteförändringarna medan 

telekommunikationsbranschen påverkas betydligt mycket mer.  

 

Räntans effekt på den finansiella sektorn har studerats av många forskare och de har också 

kommit fram till att ränta spelar en viktig roll för en akties värdering inom denna sektor. 

Flannery och James (1984) såg att en förändring i räntan påverkade aktieavkastningen hos 

kommersiella banker. Chen och Chan (1989) utförde en studie på finansiella institutioner där 

de mätte hur aktievärderingen förändrades med räntan och kom fram till att det bara är 

signifikant när räntan fick fluktuera fritt. Bae (1990) hävdar att det bara är oväntade 

förändringar i räntan som påverkar aktievärderingen hos finansiella bolag och inte de faktiska 

förändringarna. Mansur och Elyasiani (1995) fastställde att den långsiktiga räntan påverkar 

aktievärdet mer negativt än den kortsiktiga. Studier kring påverkan på icke finansiella 

branscher av räntan har även gjorts. Sweeney och Warga (1986) undersökte dagligvaror och 

sällanköpsvaror angående räntekänslighet och konstaterade att dagligvaror är mer känsliga än 

sällanköpsvaror. Dinenis och Stailkouras (1998) drog slutsatsen att effekten av oväntade 

ränteförändringar signifikant påverkar icke finansiella branscher men att finansiella sektorn 

påverkas till större grad. 

 

Marknaden för utlåning har en direkt effekt på företagsvärden eftersom en förändring i räntan 

påverkar verksamhetens kostnader. En restriktiv penningpolitik minskar det ackumulerade 

utbudet av monetära tillgångar. Detta leder till att företag möts av mer krävande kreditvillkor, 

eventuellt får dem svårare att få tillgång till monetära medel från finansiella institutioner 

eftersom utbudet är lägre. Konkret bidrar detta till reducerade kassaflöden samt lönsamma 

projekt som skrotas på grund av lägre tillgänglighet av kapital (Kontonikas & Kostakis 2013). 

Kontonikas och Kostaki (2013) diskuterar även till vilken grad storleken hos ett bolag 

angående en enskild aktie påverkas av förändring av penningpolitiken. De hävdar att mindre 

bolag är mer känsliga vid förändring på grund av sämre förhållande till finansiella 

institutioner än större bolag. De hävdar även att portföljer av aktier baserat på storlek kan 

användas som ett mått för att analysera hur ny marknadsinformation påverkar aktievärdering. 

 

1.2.1 Problemformulering 
De ackumulerade studierna fördjupar sig i övergripliga syften kring den förväntade 

reporäntans effekt på aktiepriset. Dessa effekter beskrivs som heterogena beroende på 

bolagsspecifika egenskaper, därför avser denna studie att belysa vilken av egenskaperna 

branschtillhörighet och företagsstorlek som är av störst relevans.  

 

1.3 Undersökningsfrågor  
 

• Hur påverkas värderingen av small-cap bolag inom dagligvaror och sällanköpsvaror 

av en förändring i den förväntade reporäntan? 

• Hur påverkas värderingen av large-cap bolag inom dagligvaror och sällanköpsvaror av 

en förändring i den förväntade reporäntan? 

• Hur skiljer sig värderingen av small-cap och large-cap bolag inom dagligvaror och 

sällanköpsvaror vid en förändring av den förväntade reporäntan? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur den förväntade reporäntan påverkar värderingen på 

aktier med fokus på specifika branscher och företagsstorlek.  
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1.5 Avgränsning 
Studien har fokuserat på small- och large-cap bolag på den svenska marknaden. Branscherna 

som har undersökts är dagligvaror och sällanköpsvaror. Åren som har granskats är 2007 till 

2016. Den svenska reporäntans påverkan har undersökts.  
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2. Metod 
En kvantitativ studie har genomförts, där metoden eventstudie och marknadsmodellen är 

centrala. Under rubriken tillvägagångsätt beskrivs metodens utformning samt utförande mer 

genomgående.   

 

2.1 Tillvägagångsätt 
Denna undersökning grundar sig i en kvantitativ ansats då studiens problem tydligare kan 

beskrivas med data, eftersom det är grundat i marknadsrörelser som är i form av kvantitativ 

data. Eftersom undersökningen ämnar att studera skillnader mellan bransch och storlek 

lämpar sig en kvantitativ metod bättre än kvalitativ eftersom detta mäts i jämförbara data. 

Operativt har data beräknats med hjälp av en eventstudie som har givit ett resultat i form av en 

genomsnittlig onaturlig avkastning. Statistiska beräkningar har även utförts i form av en 

hypotesprövning samt en korrelationsmatris. Resultatet har sedan kopplats till relevanta 

teorier som är beskrivna i kapitel 3.  

 

2.2 Branscher och Företag 
De valda branscherna är: dagligvaror och sällanköpsvaror. Dessa branscher är representerade 

inom både small- och large-cap vilket gör dem jämförelsebara. Dagligvaror och 

sällanköpsvaror som branscher är valda eftersom tidigare forskning pekar på skillnader i 

reaktion mellan dem, där dagligvaror är mer känsliga än sällanköpsvaror. Fokuset angående 

denna studie har legat på bolagsstorlek, dock har även branschtillhörighet tagits hänsyn till på 

grund av tidigare studiers resultat. En jämförelse kring dessa två indikatorer har ej utförts 

tidigare, därför syftar denna studie till att bidra med en mer ingående forskning kring dessa 

specifika indikatorers betydelse.  

 

Företagen som ingår i denna studie är:  

 

Dagligvaror:  

• Små bolag: Swedol B, Eniro, RNB, TradeDoubler, Venue Retail Group B 

• Stora bolag: Axfood, Hennes & Mauritz B, ICA Gruppen, Kindered Group, MTG B 

 

Sällanköpsvaror:  

• Små bolag: Trention, Lammhults Design Group B, Björn Borg, Kabe B, Midsona B 

• Stora bolag: SCA B, Autoliv SDB, Electrolux B, Swedish Match, Husqvarna B 

 

Bolagens indelning är hämtad från Avanza (Avanza 2017), där de har specificerade 

branschindex. Dessa index utgår från en global standard med namnet ”Global Industry 

Classification Standard” och är framtaget av Morgan Stanley Capital International (Morgan 

Stanley Capital International 2017). Vi har valt att följa denna indelning och valt ut de bolag 

som uppfyller våra interna kriterier vilket är listtillhörighet under åren 2007-2016. Se bilaga 

9.3 Branschindex Avanza.  

 

Generellt var det potentiella urvalet fem till sju bolag inom varje bransch och storlek. Utav 

dessa valdes fem stycken ut för att underlaget skulle kunna jämföras mer precist. Bolagen som 

valdes bort var de största inom small-cap samt minsta inom large-cap för att tesen om 

storleksskillnader skulle bli mer påtaglig.  
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2.3 Företagsstorlek som variabel  
Storleken på ett företag definieras genom dess tillhörighet till en speciell börslista på 

stockholmsbörsen. För att få tillhöra dessa listor behöver specifika kriterier uppfyllas, small-

cap bolag har ett börsvärde som är mindre än 150 miljoner euro och large-cap bolag består av 

alla bolag med ett börsvärde högre än 1 miljard euro. Dessa två listor har valts eftersom de har 

ett representativt urval av storlek samt branschtillhörighet. En korrelation- samt en 

regressionsanalys av dessa två listor har utförts, dessa illustrerar ett företags känslighet för 

ränteförändringar.  

 

Börsvärde som definition av företagsstorlek används eftersom att det i praktiken är investerare 

som värderar bolagen samt agerar på ny marknadsinformation. Det är alltså marknadens 

intressenter som agerar på en förändrad ränta och eftersom dem har värderat ett bolag till ett 

visst värde så värderar dem bolagen olika, beroende på vad de anser vara det korrekta värdet 

på bolaget. Den förväntade skillnaden i värdering mellan olika stora bolag är grundat i 

tidigare forskning (Bougheas et al. 2006; Dinenis & Stailkouras 1998; Kontonikas & Kostakis 

2013).  

 

Om ett eller flera nyckeltal istället skulle tas i beaktning skulle analysen ej bli precis eftersom 

investerare inte kan se dessa i realtid inom tidsramen för en ränteförändring. Alla nyckeltal 

bör även redan vara beaktade av marknaden som ackumulerar dessa i ett börsvärde. 

 

Bolagens historiska börsvärde har även kontrollerats för att deras bolagsvärden inte under en 

viss period varit högre än de gränserna hos de specifika listorna. Det är tre small-cap bolag 

som har haft en högre värdering än gränsvärdet under en viss period, genomsnittligt har dem 

dock tillhört small-cap. För två large-cap bolag går det även att se kring 2009 att deras 

börsvärde sjönk ned lite under gränsen för large-cap. De bolag inom small-cap är Eniro, 

Swedol B och TradeDoubler respektive MTG B och Kindered Group i large-cap, (Nasdaq, 

2017-03-27)  

 

2.4 Marknadsmodellen  
Marknadsmodellen används i denna studie. Det finns 6 steg som beskriver 

marknadsmodellens metodik och dessa är (McMillan 1996):  

 

1. Fastställ det exakta datumet för när den första publika nyheten av information skall 

examineras.  

2. Definiera bedömningsperioden och händelsefönstret för studien.  

3. Samla pris och ”utdelningsdata” för undersökningen. 

4. Beräkna fram den onaturliga avkastningen med hjälp av en eventstudie  

5. Beräkna den genomsnittliga avkastningen över varje händelsedag.  

6. Testa den statistiska signifikansen av den genomsnittliga onaturliga/ avvikande 

avkastningen.  

2.5 Diskussion kring eventstudiens användning  
Eventstudier är en av de mest använda och etablerade metoderna för att undersöka effekter på 

aktiepriset. Studien ska hjälpa till att skapa en syn på hur aktiepriset påverkas av händelsen 

eller eventet. Eventstudien kommer även från empirin att marknaden är rationell, vilket 

medför att en ny händelse kommer påverka värdepappersmarknaden direkt.  Dock har den fått 

kritik under åren vilket grundar sig i att forskare kritiserar metodens validitet (McWilliams & 

Siegel 1997; Rigobon & Sack 2004; Rosa 2011).  
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Metoden kan missa att belysa andra faktorer som kan påverka priset, än bara 

ränteförändringens påverkan på aktiepriset (Rigobon & Sack 2004). Det kan därför vara svårt 

att fastställa att det är specifikt reporäntan som är den enda påverkande faktorn. Rigobon och 

Sack (2004) har använt andra studier för att jämföra resultaten med eventstudien, men har 

dock ej kunnat visa med de andra studierna att resultatet skiljer sig åt från vad eventstudier 

ger. McWilliams och Siegel (1997) tar dock upp problematiken med eventstudien om den 

jämförs med den effektiva marknaden. För att kunna undersöka om händelsen har en specifik 

påverkan på aktiepriset bör händelsefönstret som undersöks inneha precis rätt många dagar 

för att få ett så korrekt svar på studien som möjligt. Detta anses vara svårt att applicera i 

praktiken eftersom en för kort period kan bidra till att händelsen inte hinner påverka 

marknaden under den korta tiden och ett för långt händelsefönster kan bidra till att andra 

faktorer än räntan kan påverka aktiepriset. 

 

McWilliams och Siegel (1997) påpekar även att det är svårt att sätta tidpunkten på när 

händelsen inträffade, informationen kan ha kommit ut till marknaden innan nyheten 

publicerades. Detta kan påverka marknaden om den fick informationen innan händelsedagen. 

En händelsedag är även problematisk att undersöka eftersom andra faktorer kan påverka 

aktiepriset under den dagen vilket även Rigobon och Sack (2004) påpekade. Dock om det 

undersöks fler händelsedagar och görs ett genomsnitt på det så utesluts denna problematik 

(McWilliams & Siegel 1997).  

 

Denna studie har därför tagit detta i beaktning, alltså att undersöka flera händelsedagar och 

göra ett genomsnitt på det för att utesluta denna problematik. Flera eventdagar under varje 

händelseperiod har undersökts för olika företag och branscher. Detta för att utesluta 

problematiken att andra faktorer kan påverka aktiepriset. En annan faktor kan påverka en 

specifik händelse, men när andra eventdagar är med i genomsnittet för alla dessa eventdagar 

syns reporäntans påverkan tydligare. Detta eftersom händelser där den förväntade reporäntan 

publicerades beaktas under 31 händelser för varje enskilt bolag. Sedan beräknas fem small-

cap och fem large-cap bolag för varje bransch vilket gör att varje storlek har 5 x 31 = 155 

eventhändelser under en specifik händelsedag när genomsnittet dras. Sedan undersöktes nio 

dagar i händelsefönstret vilket bidrog med 155 x 9 = 1395 uträkningar för att räkna ut ett 

genomsnitt av eventperiodens förändring. Vid analys av hur andra nyheter påverkar ett enskilt 

bolag under en specifik handelsdag har den faktorn bara 1/1395 påverkan på det 

genomsnittliga värdet. Två branscher har även undersökts, vardera fem small-cap bolag och 

fem large-cap bolag inom dessa. Det blir därför 20 bolag totalt som undersöks. Den totala 

uträkningen för studien blir därför 1395 x 4 = 5580 unika händelser. Att en dag påverkas av 

något annan nyhet än reporäntan har därför bara 1/5580 påverkan på hela studien.   

  

Rosa (2011) har också undersökt eventstudiens trovärdighet och kom fram till att 

felfaktorerna för eventstudier är relativt små när metoden användes. Studien rekommenderas 

därför och har därför även använts av många forskare som studerat liknande studier tidigare. 

Då invändningarna för studien är små och den används av många forskare som undersökt 

liknande områden tidigare kommer metoden även att användas i denna studie (Glass 2010; 

Ranco, Aleskovski, Caldarelli, Grcar & Mozetic 2015; Ricci 2015).  

 

2.6 Eventstudie 
Det grundläggande i en eventstudie är att forskaren måste bestämma vilken händelse som ska 

påverka värdepappret, samt identifiera vilka tidpunkter priset på värdepappret kommer att 

analyseras (MacKinlay 1997). I denna studie är den förväntade reporäntan händelsen. 
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Tidpunkterna definieras av ett eventfönster och baseras på nio dagar: fyra dagar innan 

händelsen och fyra dagar efter händelsen, samt en dag där händelsen inträffar. Händelsedagen 

ska innehålla nyheten som påverkar marknaden och för att kunna analysera detta så noggrant 

som möjligt måste det undersökas tillräckligt många dagar innan och efter händelsedagen. I 

praktiken undersöks fler dagar än bara en dag före och efter händelsen. Därför använder vi 

fyra dagar före och efter händelsen eftersom detta anses vara en tillräcklig lång period för att 

kunna se en förändring innan och efter händelsen, utan att andra faktorer påverkar 

(MacKinlay 1997).   

  

Efter detta är det viktigt att välja vilken börs som skall undersökas (MacKinlay 1997). I denna 

studie har Stockholmsbörsen analyserats eftersom undersökningen bara granskar den svenska 

marknaden. 

  

Aktiepriset används som indikator för eventstudien eftersom den anses vara säkrare än andra 

indikatorer. För det första är inte aktiepriset lika lätt att manipulera från ”insiders” som 

exempelvis bokföringsvärden kan vara. För det andra ska aktiepriset representera det sanna 

värdet av ett företag, eftersom aktiepriset ska avspegla alla diskonteringsvärden från framtida 

kassaflöden och inkorporera all relevant information. Därför används aktiepriset som 

grundfaktor för eventstudier (McWilliams & Siegel 1997).       

 

För att sedan kunna göra en bedömning av den nya händelsens effekt måste först den 

onaturliga avkastningen mätas. Den onaturliga avkastningen är avkastningen av värdepappret 

under eventfönstret, subtraherat med den normala avkastningen under händelsefönstret. Den 

normala avkastningen är definierad som den förväntade avkastningen utan att ha blivit 

påverkad av nyheten (MacKinlay 1997).  

 

2.6.1 Bedömningsfönstret  
Bedömningsfönstret i denna studie är 45 dagar innan händelsefönstret, detta eftersom en för 

lång period skulle påverkas av tidigare händelser och en för kort period inte är representativ, 

(Mackinlay 1997).  

 

Viktigt att beakta är hur många företag / branscher som skall undersökas. Är det få 

undersökningsobjekt, kan ett eller två subjekt påverka resultatet markant. Därför är det bättre 

att ha en större datamängd för att kunna spegla verkligheten så nära som möjligt (Mackinlay 

1997). Totalt har 20 företag undersökts i denna studie, fördelat på två branscher och två 

företagsstorlekar. Detta ger 5580 unika händelser att undersöka. För att undvika 

problematiken med att ett bolag sticker ut från mängden, har även ett genomsnitt för alla 

bolag inom branschen och storleken beräknats.  

 

2.6.2 Goda och dåliga nyheter 
För att kunna kategorisera definitionen av hur nyheten påverkar värdepapprets pris är det bra 

att dela upp nyheterna i tre olika kategorier: goda nyheter, inga nyheter (inget förändrat värde) 

och dåliga nyheter (Mackinlay 1997). Aktieprisets påverkan av reporäntan demonstrerar detta. 

Högre ränta borde bidra till lägre aktiepris och en lägre ränta borde bidra till högre aktiepriser. 

En sänkning av räntan är därför en god nyhet för företaget, en ökning av räntan är en dålig 

nyhet och en oförändrad nyhet är ingen nyhet. I denna studie har bara goda och dåliga nyheter 

studerats eftersom en oförändrad reporänta ej bidrar till en förändring. Detta resonemang 

kommer från ett företagsperspektiv eftersom undersökningen riktar in sig på företag. I denna 

studie har 31 events analyserats, där 17 händelser är goda nyheter och 14 händelser är dåliga 

nyheter.  
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2.7 Korrelation  
En korrelationsmatris har utförts för att undersöka eventuell korrelation mellan variablerna. 

Detta för att undersöka om det finns något specifikt samband mellan branscherna samt att 

bygga på analysen kring skillnader mellan olika stora bolag. 

 

2.8 Hypotesprövning 
För att fördjupa studien har en hypotesprövning gjorts, här har hypoteser angående 

företagsstorlek utförts. Detta för att undersöka om det finns en signifikant skillnad mellan 

olika stora bolag.  

 

h0: Det finns ingen signifikant skillnad på aktieprisets påverkan av reporäntan mellan olika 

stora bolag inom samma bransch.   

h1: Det finns en signifikant skillnad på aktieprisets påverkan av reporäntan mellan olika 

stora bolag inom samma bransch.   

 

För att undersöka om det finns någon signifikant skillnad har ett P-test utförts, här har det 

dragits en skiljelinje mellan positiva och negativa nyheter. Efter uppdelningen har testet 

räknat ut om det finns någon signifikant skillnad mellan stora och små bolag inom samma 

bransch samt beroende på typ av nyhet. En signifikansnivå på 0,05 har använts för att 

resultatet ska vara så pass korrekt som möjligt.  

 

2.9 Formler 
Dessa formler har använts i studien.  

 

Den onaturliga avkastningen räknas ut med formeln: (Glass 2010):  

 

𝐴𝑅𝑖,𝑡  = 𝑅𝑖,𝑡  −  𝛼𝑖  −  𝛽𝑖𝑅𝑚,𝑡 

 

𝐴𝑅𝑖,𝑡 = Onaturliga avkastningen 

 

𝑅𝑖,𝑡 =  
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 

 

𝑃𝑡 = Aktiepriset under tidpunkt t vid börsstängningen.  

𝑃𝑡−1= Aktiepriset dagen innan 𝑃𝑡 vid börsstängningen.  

𝑅𝑖,𝑡 = Dagliga avkastningen per aktie vid tidpunkten t, (Aleskovski, Caldarelli, Grcar & 

Mozetic 2015).  

 

𝑅𝑚,𝑡 =  
𝑂𝑀𝑋𝑆𝑃𝐼𝑡 − 𝑂𝑀𝑋𝑆𝑃𝐼𝑡−1

𝑂𝑀𝑋𝑆𝑃𝐼𝑡−1
 

 

OMXSPI = marknadsindex som analyseras. 

t = tid 

𝑅𝑚,𝑡 = Daglig marknadsavkastning vid tidpunkten t, (Glass 2010). 
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𝛽𝑖 =
∑(𝑅

𝑖,𝑡
− 𝜇𝑖)(𝑅𝑚,𝑡 − 𝜇𝑚)

∑(𝑅𝑚,𝑡 − 𝜇𝑚)2
 

 
𝛼𝑖 =  𝜇𝑖 −  𝛽𝜇𝑚 

 

𝜇𝑖 =
1

𝐿1
∑ 𝑅𝑖,𝑡 

 

𝜇𝑚 =
1

𝐿1
∑ 𝑅𝑚,𝑡 

 

𝐿1 = längden av bedömningsfönstret. Eller 𝐿1 = 𝑡0 - 𝑡1 i tidslinjen för studien (se Figur 1) 

(Mackinlay 1997)  

 

 

Figur 1: eventstudiens tidslinje  

 

 

Bedömningsfönster         Eventfönster   

 

          𝑡0        (45 dagar)                 𝑡1        4       𝑃0      4        𝑡2 

                                                                             9 dagar 

N händelser blir den aggregerade onaturliga avkastning för period t. Formeln för detta blir 

(Ranco, Aleskovski, Caldarelli, Grcar och Mozetic, 2015):  

 

𝐴𝑅𝑡 = (
1

𝑁
) ∑ 𝐴𝑅𝑖,𝑡

𝑁

𝑖=1

 

 

Genom att beräkna detta kan alla perioder för händelsen av den onaturliga avkastningen 

analyseras. Sedan kan den genomsnittliga aggregerade avkastningen över händelsefönstret 

räknas ut genom att räkna fram “cumulative abnormal return” (CAR), för varje värdepapper i. 

Formeln för detta är (Ranco, Aleskovski, Caldarelli, Grcar & Mozetic 2015):  

 

𝐶𝐴𝑅(𝑡1, 𝑡2) =  ∑ 𝐴𝑅𝑡

𝑡2

𝑡=𝑡1

  

Denna formel beskriver ”cumulative abnormal return” för hela marknaden där 𝐴𝑅𝑡, 

vilket är det genomsnittliga 𝐴𝑅𝑖,𝑡  för alla aktier/ bolag som analyseras, fördelat på 

företagsstorlek i den valda branschen. Ett genomsnitt om det är en positiv eller negativ 

reporänteförändring beaktas även. För att räkna ut ”cumulative abnormal return” för varje 

enskilt företag används formeln (MacKinlay, 1997):   
 

𝐶𝐴𝑅(𝑡1, 𝑡2) =  ∑ 𝐴𝑅𝑖,𝑡 

𝑡2

𝑡=𝑡1
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2.10 Alternativa metoder 
Det finns många olika sätta att räkna ut den normala avkastningen för ett värdepapper, men 

metoderna kan delas upp i två olika kategorier, statistiska och ekonomiska metoder. 

Statistiska metoder är grundat på datainsamling av olika nyckeltal och tar inte upp några 

ekonomiska argument till vad som kan förklara problemet. Ekonomiska metoder grundar sig 

mer åt psykologi, hur investerare beter sig, och detta grundar sig inte i någon statistisk data. I 

praktiken brukar dock dessa två modeller sättas ihop, där statistisk-data kan skapa en större 

och mer preciserad förståelse för de ekonomiska modellerna (MacKinlay 1997).   

 

Två kända ekonomiska modeller är CAPM (Capital Asset Pricing Model) och APT (Arbitrage 

Pricing Model). CAPM utvecklades av Sharpe (1964) och Lintner (1965) och beskriver 

balansen mellan den förväntade avkastningen av en specifik tillgång och dess kovarianser 

med marknadsportfolion. APT utvecklades av Stephen Ross (1976) och säger att teorin om 

tillgångens pris påverkas av den förväntade avkastningen av en specifik tillgång där den är 

linjär med flera olika kombinationer av flera riskfaktorer.   

     

CAPM användes mycket under 1970 talet för eventstudier, men har på senare tider kritiserats 

på grund av att många avvikelser med metoden har upptäckts. Validiteten och restriktioner av 

CAPM jämförs mycket med marknadsmodellen och har därför ifrågasatts (Fama & French 

1996). På grund av att marknadsmodellen är mer valid så har CAPM nästan helt eliminerats 

idag i praktiken.  

 

Liknande studier finns även för APT modellen. APT modellen ger väldigt lite ny information 

om den jämföra med vilken information marknadsmodellen ger. Den största potentiella 

informationen APT kan ge är information som eliminera fördomar som introduceras av 

CAPM. Men på grund av att de statistiska modellerna också tar bort fördomarna och är mer 

valida så dominerar de statistiska modellerna idag (Brown & Weinstein 1985). Mot 

bakgrunden att de statistiska modellerna dominerar marknaden idag, kommer dem därför att 

användas i denna studie.        

 

En känd statistisk modell för att få fram den normala avkastningen är (MacKinlay 1997):  

 

• Den konstanta medelvärdesmodellen för avkastning där 𝑋𝑡 är konstant. Avkastningens 

medelvärde för ett värdepapper är konstant över tiden. Denna formel kommer inte att 

användas i denna studie, utan marknadsmodellen kommer att användas eftersom den 

anses mer valid.  

  

𝑅𝑖,𝑡  =  𝜇𝑖 +  𝜍𝑖,𝑡 

 

𝐸(𝜍𝑖,𝑡) =  0 

𝑣𝑎𝑟(𝜍𝑖,𝑡) =  𝜎𝜍𝑖

2  

 

Rit = period t:s avkastning för värdepappret (i) 

ςit= är oordningstermen för tidsperioden t för värdepappret i med sannolikheten 0 och var 𝜎ςi
2
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2.11 Validitet samt reliabilitet 
Validitet beskriver om den data som har samlats in till en undersökning är relevant samt om 

datan är korrekt insamlad. Underlaget till den data som har samlats in är hämtad från Avanza 

(Avanza 2017) som har egna branschindex på både small- och large-cap. Utifrån dessa har de 

bolag som uppnått de utsatta kriterier som bolagsstorlek och listtillhörighet valts ut. Eftersom 

det är ett litet antal variabler som är berörda så blir den samlade datan relevant, tillförlitlig och 

exakt. Det finns alltså få felkällor som behöver översyn. En alternativ felkälla är 

insamlingsunderlaget vilket skulle kunna göras större. Dock skulle urvalet minska drastiskt 

eftersom många av de valda bolagen ej har en historia på börsen längre än 10 år.  

 

Vi är även medvetna om att det finns andra externa faktorer som påverkar värderingen i form 

av annan marknadsinformation, detta har motverkats genom insamling av stora mängder data 

vilket syftar på att eliminera enskilda händelser som kan påverka resultatet (Denscombe 2016) 

 

Begreppet reliabilitet beskriver till vilken grad en undersökning kan anses tillförlitlig. Alltså 

om undersökning görs om på nytt, skulle den generera samma resultat. Den data som har 

samlats in kommer direkt från Nasdaqs (Nasdaq 2017), vilket är en hemsida som anses vara 

tillförlitlig eftersom den är allmänt erkänd. Underlaget till reporäntans förändringar har 

hämtats från Riksbankens hemsida som anses tillförlitlig. De beräkningar som utförts har även 

behandlats i programmet Excel vilket ökar den interna reliabiliteten. Replikerbarheten för 

beräkningarna grundar sig även i en mall där Excel har utfört alla nödvändiga kalkyler så att 

manuella felberäkningar inte kan existera. Dock bör mänskliga faktorer som icke korrekt 

insamling av data tas till hänsyn. De åtgärder som har utförts resulterar i en ackumulerad ökad 

extern reliabilitet (Denscombe 2016). 

 

2.12 Källkritik 
Källkritiken är grundad i Thuréns (2013) teori om källkritikens trovärdighet. Detta är 

uppbyggt av fyra fundamentala byggstenar: 

 

Äkthet 

Källorna som har använts i denna studie är forskningsartiklar, böcker samt internetkällor. 

Eftersom typen av granskning skiljer sig mellan dessa källor bidrar det till en ojämn 

trovärdighet där internetkällor ses som mindre trovärdiga på grund av dess ursprung. De valda 

internetkällorna är Avanza, Nasdaq samt Riksbankens hemsida. Dessa källor anses dock vara 

trovärdiga på grund av dess ursprung där många intressenter granskar dessa dagligen. Dock 

bör det tas i beaktning att inmatningsfel kan förekomma samt att felprogrammering av system 

är svåra att upptäcka.  

 

Tidssamband 

Äldre artiklar kan även anses vara mindre aktuella eftersom nyare forskning kan motbevisa 

dem. Därför är nyare forskning mer aktuellt att hänvisa till eftersom de kritiserar de äldre 

samt ger en mer ingående förklaring kring både positiva och negativa aspekter angående 

teorierna. De äldre teorierna har dock beaktats eftersom de har fundamentala delar som ligger 

till grund för nutida teorier.  

 

Oberoende  

Primära källor har använts i studien för att undvika sekundärkällor, eftersom sekundärkällor 

kan återberätta data på vinklat samt felaktigt vis. Internetkällorna som har använts i studien 

anses vara tillräckligt oberoende eftersom hemsidorna Avanza och Nasdaq är beroende av att 
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ge ut tillförlitliga data för att bibehålla deras marknadsposition. Riksbanken anses vara 

oberoende eftersom de ska agera som en oberoende part gentemot staten. 

 

Tendensfrihet 

Vetenskapliga artiklar skall anses vara oberoende och granskade innan de publiceras. Detta är 

en grundsten inom forskningen och anses därför som trovärdig data. Riksbanken kan däremot 

förvränga data för att måla upp en verklighet som inte stämmer, för att gynna deras planerade 

samt nuvarande penningpolitik. Dock eftersom Riksbanken ständigt är granskade anses detta 

osannolikt. Avanza och Nasdaq omfattas även av detta antagande.    

 

2.13 Metodkritik 
Den kvantitativa metoden som använts täcker inte alla eventuella områden som studien skulle 

kunna täcka. Därför skulle en kvalitativ metod anses vara ett bra komplement eftersom den 

kvantitativa ansatsen bara visar den objektiva verkligheten. En kvalitativ metod skapar en 

förståelse för verkligheten vilket kan anses som relevant för denna studie, eftersom den avser 

att förklara hur en beroende faktor påverkar en oberoende. Detta kan både förklaras deduktivt 

och induktivt med andra potentiella teorier som ej har tagits upp i denna studie. Att använda 

börsvärde som variabel kan anses inkorrekt utifrån en fundamental synvinkel där marknaden 

är fullt effektiv. Därför skulle andra typer av värdering kunna användas, till exempel 

omsättning samt eventuella nyckeltal. De valda branscherna kan även kritiseras eftersom 

urvalet inte är övertygande högt samt att fler branscher skulle kunna undersökas.   
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3.Teoretisk referensram 
Detta kapitel beskriver en fördjupning av de teorier som har använts, i dessa ingår 

penningpolitikens funktion, väsentlighet av företagsstorlek samt bransch. Vidare beskrivs mer 

psykologiska modeller som marknadshypotes och marknadsbeteende.  

 

3.1 Penningpolitik 
En höjning i den förväntade reporäntan och den faktiska reporäntan gör att marknadsräntorna 

stiger. I kreditkanalen tenderar detta i att företagens förväntade lönsamhet minskar och att det 

blir svårare för företagen att få krediter till investeringar. I räntekanalen tenderar detta i att 

konsumtionen och investeringar minskar vilket tenderar att efterfrågan minskar vilket i sig 

bidrar till lägre inflation. En ökad reporänta gör kronan starkare i Sverige vilket tenderar till 

att exporten minskar och importen ökar på grund av lägre importpriser. Det omvända sker vid 

en räntesänkning (se Figur 2).   

 

Penningpolitik påverkar priset på många marknader, inte bara på aktiemarknaden. En av dessa 

marknader är dagsvaruhandel, vilket snabbt påverkas av nyheter av penningpolitiken (Econ, 

2015). Den effektiva marknadshypotesen förklarar även att dagsvaruhandeln påverkas snabbt 

av nyheter angående räntor vilket påverkas av penningpolitiken, vilket i sin tur påverkar 

räntekanalen (Scrimgeour 2015).  

 

Penningpolitiska chocker har inte en stark korrelation med sällanköpsvaror (Barsky et al. 

2007). Detta kan bevisas eftersom korrelationen mellan dessa ligger väldigt när noll. Samma 

resultat kom även Bouakez, Cardia och Ruge-Murcia (2011) fram till.  

 

Figur 2: En reporänteminsknings effekt på kanalerna  
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3.1.1 Räntekanalen:  
Utgångspunkten för räntekanalen är att när räntan sänks bidrar det till lägre kapitalkostnad 

vilket leder till ökade investeringar. De företagsspecifika effekterna vid ränteförändringar är 

på grund av olika kapitalkostnader där effekten av dessa kan skiljas stort mellan olika företag. 

Dessa specifika effekter är grundade i olika företagskaraktäristiska drag som kortfristiga 

skulder, rörelsekapital samt kapitalintensitet (Shibamoto & Tachibana 2014).  Dessa 

karaktärsdrag används för att mäta räntekanalens påverkan på ett företags rörelse. Detta 

kommer enligt teorin i sin tur påverka en akties värdering, grundat i att dessa nyckeltal har en 

förväntad påverkan på bolagets resultat av marknaden. 

 

3.1.2 Växelkurskanalen:   
Växelkurskanalen grundar sig i att en öppen ekonomi påverkas av penningpolitikiska chocker, 

en höjning av reporäntan ska i teorin förstärka landets växelkurs. Detta eftersom landets 

finansiella tillgångar blir mer lönsamma än utlandets vilket bidrar till inflöden av kapital i 

landets valuta. Det finns två effekter som en förstärkning av växelkursen kan bidar med, den 

nominella växelkursen kommer bidra till att den reala växelkursen även stärks, som gör 

externa varor billigare och interna varor dyrare. En förstärkning påverkar även inflationen 

direkt, eftersom de importerade varorna blir billigare vilket sänker inflationen (Hopkins, Line 

& Soderstrom 2009).  

 

3.1.3 Kreditkanalen: 
Tillgången av lån anses vara relaterat till förändringar i reporäntan, detta kallas även 

banklånekanalen. En anledning till detta är att bankernas reserver sjunker i värde när 

reporäntan höjs eftersom Riksbanken höjer upplåningskostnaderna för bankerna. Detta leder i 

sin tur till höjda räntor för bankernas kunder och att mindre kapital finns tillgängligt. De 

företag som är beroende av externt kapital blir därför drabbade eftersom de inte har 

tillgängliga lån för investeringar vilket leder till mindre investeringar, om de inte kan ta in 

kapital från andra källor (Kontonikas & Kostakis 2013).  

 

Företagsstorlek som variabel är aktuell i banklånekanalen, eftersom att 

informationsasymmetri som teori används för att förklara banklånekanalens påverkan på olika 

stora bolag. Eftersom större bolag tenderar att ha mer information tillgängligt för långivare 

antas mindre företag att vara mer känsliga för ränteförändringar eftersom effekterna av denna 

förändring inte är lika lätt att analysera. Detta förväntas senare att leda till högre räntor för 

bolagen med högst informationsasymmetri gentemot de med låg informationsasymmetri. 

 

3.2 Teoretiska modeller 
De två nedanstående modeller visar räntans direkta effekt på aktievärderingen.   

 

3.2.1 Gordon modellen 
Gordon (1963) beskriver hur priset på en aktie påverkas av diskonteringsräntan samt det 

förväntade kassaflödet vid tidpunkten t. Eftersom reporäntan påverkar marknadsräntan som 

sedan speglar diskonteringsräntan så bör aktiepriset få en direkt påverkan av en förändring i 

reporäntan. Gordons formel som beskriver detta är:  

 

∑
𝐷𝑖𝑣𝑡

(1 + 𝑅)𝑡
= 𝑃0

𝑛

𝑡=1
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𝐷𝑖𝑣𝑡 = det förväntade kassaflödet vid tidpunkten t 

R = diskonteringsräntan 

𝑃0 = priset för en aktie vid tidpunkt 0 

 

När räntan ändras kommer täljaren att ändras vilket påverkar värdet av 𝑃0. Om kassaflödet 

växer för all framtid med en konstant ränta blir formeln istället.  

 
𝐷𝑖𝑣1

(𝑅 − 𝐺)
= 𝑃0 

𝐺 = årliga utdelningstillväxten 

 
3.2.2 WACC  
 

𝑅𝑊𝐴𝐶𝐶 = (
𝑆

𝑆 + 𝐵
) × 𝑅𝑆 +  (

𝐵

𝑆 + 𝐵
) × 𝑅𝐵 ×(1 − 𝑡𝐶) 

 

𝐵 = Bonds (Skuldernas marknadsvärde) 

𝑆 = Shares (Marknadsvärdet för samtliga aktier) 

𝑅𝑆 = kostnad för eget kapital, aktieägarnas avkastningskrav 

𝑅𝐵 = skuldernas kapitalkostnad, låneränta 

𝑡𝐶 = skattesats  

 

WACC:en är det genomsnittliga avkastningskravet på eget kapital och hjälper till att räkna ut 

nuvärdet på fria framtida kassaflöden. Nuvärdet av fria framtida kassaflöden subtraheras 

sedan med nettoskulden för att få fram värdet på eget kapital. Det egna kapitalet används 

sedan för att kunna värdera aktiepriset, och med hjälp av det kan aktien över- eller 

undervärderas.  

 

Detta är relevant för studien eftersom WACC:en påverkas av företagets långa och korta lån 

och dessa påverkas av variabeln 𝑅𝐵 vilket är låneräntan. Låneräntan påverkas av 

diskonteringsräntan, vilket leder till att en förändring av reporäntan har en direkt effekt på 

aktiepriset, vilket borde påverka investerarnas värdering på aktien (Farid & Morteza 2013; 

Kruger, Landier & Thesmar 2015; Magni 2015).  

 

3.3 Fama 
Den effektiva marknadshypotesen säger att aktiepriset reflekteras av all tillgänglig 

information som finns på marknaden (Fama 1970). Den ideala marknaden är en marknad där 

priser ger en exakt signal till resurser för allokeringen. Det vill säga, en marknad där företag 

kan göra investeringsbeslut, och där investerare kan välja mellan olika värdepapper som 

speglar all information som finns på marknaden (Fama 1970) 

 

Fama tar upp tre kategorier som förklarar graden på information som ges till den effektiva 

marknaden och dessa är, (Fama 1970):  
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• “Weak form”: Priset speglas av historisk information. Exempelvis hur aktiepriset har 

förändrats genom tiden. 

• “Semi-strong form”: Priset speglas av publik/ offentlig information. Exempelvis, 

aktiesplit, tillkännagivande av årsvinster osv.       

• “Strong form”: All information som har en påverkan på priset finns tillgänglig för 

investerarna och speglar priset. Eller som Fama uttalar sig, att investerarna har 

monopolistiskt tillträde till all relevant information som speglar priset.   

 

Det finns även tre förutsättningar som hjälper till att förstå hur informationen speglar priset i 

den effektiva marknaden enligt Fama (1970) och dessa är:  

 

• Det finns inga transaktionskostnader som påverkar värdepappersmarknaden.  

• All tillgänglig information är gratis till alla som är deltagare på marknaden.  

• Alla överenskommer att den nuvarande informationen speglar det nuvarande priset 

samt att alla framtida utdelningar för priset på värdepapper påverkas av informationen. 

 

I en sådan marknad kommer priset på ett värdepapper att spegla all tillgänglig information 

fullt ut. Fama, (1970) påstår dock att om all information finns tillgänglig på marknaden och 

alla investerare överenskommer att all denna information påverkar priset, så kan bara priset 

fullt reflekteras av informationen om tillräckligt många investerare redan besitter 

informationen innan informationen får en påverkan. 

 

3.4 Kritik mot Fama    
Fama har släppt två tidskrifter angående den effektiva marknadshypotesen. Den första går 

igenom det fundament av den effektiva marknadshypotesen och recenserar sina resultat som 

ska spegla och bevisa den effektiva marknaden (Fama 1970). Den andra artikeln har nyare 

resultat som testar den effektiva marknadshypotesen, men det finns ingen ytterligare eller ny 

analys av teorin i den (Fama 1991). Den statistiska delen av Famas undersökningar har dock 

fått kritik eftersom läsare har svårt att följa hans tillvägagångssätt samt att det är vilseledande 

(LeRoy 1976).    

 

LeRoy (1989) påstår att avvikelser från avkastningen från förväntade avkastningar har ett 

nollvärde i sin kovarians, men att detta inte betyder att en avkastning under en endagsperiod 

också bör ha ett nollvärde i kovarians, som Fama (1970) påstår. LeRoy (1989) påstår att Fama 

tolkar en marknad som effektiv om avkastningarna är oberoende men att Fama också 

identifierar effektivitet med karakteristiska avkastningar som ett “fair game”, vilket motstrider 

Famas yttrande. 

 

Många akademiska institut argumenterar även för den effektiva marknadshypotesens validitet. 

De påstår att aktiepriset inte bara påverkas av ekonomiska data, utan att marknaden påverkas 

av företagens miljö och dess siffror, vilket skapar ett negativt momentum där investerare 

tenderar att överreagera på informationen (Joel-Carbonell & Rottke 2009). Många forskare 

använder den effektiva marknadshypotesen där de gemensamt tror att investerare beter sig 

rimligt och rationellt, men de kan inte beskriva överreaktioner och underreaktioner. Under de 

senaste två decennierna har det dock skapats många nya teorier och beteenderamverk kring 

detta (Joel-Carbonell & Rottke 2009).  

 

Forskare delar upp dessa beteenderamverk i två hypoteser, överreagerande hypoteser och 

underreagerande hypoteser (Amini, Gebka, Hudson & Keasey 2013). Park (1995) beskriver 
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att den största faktorn som skapar en förändring på aktiepriset är oväntad information vilket 

ofta tenderar till överreaktioner bland investerarna. Anledningen till att investerare 

överreagerar till extrema situationer är beskrivet av deras tendens att den nya informationen 

översvämmar dem, vilket tenderar till irrationella beslut (DeBondt & Thaler 1985). 

Underreaktioner påverkas istället av att nyheter långsamt inkorporeras in i priset, vilket 

tenderar att aktiepriset rör sig långsamt mot dess verkliga värde, vilket skapar en 

underprissättning (Benou 2003).     

 

Andra typer av forskare påstår att marknaden omöjligt kan vara fullt effektiv eftersom om all 

tillgänglig information fullt ut återspeglade priset skulle inte investerare söka efter dyrbar 

information, vilket de gör idag (Grossman & Stiglitz 1980).  

 

På grund av att marknaden inte är effektiv fullt ut föreslår andra forskare att termen fullt 

effektiv bör bytas ut med termen relativt effektiv (Cambell et al. 1997). Det finns även en 

växande empirisk litteratur vilket tyder på att marknadseffektiviteten varierar över tiden (Lim 

& Brooks 2011). 

 

3.4.1 Adaptiva marknadshypotesen 
Ett nytt ramverk för att förklara den observerade tidsvariationen som finns i 

marknadseffektiviteten föreslås av Lo (2004) vilket kallas för den adaptiva 

marknadshypotesen (AMH). AMH utvecklades genom att koppla den evolutionära principen 

med begreppet begränsad rationalitet vilket kommer från Simon (1955) forskning.  

För en begränsad rationell investerare är tillfredställandebehovet viktigare än att ha ett 

optimalt beteende. Att ha ett optimalt beteende kan vara kostsamt och aktörerna på 

marknaden som bara har tillgång till en begränsad information och har en begränsad förmåga 

att bearbeta informationen, är endast engagerade av att uppnå ett tillfredställande resultat.  Lo 

(2004) menar att ett tillfredställande resultat inte uppnås genom analytiska data, utan genom 

processer som ”trial-and-error” och olika naturliga urval. Processer för naturligt urval 

säkerställs med ”survavial of the fittest” talspråket och bestämmer antalet marknadsdeltagare 

och handelsstrategier. Detta jämförs med konkurrensen på marknaden, där Lo (2004) 

beskriver att marknader med högre konkurrens är mer effektiva än marknader med låg 

konkurrens.  

 

Marknadsaktörerna anpassar sig sedan till de ständigt förändrade miljöerna för att kunna göra 

olika investeringsbeslut beroende på hur miljön ser ut under den specifika tidpunkten. På 

grund av att det är förändrade marknadsförhållande kan inte avkastningens förutsägbarhet 

fastställas. Därför kan inte marknadseffektiviteten följa en sekulär trend mot ökad effektivitet 

som den effektiva marknadshypotesen förespråkar, utan kan bara variera på ett cykliskt sätt 

(Lo 2004).     

  

3.4.2 Semi-strong form 
Den förväntade reporäntan påverkar den finansiella marknaden genom att påverka 

penningpolitiken, vilket i sin tur påverkar aktiepriset (Bjørnland & Leitemo 2009; Engle & 

Granger 1987; Ioannidis & Kontonikas 2007; Roll & Ross 1980; Ross 1976). Detta visar på 

att semi-strong form existerar i marknaden eftersom aktiepriset får en direkt påverkan av den 

förväntade reporäntan, alltså informationen. Forskare som Durham (2003) visar även att en 

korrelation mellan aktiepriset och den förväntade reporäntan finns.  

 

Det är även annonseringen kring förändringen av räntan som påverkar marknaden och inte 

själva förändringen i sig (Waud 1970). Detta speglar också semi-strong from som påstår att 
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det är informationen som påverkar priset och inte själva förändringen. Detta visar dock inte att 

marknaden är fullt effektiv som Fama (1970) påpekade att marknaden är, men det visar att 

aktiepriset förändras omgående av marknadsinformationen: förväntad reporänta.  

 

3.5 Underwriters och Institutional investors 
Det finns olika typer av investerare på marknaden som har olika motivationer och expertis när 

det kommer till ny information på marknaden. ”Underwriters” använder sig mer av interna 

attribut medan ”institutional investors” använder sig mer av externa attribut. Interna attribut 

kräver mer prestation och expertis än vad externa attribut gör. Externa attribut används därför 

av fler beslutsfattare med lägre motivation och expertis (Bahadir, DeKinder & Kohli 2015). 

• Interna attribut är exempelvis: ”R&D, Marknadsföring, Revenue growth, patent stock 

och trademark stock”.  

 

• Externa attribut är exemeplvis: ”Underwriter prestige, Ventur capital backing och 

media coverage”. 

Detta är intressant för studien eftersom vissa investerare påverkas mer av nyheter än vad 

andra investerare gör. Vissa investerare har högre expertis än andra och kommer därför 

använda denna expertis för att göra mer rationella beslut (Bahadir, DeKinder & Kohli 2015). 

Detta påverkar därför investerarnas synsätt när reporäntepressmeddelandena sätts, eftersom 

olika investerare kommer att påverkas olika mycket av detta och med det investera på olika 

sätt beroende på deras expertis och motivation.   

 

Många investerare tror också att de har mer expertis än vad de egentligen har. De tror för högt 

om sig själva och gör därför irrationella beslut som följd. Detta påverkar också aktieprisets 

påverkan av den nya informationen då personer som tror för högt om sig själva tror att de vet 

hur nyheten kommer att påverka aktiepriset, och gör därför sina beslut grundat på sin övertro 

(Bontd, Palm & Wolff 2004). Detta påverkar överreaktioner och underreaktioner på 

aktiepriset. De diskuterar även att vissa investerare överdriver sitt risktagande, har omotiverad 

optimism och för hög hybris.    

   

Det kan även förekomma flockbeteende bland investerare, där investerarna gör som alla andra 

investerare och följer strömmen (Balagyozyan & Cakan 2016; Blasco, Corredor & 

Ferreruela 2012).  Balagyozyan och Cakan (2016) påstår att flockbeteende bland 

investerare kan påverka aktiemarknaden drastiskt. Detta påstående kommer från Blasco, 

Corredor och Ferreruela (2012) påstående om att flockbeteende påverkar de fundamentala 

värdena för tillgångar, spridning av kapital samt bidrar till överskott i volatilitet. Det är 

även en bidragande faktor till bubblor på marknaden och till finansiella kriser. 

Balagyozyan och Cakan, (2016) påstår även att flockbettende är viktigt att beakta 

eftersom att antalet aktiva investerare på marknaden har ökat kraftigt sedan 1950-talet. 

Faktorn har därför fått ett större forskningsområde den senaste tiden, på grund av att 

investerarnas beteende har fått en mycket större påverkan på marknaden. Detta leder till 

irrationella beslut bland investerarna och kan påverka aktiepriset för mycket eller för lite, 

eftersom investerarna inte vågar ta egna beslut utan bara gör som alla andra. Detta kan även 

jämföras med systematisk risk.  
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3.6 Företagsstorlek och branschers heterogenitet  
Gertler och Gilchrist (1994) beskriver att mindre företag påverkas hårdare vid restriktiv 

penningpolitik när tillgången på externt kapital minskar. Thorbecke (1997) studerade vidare 

inom detta område genom att undersöka hur penningpolitiken påverkar aktiekurser hos olika 

stora bolag. Hans slutsats var att förändringar i ränta påverkade enskilda aktier utifrån deras 

storlek. Detta undersöktes även av Perez-Quiros och Timmermann (2000) och i linje med 

Thorbecke såg dem att mindre bolag påverkades mer. De reflekterade även över 

hur kreditkanalen kunde vara en intressant indikator. Vidare tog dem in konjunkturcykler i sin 

analys och kom fram till att ränteeffekten var starkare i lågkonjunktur gentemot 

högkonjunktur. 

 

Kreditkanalens påverkan har även studerats av Ehrmann och Fratzscher (2004), där de utförde 

en studie på aktiemarknaden S&P -500 i Amerika med företagsstorlek som fokus. De 

upptäckte att större förändringar skapades när det inte fanns någon förväntan på förändring på 

marknaden men att räntan ändras ändå. De påvisade att individuella bolag påverkades 

heterogent. Med den statistiska modellen ”propensity score matching” fastställde dem att 

mindre bolag påverkas signifikant mer än större samt att företagsspecifika nyckeltal som; 

kassaflöde, skuldsättning kunde vara en faktor till större kursförändringar. 

 

Forskning kring kreditkanalens påverkan har även byggts på av Bougheas et al. (2006) där 

hon har undersökt företags tillgång till finansiering och hur det korrelerar med aktievärdering. 

De specifika variabler som har tagit in i beräkning är företagsstorlek, risk och skuldsättning. 

Dessa variabler kan vara faktorer till åtstramande tillgång till kapital vid en räntehöjning. En 

empirisk undersökning gjordes på den brittiska verkstadsmarknaden och slutsatserna de drog 

var även här att de mindre, yngre och mer riskabla bolag påverkas mer negativt vid 

räntehöjningar i jämförelse med större, äldre och säkrare bolag.  

 

I Dinenis och Stailkouras (1998) studie kring olika branschers påverkan av ränteförändringar 

drog dem slutsatsen att det fanns en signifikant skillnad mellan icke finansiella branscher och 

finansiella branscher vid oväntade räntreförändringar. Vidare utförde Dedola och Lippi (2005) 

en studie angående fem OECD länder för att jämföra olika branschers heterogenitet vid 

ränteförändringar. De argumenterar för att specifika branschrelaterade förändringar är grundat 

i branschers hållbara investeringar, finansiella krav och kapitalutbud. Sweeney och Warga 

(1986) utförde en studie kring räntans effekt på specifika branscher med fokus på dagligvaror 

och sällanköpsvaror. De kunde konstatera att dagligvaror var mer känsliga än sällanköpsvaror. 

 

3.7 Teoriöversikt 
Figur 3 beskriver hur penningpolitiken påverkar marknaden genom de tre kanalerna. 

Kanalerna i sin tur används för att beskriva de fundamentala delarna i beräkningarna av de 

teoretiska modellerna som har tillämpats. Effekten av en förändring sker i olika hastighet på 

grund av att investerare inte investerar utifrån samma principer och utgångspunkter. Detta 

definierar hur effektiv marknaden är som beskrivs utifrån tekniska teorier som den effektiva 

marknadshypotesen. Det slutgiltiga marknadspriset sätts sedan utifrån den ackumulerade 

marknadsvärderingen där alla intressenter har agerat på informationen. Detta är varför 

branscher och företag påverkas heterogent, med grund i individens investeringsfilosofi. 
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Figur 3: Teorisammanfattning  
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4. Resultat 
Empirin visar CAR-värdena för varje händelsedag för hela studien. Diagrammen visar 

fördelningen på bolagen inom branscherna sällanköpsvaror och dagligvaror, fördelat på 

small-cap bolag och large-cap bolag. Termen ”genomsnitt” är det genomsnittliga CAR- 

värdet för de fem bolagen som undersöks inom branschen.    

 

5580 unika observationer undersöks i studien, fördelat på 20 bolag inom branscherna 

dagligvaror och sällanköpsvaror. Genomsnittsfaktorn för de fem utvalda bolagen under 

händelseperiodens nio dagar består av 1395 observationer. När ett stort antal unika 

observationer granskas, minimeras risken av att andra faktorer än reporänteförändringen 

påverkar CAR-värdet. Om en annan händelse påverkar en specifik eventhändelsedag för ett 

enskilt bolag bidrar bara den händelsen till 1/1395 procentuell andel av hela värdet. Vi har 

undersökt dagar där den förväntade reporäntan förändras, denna faktor finns med i alla 5580 

observationer. Sannolikheten att andra unika händelser påverkar varje händelseperiod är 

därför minimal, eftersom andra händelser som påverkar bolagets värde kan ske andra dagar än 

dagar där reporäntan är av relevans. Vi har även ett genomsnitt på den onaturliga 

avkastningen vilket representerar CAR-värdet. Detta genomsnittsvärde har genomförts för att 

ta bort de minimala förändringarna som andra unika händelser än reporänteförändringen har 

på aktiepriset. 

 

Varje dag i diagrammen representerar det genomsnittliga CAR-värdet för det utvalda bolagets 

börsstängning. Vilken färg, linje och symbol som representerar bolaget står längst ner i 

diagrammet, händelsefönstrets nio dagar, där P0 är händelsedagen, P+1 är dagen efter 

händelsedagen och P-1 är dagen innan händelsedagen, står i mitten av diagrammet. På höger 

sida av diagrammet står de genomsnittliga CAR-värdena.       

 

4.1 Dagligvaror 
Diagram 1 

 

Den genomsnittliga CAR:en för small-cap bolagen inom sällanköpsvaror minskade till värdet 

– 2,71 % under händelsedagen P0. Branschen började minska två dagar innan eventdagen (P-

2), men den stora sänkningen skedde under eventdagen. Efter eventdagen ökade värdet på 

CAR:en under dag P+1 och P+2 tills det fick mer stabila värden under P+3 och P+4. 
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Bolaget Eniro har störst förändringar under hela händelseperioden. Den största förändringen 

för både Eniro och Venture retail sker under eventdagen, där det går att se att ökningarna och 

minskningarna innan och efter eventdagen är som störst för bolagen under den tidpunkten.  

 

Även bolaget RNB och Swedol B hade störst förändringar i CAR:en dagen före, dagen under 

och dagen efter eventdagen, men dessa har inte en lika kraftig förändring som Eniro och 

Venue Retail Group B. Swedol B hade även ganska stabila värden innan eventdagen, för att 

sedan få en förändring under eventdagen från 0,5 % dagen innan eventdagen (P-1) till -0,7 % 

under eventdagen (P0), för att sedan ytterligare sänkas till -1,4 % dagen efter (P+1) och sedan 

bli stabil igen. TradeDoubler har inte väsentligt stora förändringar under händelseperioden. 

Den får en liten ökning vid händelsedagen för att sedan minska under P+1 och P+2. 

    

Diagram 2 

 

Den genomsnittliga CAR:en för small-cap bolagen inom sällanköpsvaror minskade till värdet 

– 1,8 % under eventdagen, för att sedan ha en fortsatt minskning dagen efter till värdet – 2,3 

%.  CAR:en ökade sedan kraftigt vid dag 2 (P+2) och har en fortsatt kontinuerlig tillväxt de 

resterande dagarna. Dagarna innan eventdagen var marknaden stabil, där den stora 

procentuella förändringen skedde vid eventdagen och dagarna efter eventdagen.  

 

Företagen med störst procentuell förändring var Eniro och RNB. Eniro minskade kraftigt 

under hela händelseperioden till den tredje dagen (P+3), där den ökade kraftigt den dagen. 

RNB:s CAR minskar kraftigt från dagen innan eventdagen (P-1) till P+1 då den sedan ökade 

kraftigt till P+3.   

 

Swedol B hade ganska stabila värden till dagen efter eventdagen (P+1) där det sker en kraftig 

kontinuerlig ökning. Även TradeDoubler hade stabila värden innan händelsedagen då en 

minskning under händelsedagen (P0) till dagen efter (P+1) skedde. Efter detta ökade värdet 

markant till den tredje dagen (P+3) då värdet började stabilisera sig igen.  

 

Venue Retail Group B CAR-värden varierade kraftigt under hela händelseperioden, där värdet 

var högt dagen innan händelsedagen för att sedan minska två dagar efter händelsedagen (P+2) 

till att sedan öka kraftigt igen till den tredje dagen efter händelsen.  
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Diagram 3 

 

Den genomsnittliga CAR:en för large-cap bolagen inom sällanköpsvaror där negativa nyheter 

granskas, är den genomsnittliga förändringen inte alltför märkbar, eftersom CAR-värdena för 

hela händelseperioden är ganska stabila. Den genomsnittliga trenden är dock fortfarande 

negativ under hela händelsefönstret. Under eventagen minskas det genomsnittliga värdet från  

-0.29 % dagen innan eventdagen, till CAR-värdet -0,51 % under eventdagen. Axfood har det 

märkligaste värdet av alla fem bolagen, då CAR-värdet ökar dagen efter eventdagen från -

0,68 % under eventdagen (P0) till 0,47 % dagen efter (P+1). MTG B minskar kraftigt under 

eventdagen från värdet -0,22 % dagen innan eventdagen (P-1) till värdet -0,88 % under 

eventdagen (P0). Sedan fortsätter den negativa trenden de resterande dagarna för bolaget.  

 

Kindered Group påverkas också negativt under eventdagen, då CAR-värdet dagen innan 

eventdagen var 0,41 % till att sedan minska till värdet -0.12 % dagen efter eventdagen. Även 

här sker en kontinuerlig negativ trend dagarna efter eventdagen. ICA Gruppen och Hennes & 

Mauritz B håller sig ganska stabila med oförändrade värden under eventdagen. ICA Gruppen 

får dock en ökning efter eventdagen till den tredje dagen (P+3) där de får en kraftig 

minskning.    

      

Diagram 4 
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Samma mönster som för diagram 3 går att beaktas för large-cap bolagen där goda nyheter 

granskas, det är ej en stor markant förändring av CAR-värdet under hela händelseperioden. 

Det genomsnittliga CAR-värdet har dock en positiv trend under hela händelsefönstret.  

 

Den största förändringen sker hos ICA gruppen där CAR-värdet under händelsedagen 

minskade från 0,35 % under dagen P-1 till -0,72 % under eventdagen. Därefter ökade CAR-

värdet kontinuerligt till ett CAR-värde som är högre än värdena innan händelsen. Samma 

effekt kan finnas på bolaget Axfood, där CAR-värdet minskade under händelsedagen, för att 

sedan få en kraftig ökning dagen efter händelsedagen (P+1). Denna positiva trend fortsätter 

sedan.  

 

För Hennes & Mauritz B, MTG B och Kindered Group sker en kontinuerlig ökning av CAR- 

värdet efter handelsdagen. MTG B har dock lägst påverkan av alla bolagen eftersom den har 

ganska stabila värden under hela eventfönstret.   

 
4.2 Sällanköpsvaror 
Diagram 5 

 

En stor markant förändring syns inte på det genomsnittliga CAR-värdet för small-cap 

bolagen. En negativ trend för den genomsnittliga CAR:en kan dock identifieras. 

 

Trention har en kraftig ökning till händelsedagen (P0). Under händelsedagen minskar sedan 

CAR-värdet. Den minskningen sker sedan kontinuerligt de resterande dagarna. Denna trend 

kan även observeras för Björn Borg vilket också har en ökning dagen innan händelsedagen, 

för att sedan få en kontinuerligt negativ trend efter nyheten.  

 

Lammhults Design Group B har ett stabilt värde innan händelsedagen, sedan sker det en 

kraftig ökning under händelsedagen (P0) som sedan eskalerar i en kraftig negativ trend 

dagarna efter händelsedagen. Kabe B har å andra sidan en negativ trend innan händelsedagen, 

men en kraftig nedgång skedde under händelsedagen (P0). Efter det stabiliserades värdet.   

  

Midsona B har en negativ trend till händelsedagen, där CAR-värdet stabiliserades under 

handelsdagen och dagen efter händelsedagen (P+1). Efter det ökar värdet under (P+2) för att 

sedan minska kraftigt igen de resterande dagarna.      
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Diagram 6 

 

Den genomsnittliga CAR:en ökar markant under eventdagen för small-cap bolagen med en 

positiv nyhet, där värdet ökade från 0,18 % under (P-1) till 1,11 % under eventdagen (P0). 

Sedan fortsätter ökningen på det genomsnittliga värdet till P+1 till 1,15 % för att sedan 

minska lite till P+2. Efter det skapas en mer stabil linje. 

Största förändringen hade Trenton där värdena var ganska stabila dagarna innan eventdagen, 

där den hade en minskning dagen innan, för att sedan få en markant ökning mellan dagarna P0 

och P+1. Sedan minskade CAR:en till P+2 där den fick en fortsatt stabil linje efter det. 

   

Kabe B har en kontinuerlig tillväxt under hela händelsefönstret, men den största ökningen 

skedde under eventdagen (P0). Efter det stabiliserades värdet. De resterande tre bolagen följer 

liknande mönster som det genomsnittliga CAR-värdet. 

 

Diagram 7 

 
 

För large-cap bolag är den genomsnittliga CAR:en ganska stabil under hela händelseperioden. 

CAR:en minskade i genomsnitt under eventdagen (P0), för att sedan komma till en mer stabil 

nivå igen.   
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Electrolux B hade den största minskningen under händelsedagen (P0), där värdet ökade innan 

eventdagen (P-1) för att sedan minska kraftigt under eventdagen (P0). Denna negativa 

minskning fortsatte sedan till dag (P+2) där värdet sedan börjar stabiliserar sig.   

 

Autoliv SDB har en ökning ända fram till dagen efter eventet (P+1), där den sedan får en 

kraftig minskning de resterande dagarna.  

 

Både SCA B och Husqvarna B har stabila värden innan och efter händelsen. Under 

eventdagen sker dock en minskning för båda bolagen, vilket sedan ökar dagen efter för att bli 

ett stabilt värde igen.  

 

Swedish Match har en kontinuerlig tillväxt under hela händelseperioden.  

 

Diagram 8 

 

Ett stabilt genomsnittligt CAR-värde går att utläsa för large-cap bolag med positiva nyheter. 

Den genomsnittliga linjen får dock en minimal kontinuerlig ökning efter eventdagen.  

 

Bolaget som påverkas kraftigast är Husqvarna B där de får en kraftig ökning efter eventdagen 

för att sedan ha en fortsatt kontinuerlig ökning. Electrolux B påverkas ungefär som Husqvarna 

B då det sker en markant ökning dagen efter händelsedagen som sedan har en kontinuerlig 

tillväxt de resterande dagarna.   

 

Autoliv SDB har ett stabilt värde under händelsedagen och dagen efter för att sedan minska 

under perioden P+2 och P+3. SCA B och Swedish Match håller sig ganska stabila under hela 

händelsefönstret.    
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4.3 Korrelation 
 
Negativa nyheter 

Figur 4 

 

I korrelationsmatrisen som innehåller förändring vid negativa nyheter går de att utläsa att 

stora och små bolag inom sällanköpsvaror ej har en betydande korrelation då korrelationen 

inte är större än 0,7 eller mindre än -0,7. Generellt går det att utläsa en övertygande 

korrelation mellan de flesta branscher och företagsstorlekar.  

 

Positiva nyheter 

Figur 5 

 
I denna korrelationsmatris för positiva nyheter går det att utläsa att små bolag har en stark 

korrelation samt att de stora bolagen korrelerar stark med varandra. Ingen annan kombination 

korrelerar starkt.  

 

4.4 Parat P-test med medelvärde  
Ett parat P-test för medelvärde har utförts kring branscher vid olika typer av nyheter, 

resultatet för detta redovisas nedan, (se bilagor 9.2 för uträkningar): 

• P-test visar ett p värde på 0,585 för ett dubbelsidigt test för sällanköpsvaror vid 

positiva nyheter.  

• P-test visar ett p värde på 0,004 för ett dubbelsidigt test för dagligvaror vid positiva 

nyheter.  

• P-test visar ett p värde på 0,0017 för ett dubbelsidigt test för sällanköpsvaror vid 

negativa nyheter.  

• P-test visar ett p värde på 0,005 för ett dubbelsidigt test för dagligvaror vid negativa 

nyheter.   
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5. Analys  
Analysen börjar med en beskrivning av vad som sker i empirin för att sedan koppla detta till 

de valda teorierna.  

 

5.1 Resultatdiskussion  
 

5.1.1 Small-cap - Dagligvaror  
En signifikant skillnad finns mellan dålig och goda nyheter för small-cap bolagen, där det 

genomsnittliga CAR-värdet minskas vid en dålig nyhet och ökar vid en god nyhet efter 

händelsedagen P0. Nyhetens effekt är dock starkare vid de negativa händelserna där den har 

en markant minskning under händelsedagen. För goda nyheter minskas värdet under 

händelsedagen för att sedan öka kraftigt dagarna efter händelsedagen. Ökningen är högre än 

vad värdena var innan händelsedagen. Negativa nyheter ökar också sina värdena efter 

händelsedagen, men detta med väldigt lite och värdena är fortfarande lägre än vad de var 

innan händelsedagen.      

 

Fyra bolag inom dåliga nyheter påverkades kraftigt under händelsedagen P0. Bolaget som inte 

hade en kraftig påverkan var TradeDoubler, vilket höll en ganska stabil linje under hela 

händelsefönstret. Swedol B var stabila innan händelsedagen, sjönk under händelsedagen och 

efter händelsedagen blev de stabila igen. RNB påverkas på ungefär samma sätt som Swedol B 

gjorde. De med kraftigast påverkan var Eniro och Venue Retail Group B, de sjönk kraftigt 

under händelsedagen P0 vid dåliga nyheter för att sedan öka dagen efter, för att efter det få ett 

mer stabilt värde. Detta kan bero på att investerarna där har överreagerat på 

marknadsinformationen (Amini, Gebka, Hudson & Keasey 2013; DeBondt & Thaler 1985; 

Joel-Carbonell & Rottke 2009) eller att det råder högre konkurrens där vilket gör den 

marknaden mer effektiv än vad den var för TradeDoubler (Lo 2004).   

 

Eniro är det bolag som har störst förändring inom dåliga- och goda nyheter. Goda nyheter 

speglar även dåliga nyheter om det genomsnittliga CAR-värdet jämförs, där båda CAR- 

värdena har en minskning under händelsedagen. Dock sker en högre ökning än sänkningen för 

samtliga bolag inom goda nyheter några dagar efter händelsedagen (P0) vilket gör att den 

genomsnittliga ökningen under hela händelseperioden är positiv. Swedol B är det enda 

bolaget som inte får en minskning under händelsedagen, utan får en ökning som sedan växer 

dagarna efter händelsedagen.  
 

5.1.2 Large-cap - Dagligvaror  
För large-cap bolagen inom samma bransch är det inte en lika markant skillnad på det 

genomsnittliga CAR-värdet som för small-cap bolagen. Dock syns en negativ trend på det 

genomsnittliga CAR-värdet under dåliga nyheter och en positiv trend vid goda nyheter. Den 

genomsnittliga linjen håller sig mellan 0,01 till -0.01 för både diagram 3 och 4. Jämförs detta 

med small-cap, låg den genomsnittliga CAR linjen mellan 0.01 och -0.03 vilket visar att 

small-cap bolagen påverkas till en större grad av den förväntade reporäntan än vad large-cap 

bolagen gör inom denna bransch. 

   

Enskilda bolags påverkan av dåliga nyheter skiljer sig också från bolag till bolag. MTG B och 

Kindered Group påverkas kraftigast under händelsedagen (P0) för att sedan ha en kontinuerlig 

minskning dagarna efter händelsedagen. Både ICA Gruppen och Hennes & Mauritz B har 
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ganska oförändrade CAR-värden under hela händelseperioden, medan Axfood får en ökning 

dagen efter händelsedagen. Generellt sätt är alla värden ganska stabila under hela 

händelseperioden, vilket kan bero på att stora bolag inte påverkas lika mycket som små bolag 

gör (Perez-Quiros & Timmermann 2000; Thorbecke 1997). 

 

När det kommer till goda nyheter för enskilda bolag är trenden generellt sätt ganska likt som 

för negativa nyheter, alltså att bolagen inte påverkas markant under hela händelsefönstret.  

Axfood och ICA Gruppen får minskade värden under händelsedagen (P0), för att sedan öka 

kraftig dagarna efter. Detta kan bero på att priset är undervärderat under händelsedagen (P0) 

för att sedan få en effekt några dagar efter händelsedagen (Benou 2003). Alla andra bolag 

ökar även efter händelsedagen men inte lika kraftigt som för Axfood och ICA Gruppen. 

Bolaget med minst förändring är MTG B. 

 

P-testet för dagligvaror resulterade i ett lägre P värde än 0,05 för både positiva och negativa 

nyheter. Vi förkastar därför h0 och kan med statistisk säkerhet säga att det finns en signifikant 

skillnad mellan stora och små bolag vid ränteförändringar.  

 

5.1.3 Small-Cap - Sällanköpsvaror 
För small-cap bolag inom sällanköpsvaror är den genomsnittliga CAR trenden inte lika 

markant som det är för small-cap bolag inom dagligvaror. Dock kan en negativ trend för 

dåliga nyheter och positiv trend för goda nyheter beaktas. CAR-värdet är mer markant för 

goda nyheter än för negativa nyheter då det är en större förändring i CAR-värdet för positiva 

nyheter, jämfört med dåliga nyheter. CAR-värdena håller sig även inom intervallet 0,015 till -

0.015. Detta är ett större intervall än för large-cap bolagen inom dalgivaror, men ett lägre 

värde än vad small-cap bolagens intervall är.   

 

Bolagen inom dåliga nyheter för small-cap som påverkades negativt under händelsedagen P0 

är Kabe B, Trention och Björn Borg, där de även hade en kontinuerlig minskning dagarna 

efter händelsedagen. Bolaget Lammhults Design Group B ökade under handelsdagen för att 

sedan minska kraftigt dagarna efter, vilket kan tyda på att priser generellt sätt övervärderades 

under händelsedagen och sedan minskade när marknaden märkte att den var övervärderad 

(Amini, Gebka, Hudson & Keasey 2013; DeBondt & Thaler 1985; Joel-Carbonell & Rottke 

2009). Midsona B har mest unika trenden, då CAR-värdet minskar till händelsedagen, för att 

sedan stabiliseras under händelsedagen (P0) och dagen efter (P+1). Efter detta ökas värdet till 

två dagar efter händelsedagen för att sedan minska kraftigt de resterande dagarna. Trenden 

minskar kontinuerligt för bolaget Midsona B under hela händelsefönstret, dock blir värdet 

växande eller mer stabilt under händelsedagen och dagen efter händelsedagen. Ett liknande 

mönster ses även hos Björn Borg och Trenton, att trenden stabiliserar sig runt händelsedagen. 

Detta kan bero på att investerarna trodde att ränteförändringen skulle förändras kraftigare än 

vad den gjorde och reagerade därför inte så mycket på nyheterna. Det kan därför ha tagit dem 

några dagar att bearbeta informationen för att sedan märka att eventet faktiskt har en påverkan 

efter några dagar, eftersom värdet minskar generellt sätt kraftigt två dagar efter händelsen.  

 

Bolaget inom small-cap som påverkades kraftigast under händelsedanen (P0) och dagen efter 

händelsedagen (P+1), för goda nyheter var Trenton. Från att ha ett ganska stabilt värde 

dagarna innan handelsdagen, till att öka kraftigt under de nämnda dagarna, till att sedan få ett 

stabilt värde igen. Generellt sätt rörde sig alla bolagen inom samma mönster som Trenton. 

Bolaget med lägst påverkan var Björn Borg. 
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5.1.4 Large-Cap - Sällanköpsvaror        
Jämförs large-cap värden med bolagen inom samma bransch syns även här samma trend som 

för dagligvaror, alltså att förändringen på det genomsnittliga CAR-värdet inte är lika rörligt 

som för small-cap bolagen. CAR-värdet håller sig inom intervallet 0.1 till 0.0 vilket är det 

lägsta intervallet för hela studien. För goda nyheter ökar det genomsnittliga CAR-värdet efter 

händelseperioden och för dåliga nyheter håller sig värdet ganska stabilt under hela 

händelseperioden.     

 

Undersöks dåliga nyheter för de enskilda bolagen inom large-cap, syns det att bolaget som 

påverkas kraftigast av nyheten är Electrolux B, vilket hade en genomsnittlig ökning innan 

händelsedagen, för att sedan minska kraftig under händelsedagen. Två dagar efter 

händelsedagen fortsätter minskningen, för att sedan få ett mer stabilt värde igen. SCA B och 

Husqvarna B har båda stabila värden innan och efter händelsedagen, men under 

händelsedagen minskar CAR-värdet för båda. Detta kan bero på en överreaktion under 

händelsedagarna för att sedan gå tillbaka till det tidigare värdet (Amini, Gebka, Hudson & 

Keasey 2013; DeBondt & Thaler 1985; Joel-Carbonell & Rottke 2009). Bolaget Swedish 

Match har en positiv tillväxt under hela händelsefönstret för dåliga nyheter. Autoliv SDB har 

en positiv tillväxt till dagen efter handelsdagen (P+1) för att sedan få en kraftig minskning de 

resterande dagarna. Detta kan bero på en underreaktion av marknaden där informationen 

började få verkan dagen efter händelsen (Benou 2003).     

 

Bolaget som påverkas kraftigast av goda nyheten är Husqvarna B vilket har ganska stabila 

värden till dagen efter händelsedagen, där den efter dagen (P+1) får en kraftig ökning. Även 

detta kan bero på en underreaktion på marknaden under händelsedagen, eftersom det kan ta 

någon dag innan priset hinner spegla den nya informationen (Benou 2003). Även Electrolux B 

påverkas som Husqvarna B gör, fast inte med lika kraftiga värden. Autoliv SDB har de mest 

avvikande värdena bland dessa fem bolag då CAR-värdet håller sig stabilt under 

händelseperioden för att sedan minska två dagar efter eventet. De andra två bolagen, alltså 

SCA B och Swedish Match håller sig ganska stabila under hela händelsefönstret.   

 

Det utförda P-testet visar en icke signifikant skillnad för sällanköpsvaror vid positiva nyheter 

då 0,585 > 0,05 därför kan h0 ej förkastas. Det går alltså inte att påvisa att större bolag 

påverkas annorlunda än små bolag.   

Negativa nyheter för sällanköpsvaror visar ett P värde på 0,0017 vilket är lägre än 0,05. 

Därför förkastar vi h0, vi kan alltså med statistisk säkerhet säga att det finns en signifikant 

skillnad mellan stora och små bolag vid negativa ränteförändringar. 

 

5.2 Sammanställning av resultatdiskussionen 
Empirin speglar därför tidigare forskning som påstår att dagligvaror är mer känsliga än 

sällanköpsvaror när det kommer till räntekänslighet (Sweeney & Warga 1986). Detta eftersom 

dagligvaror påverkades mer än vad sällanköpsvaror gjorde. Jämförs small-cap bolagen och 

large-cap bolagen för båda branscherna syns det att dagligvaror förändrades mer inom båda 

kategorierna. Small-cap bolagen inom sällanköpsvaror påverkades dock mer än för large-cap 

bolagen inom dagligvaror. Detta visar därför att teorierna om företagsstorlek också stämmer. 

Alltså att små bolag påverkas mer än vad stora bolag gör (Ehrmann & Fratzscher 2004; 

Gertler & Glichrist 1994; Perez-Quiros & Timmermann 2000; Thorbecke 1997).  

 

Empirin visar dock att bolagsstorlek kan vara en större faktor som påverkas av den förväntade 

reporäntan än vad branscherna är. Olika branscher påverkas fortfarande olika mycket, men 
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small-cap bolagen kan påverkas mer inom fler branscher än vad large-cap bolagen gör inom 

samma branscher. Vilket vår studie visar.  

 

Alla bolag i studien som inte var i sin företags storlekskategori under sina nio 

undersökningsår tillhörde bara dagligvaru-branschen. Detta kan därför stärka teorin om att 

dagligvaror är en mer känslig bransch än sällanköpsvaror, vilket Barsky et al. (2007), 

Bouakez, Cardia och Ruge-Murcia (2011), Scrimgeour (2015) och Sweeney och Warga 

(1986), visade, eftersom detta indikerar på en mer volatil bransch. 

 

Bolagen som befann sig i en annan bolagskategori vid ett enstaka tillfälle under de nio 

undersökningsåren som granskades, hade inte haft en stor påverkan på empirin och resultatet i 

undersökningen. Detta kan påvisas eftersom bolagen Swedol B och Eniro följde det 

genomsnittliga mönstret vid goda och negativa nyheter. TradeDoubler påverkades dock som 

genomsnittet vid goda nyheter men påverkades minst när det kom till negativa nyheter. Detta 

kan ha påverkats av att bolaget kom upp till mid-cap under ett tillfälle, och studien visar att 

stora bolag påverkas mindre än små bolag. Detta visar dock inte varför Swedol B och Eniro, 

som också kom upp till mid-cap, inte hade samma påverkan som TradeDoubler.  

Undersöks large-cap bolagen som åkte ner till mid-cap under ett enstaka tillfälle, syns det 

även här i diagrammen att dessa bolag inte skiljer sig från genomsnittet i studien för goda 

nyheter. Undersöks negativa nyheter för båda bolagen (Kindered Group och MTG B) syns 

dock det motsatta. De hade en av de största nedgångarna av alla fem bolagen som 

undersöktes. Detta kan bero på att de var mindre än de andra bolagen vid ett enstaka tillfälle, 

och studien säger att mindre bolag påverkas mer. Eller så minskade de kraftigast på grund av 

andra orsaker som inte framgår i empirin. 

 

5.3 Korrelation 
Enligt korrelationsmatrisen för negativa nyheter går de att se en generell korrelation mellan 

olika stora bolag, det som står ut är stora bolag inom branschen sällanköpsvaror. Detta kan 

grunda sig i Sweeney och Warga (1986), teori om att sällanköpsvaror ej påverkas i samma 

mängd som dagligvaror. Angående små bolag inom sällanköpsvaror så går det emot teorin 

eftersom de korrelerar starkt med små och stora bolag inom dagligvaror. Dock kan det 

inkluderas i hypotesen om att mindre bolag påverkas mer än stora, oberoende vilken bransch 

de tillhör.  

 

Positiva nyheter visar att små bolag har stor korrelation med varandra samt att stora bolag har 

stor korrelation med varandra. Detta verifierar Ehrmann och Fratzscher (2004), Gertler och 

Glichrist (1994), Perez-Quiros och Timmermann (2000) och Thorbecke (1997), och teorier 

om olika påverkan beroende på bolagsstorlek.  

 

5.4 Marknadseffektivitet  
Semi-strong form av Fama (1970) kan påvisas genom observation där det går att utläsa en 

markant skillnad under händelsedagen i diagrammen. Marknaden påverkas därför direkt av 

den nya informationen. Detta visar dock inte att marknaden är fullt effektiv, exempelvis visar 

diagram 2 att förändringen sker först efter 2 dagar. Detta kan illustrera att det kan ta några 

dagar för investerarna att anpassa sig till den nya informationen och att marknaden inte rör sig 

lika effektivt som Fama beskriver.  
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Diagram 1 och 6 visar att förändringen på CAR är relativt kraftig under händelsedagen för att 

sedan stabiliserar sig några dagar efter. Detta kan beskrivas av att investerarna övervärderar 

eller undervärderar informationen (Benou 2003; DeBound & Thaler 1985; Park 1995). Den 

kraftiga förändringen sker för att investerarna inte vet hur informationen påverkar marknaden 

och gör därför mer irrationella beslut, vilket även visar att marknaden inte är fullt effektiv. 

 

Med detta bör termen fullt effektiv som Fama (1970) beskriver bytas ut till den mer relativt 

effektiva marknaden som Cambell et al. (1997) beskriver och analysera andra hypoteser som 

den adaptiva marknadshypotesen (Lo 2004). Det bör dock tas i beaktning vad Lo beskriver 

om att marknaden är effektiv inom olika marknader, exempelvis att marknader med hög 

konkurrens är mer effektiv än marknader med låg konkurrens. Detta kan också vara en orsak 

till varför dagligvaror påverkas mer än sällanköpsvaror, eftersom dagligvaror kan ha en större 

konkurrens än vad sällanköpsvaror har.  

 

WACC- och Gordon modellen säger att effekten av räntan har en direkt påverkan på 

aktievärderingen, viket bör spegla Famas (1970) teori om den fullt effektiva marknaden. Dock 

påverkades inte aktiepriset drastiskt under händelsedagen för alla bolagen vilket visar att 

marknaden återigen inte är fullt effektiv, utan mer relativt effektiv som Cambell et al. (1997) 

säger, vilket beskrevs ovan. Detta kan också bero på att vissa bolag har andra förutsättningar i 

form av lån, vilket grundar sig i kreditkanalen. Vissa bolag är inte heller i behov av 

investeringar eller lån som andra bolag inom samma bransch är.  

 

WACC- och Gordon modellen hjälper även investerarna att värdera aktiens verkliga värde, 

för att de sedan kunna jämföra om värdet är över eller undervärderat, samt speglar aktiens 

marknadsvärde (Gordon 1963; Habibi & Morteza 2013; Kruger, Landier & Thesmar 2015; 

Magni 2015).  WACC:en kan dock kritiseras eftersom den inte ger ett verkligt värde om 

bolaget saknar långa lån eller inte har mycket lån i allmänhet. Detta kan kopplas ihop med 

kreditkanalen eftersom båda modellerna påverkas av räntefaktorn. Reporäntans effekt 

påverkar därför aktievärderingen.  

 

Det är även viktigt att beakta att det finns olika typer av investerare. ”Underwriters” och 

”institutional investors” där ”underwriters” har mer expertis än ”institutional investors”. Detta 

påverkar därför aktieprisets värde under en händelse när olika investerare tolkar 

informationen olika. De med mer expertis kommer därför fatta andra beslut än de med lägre 

expertis och det kommer i sin tur påverka hur marknaden påverkas (Bahadir, DeKinder & 

Kohli 2015). Detta stärker argumentet att marknaden inte är fullt effektiv och att alla inte 

fattar rationella beslut eftersom aktiepriset kommer att påverkas av hur de olika investerarna 

agerar.  

 

Även investerare som har för mycket hybris och överdriver sitt risktagande bidrar till 

orationella beslut vilket påverkar aktiepriset efter ränteförändringen (Bontd, Palm & Wolff 

2004). Även flockbeteende kan vara en orsak till varför priset påverkas kraftigt under 

händelsedagen eller varför det börjar ta fart först en till två dagar efter händelsen (Faff, 

Parwada & Poh 2007). Investerarna kanske inte vet vilken påverkan den nya informationen 

kommer att ha på marknaden och följer därför det alla andra gör. Dessa teorier kan ha en lika 

stor påverkan som över- eller underreaktioner, eftersom det kan vara svårt att urskilja om det 

är en underreaktion eller att ”flocken” först ser flockmönstret någon dag efter händelsen 

inträffar. De med mer expertis bör därför agera snabbare på ny information än de med lägre 

expertis, eftersom de med högre expertis är mer sakkunniga och ”vet” vad som kommer hända 

på marknaden. De med lägre expertis har därför en tendens att vänta och se vad flocken gör. 
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Dock kan de med högre expertis tro att de vet mer än de andra gör och därför fatta irrationella 

beslut på grund av övertro om sig själv (Bontd, Palm & Wolff 2004).   

 

5.5 Kanalerna  
Kreditkanalen är grunden till att olika stora bolag påverkas olika vid ränteförändringar, detta 

är grundat i att mindre bolag påverkas hårdare när förutsättningarna för bankerna ändras. Den 

samlade empirin påvisar detta speciellt inom dagligvaror, anledningen kan vara att de har 

större behov av krediter eftersom de har en större omsättning av varor och tjänster än 

sällanköpsvaror där de har längre lån. En annan synvinkel är att dagligvaror är mer volatila än 

sällanköpsvaror samt skillnader i marginaler. Investerare kan se detta som högre risk eftersom 

marginalerna kan ätas upp av höjda kapitalkostnader medan sällanköpsvaror har en högre 

fallhöjd och med det en lägre underliggande risk (Kontonikas & Kostakis 2013). 

 

Räntekanalen är en intressant faktor för de olika förändringar som sker, det går tydligt att 

utläsa att vid en positiv nyhet ökar aktievärderingarna för majoriteten av de inkluderade 

bolagen. Investerare antar troligtvis att kapitalkostnaden för bolagen kommer att sjunka, vilket 

höjer resultatet och förväntade utdelningar. Skillnaden i förändring mellan stora och små 

bolag kan bero på olika kapitalstrukturer där antagandet är att mindre bolag har skulder som 

har krav på större avkastning samt större kostnad för dessa som är relaterat till högre risker. 

Skillnaden mellan branscherna kan även förklaras av nyckeltalet kapitalintensitet där 

dagligvaror antas ha en större kapitalintensitet än sällanköpsvaror. Detta är intressant för 

investerare ur en kortsiktigare perspektiv där dagligvaruföretagen antas få en större positiv 

effekt på resultatet kortsiktigt än sällanköpsvaror vid en positiv ränteförändring (Shibamoto & 

Tachibana 2014). 

 

Växelkurskanalen kan även vara en intressant variabel eftersom olika bolag får olika påverkan 

av valutaeffekter. En räntesänkning kan alltså ur detta perspektiv få två effekter från två olika 

håll, det ena bidrar till billigare lån för bolag samtidigt som landets växelkurs sjunker vilket 

gör deras varor billigare i ett globalt perspektiv. Därför kan bolag som har en stor export 

påverkas mer positivt än de som ej har det. Bolagen som importerar får dock en effekt som 

bör slå ut varandra eventuellt en balanserande effekt eftersom de får en positiv samt negativ 

påverkan samtidigt (Hopkins, Line & Soderstrom 2009). 

 

5.6 Egna tankar kring analysen  
Det är svårt att analysera varför investerare agerar som de gör, eftersom det finns många olika 

faktorer som påverkar deras beslutsamhet. Alla investerare besitter olika kunskaper och alla 

investerare agerar olika, när det kommer till rationella beslut. Det som dock kan framställas 

av empirin är att marknaden inte är fullt effektiv och att det kan ta en till två dagar för den nya 

informationen att få en påverkan på aktiepriset. Vad det är som påverkar den sena reaktioner 

under vissa diagram är dock påverkat av hur marknaden/ investerarna agerar på den nya 

informationen.  

 

Många tidigare undersökningar visar även bara branscher eller företagsstorlekar, men ingen 

undersöker hur dessa skiljer sig från varandra. Empirin i denna studie visar att dagligvaror 

påverkas mer än sällanköpsvaror, vilket även tidigare studier visar. Men tidigare studier visar 

inte att detta påstående är missvisande om företagsnivå undersöks, då små bolag inom 

sällanköpsvaror påverkas mer än stora bolag inom dagligvaror. Hade därför bara dessa bolag 

undersökts för att se vilken bransch som påverkas mest hade det gett missvisande resultat, 

eftersom små bolag påverkas mer än stora bolag. Storleksnivå kan därför anses vara en större 
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bidragande faktor än branschnivå, vilket behövs tas i beaktning när olika branscher 

analyseras.  

 

De penningpolitiska kanalerna är en intressant synvinkel i sig eftersom dem illustrerar alla 

bolagsspecifika delar som påverkas av penningpolitiska åtgärder. Undersökningen visar både 

homogena och heterogena effekter beroende på olika specifika händelser. Detta kan illustrera 

hur potentiella underliggande marknadsvärderingar kan vara mer väsentliga ur en mer 

bolagsspecifik synvinkel än att undersöka en branschtrend. Även fast branscherna rör sig i 

samma ackumulerade riktning går det att urskilja olika reaktioner inom denna riktning som 

grundar sig i olika bolagsspecifika karaktärsdrag. Till exempel kan ett bolag som är 

kategoriserat som räntekänsligt påverkas mindre i jämförelse då de har en stor extern 

exponering som bidrar till en mer harmoniserad effekt på värderingen än andra bolag inom 

samma bransch. 

 

De utförda statistiska beräkningarna verifierar både tidigare studier kring ämnet samt bidrar 

med resultat kring områden som är mindre studerade. Vid negativa nyheter blir den 

sammanlagda reaktionen mycket mer homogen än vid positiva nyheter. Detta kan bygga på 

teorin om flockbeteende där marknaden flockar sig mer vid negativa nyheter och säljer ut sig 

på grund av rädsla för större nedgångar. 
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6. Slutsatser 
I detta kapitel kommer undersökningens slutsatser att presenteras. Dessa är grundade ur den 

insamlade empirin samt ur analyskapitlet, dessa avser att förklara och besvara 

frågeställningar samt studiens syfte.  

 

Studien visar att dagligvarors aktiekurs påverkas mer av den förväntade reporäntan än 

sällanköpsvaror gör, då CAR-värdet för dagligvaror har en större rörelse när räntan förändras. 

Studien kommer även fram till att mindre bolag påverkas i större grad av en förändring än 

större bolag. Dock visar studien att företagsstorlek har en större påverkan än vad branschen 

har eftersom mindre bolag inom sällanköpsvaror har en större rörelse än large-cap bolag inom 

dagligvaror.   

 

Det utförda hypotestestet för dagligvaror visade att det finns en statistisk signifikant skillnad 

mellan små och stora bolag vid både positiva och negativa ränteförändringar. Det testet 

utfördes även för sällanköpsvaror där det gick att utläsa en statistisk signifikant skillnad 

mellan stora och små bolag vid en negativ nyhet. Dock kunde detta inte säkerställas för 

positiva nyheter eftersom P värdet var högre än uppsatsens utsatta gränsvärde. Det går även 

att konstatera en korrelation mellan mindre bolag vid positiva nyheter som påvisar en 

homogenitet bland dessa gentemot reaktionen från de större bolagen. Detta är dock inte fallet 

vid negativa nyheter eftersom majoriteten av urvalet korrelerar starkt. 

 

Det går att påvisa en skillnad mellan olika stora bolag samt bransch vilket tyder på att ny 

marknadsinformation i form av ränteförändringar påverkar värderingen på en aktie. Teorin 

om marknadseffektivitet relateras även i slutsatsen där vi anser att marknaden är relativt 

effektiv eftersom informationen påverkar marknaden fullt ut efter en till två dagar.  
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7. Diskussion 
Här diskuteras kritik mot studien samt förslag till framtida forskning. 

 

7.1 Kritik mot studien 
Det finns olika sätt att mäta ett företags värdering, än aktiekursen. Exempelvis undersöka 

kassaflöden, omsättning, P/E tal, osv. För att få en mer valid forskning kan det därför vara bra 

att undersöka flera olika nyckeltal. Att undersöka en större mängd ger också alltid mer 

tillförlitlig-data. Alltså istället för att undersöka nio år, vilket gjordes i denna studie, kan 

exempelvis 20 eller 50 år undersökas för att få mer tillförlitlig-data. Problemet med detta är 

att företag förändras kraftigt under längre tidsperioder och kan därför vara svåra att analysera, 

då ett företag för 50 år sedan kan vara ett helt annat företag än vad det är idag. Vår studie hade 

exempelvis totalt 5 företag som rörde sig mot mid-cap vid ett enstaka tillfälle under de nio 

åren som undersöktes. Att få tillgång till data är också ett annat problem om längre 

tidsperioder vill undersökas, samt att hitta företag som existerat under längre tidsperioder. 

 

Att fem företag rörde sig utanför sin bolagsstorlekskategori är också en kritik mot empirin, 

eftersom detta kan ha haft en stor påverkan på resultatet. Dock skedde dessa förändringar bara 

under ett enstaka tillfälle och bör därför inte ha påverkat resultatet allt för kraftigt. Under 

perioden bolagen förändrades, förändrades även hela marknaden, då nedgången främst skedde 

under finanskrisen 2008.    

 

Med mer data blir CAR-värdet mer trovärdigt, eftersom andra faktorer än den förväntade 

reporäntan kan påverka resultatet. Vi har dock 5580 unika observationer i studien vilket borde 

minimera denna risk. Men en större datamängd är alltid att föredra. Det är även svårt att 

undersöka om företaget har fått tillgång till den nya informationen innan informationen 

publiceras till allmänheten. Detta kan därför påverka resultatet i studien eftersom vissa bolag 

kan ha haft en förändring i sitt aktievärde innan händelsedagen då de redan fått informationen. 

Aktiepriset styrs dock av hela marknaden, och om inte alla besitter informationen innan 

händelsedagen så behöver det inte betyda att det blir en stor påverkan av det. Vid 

händelsedagen får alla på marknaden tillgång till informationen, och detta bör därför ha en 

större påverkan på aktiepriset då fler investerare får informationen under samma tillfälle.  

  

Studien visar även inte varför investerare agerar som de gör. Över- eller undervärderar de 

informationen, följer de flockbeteende eller besitter de olika kunskaper vilket påverkar deras 

rationalitet? Alla dessa faktorer påverkar rörelsen på aktiepriset och är därför svårt att 

analysera. Denna studie visar att reporäntan har en effekt på aktiepriset, men inte hur 

investerare påverkar det.     

 

7.2 Framtida Forskning 

Vidare forskning inom området kan vara att undersöka olika företag och olika branscher för 

att se om andra företag inom samma bransch följer samma mönster. Andra branscher kan 

också vara intressant att undersöka för att se om storleken på olika bolag påverkas annorlunda 

inom andra branscher.  

 

Olika typer av storlekar kan också vara intressant att undersöka, exempelvis mid-cap i 

jämförelse med small- eller large-cap. Andra typer av nyckeltal för att värdera företagen är 
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också intressant att undersöka. Branscher är även heterogena angående kapitalbehov vilket är 

en intressant faktor som bör beaktas i framtida studier.  

 

Olika länder är alltid intressant att undersöka, för att se om andra länder påverkas annorlunda 

från den svenska marknaden. Även att undersöka andra institutioner kan vara intressant. 

Exempelvis hur Europeiska centralbanken (ECB) styr reporäntan för alla Euroländer. En 

studie kan därför undersöka flera olika Euroländer och se hur ECB påverkar företagen där. 

 

Forskning kring investerares agerande på ny marknadsinformation beaktas redan av många 

forskare. Dock kan en djupare analys kring marknadens agerande inom ett kvalitativt 

perspektiv granskas för att se hur investerarna agerar i praktiken idag, när det kommer till 

reporänteförändringar. Detta kan göras på den svenska marknaden eller internationellt. 
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9. Bilagor 
 
9.1 Eventhändelser 
(P): Goda nyhet för företag = räntan går ner (17 positiva nyheter utav våra 31 events)  

(N): Dåliga nyhet för företagen = räntan går upp (14 negativa nyheter utav våra 31 events)  

Detta är våra N värden när vi räknar ut medelvärdet av ARt. 

 

Reporäntebeslut (pressmeddelande) Reporänta Per förändring 

Effektiv 

Reporänta 

2016-02-10 (P) -0.50 2016-02-17 -0.50 

2015-07-01 (P) -0.35 2015-07-08 -0.35 

2015-03-18 (P) -0.25 2015-03-25 -0.25 

2015-02-11 (P) -0.10 2015-02-18 -0.10 

2014-10-27 (P) 0.00 2014-10-29 0.00 

2014-07-02 (P) 0.25 2014-07-09 0.25 

2013-12-16 (P) 0.75 2013-12-18 0.75 

2012-12-17 (P) 1.00 2012-12-19 1.00 

2012-09-05 (P) 1.25 2012-09-12 1.25 

2012-02-15 (P)  1.50 2012-02-22 1.50 

2011-12-20 (P) 1.75 2011-12-21 1.75 

2011-07-05 (N) 2.00 2011-07-06 2.00 

2011-04-20 (N) 1.75 2011-04-27 1.75 

2011-02-15 (N) 1.50 2011-02-16 1.50 

2010-12-15 (N) 1.25 2010-12-22 1.25 

2010-10-26 (N) 1.00 2010-10-27 1.00 

2010-09-02 (N) 0.75 2010-09-08 0.75 

2010-07-01 (N) 0.50 2010-07-07 0.50 

2009-07-02 (P) 0.25 2009-07-08 0.25 

2009-07-21 (P) 0.50 2009-04-22 0.50 

2009-02-11 (P) 1.00 2009-02-18 1.00 

2008-12-04 (P) 2.00 2008-12-10 2.00 

2008-10-23 (P) 3.75 2008-10-29 3.75 

2008-10-08 (P) 4.25 2008-10-15 4.25 

2008-09-04 (N) 4.75 2008-09-10 4.75 

2008-07-03 (N) 4.50 2008-07-09 4.50 

2008-02-13 (N) 4.25 2008-02-20 4.25 

2007-10-30 (N) 4.00 2007-10-31 4.00 

2007-09-07 (N) 3.75 2007-09-12 3.75 

2007-06-20 (N) 3.50 2007-06-27 3.50 

2007-02-15 (N) 3.25 2007-02-21 3.25 

2006-12-15 3.00 2006-12-20 3.00 
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9.2 Parat P-test med medelvärde 
 
Figur 6 

 

Detta P-test visar ett p värde på 0,585 för ett dubbelsidigt test för sällanköpsvaror vid positiva 

nyheter.  

 

Figur 7 

 

Detta P-test visar ett p värde på 0,004 för ett dubbelsidigt test för dagligvaror vid positiva 

nyheter.  
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Figur 8 

 

Detta P-test visar ett p värde på 0,0017 för ett dubbelsidigt test för sällanköpsvaror vid 

negativa nyheter.  

 

Figur 9 

 

Detta P-test visar ett p värde på 0,005 för ett dubbelsidigt test för dagligvaror vid negativa 

nyheter.  
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9.3 Branschindex Avanza  
Vidarebefordrat mail från Avanza. Ordet ”här” länkar till Morgan Stanley Capital 

International hemsida där definitionen av Global Industry Classification Standard förklaras, 

URL länken är: https://www.msci.com/gics. Datumet ”igår” hänvisar till 2017-05-16.   
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