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Abstract 

Purpose:  The purpose of this study is to examine what impact announcements regarding 

interest rate changes have on two economic sectors, the banking sector and commercial real-

estate in contrast to a market portfolio. Furthermore, this study will examine whether interest 

rate levels affect the beta and volatility of these two sectors in the long run.  

Methodology: The study uses an event study methodology with secondary data where the 

announcement regarding interest rate changes from the Swedish central bank is used as the 

eventday from the period 2000-2009. Seven companies from OMX Large CAP are divided 

into two sectors where the abnormal return from each company is calculated to find if there 

are any differences against a market index. Furthermore the yearly interest rate level is 

compared with each companies beta and volatility using Pearsons correlation to examine if 

interest rate levels have a long term impact on the risk of stocks.  

Result: A statistically significant but weak positive correlation between interest rate changes 

and bank stocks although no conclusive causes as to the reason for this can be determined. 

Commercial real-estate companies show no significant correlation between interest rate 

changes and cumulative abnormal returns against the market index. Furthermore, Beta values 

and volatility are not affected by interest rate levels in the long run.    

Keywords: Announcement, Repo rate, eventstudy, commercial real-estate, banks, cumulative 

abnormal return, EMH 



 

Sammanfattning 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur annonseringar om reporänteförändringar 

påverkar aktiekursen för banker och kommersiella fastighetsbolag samt om räntenivån har en 

långsiktig effekt på dessa branschers risk gentemot marknaden. Vidare ska det fastställas om 

det förekommer abnormala avkastningar för dessa två branscher gentemot marknaden vid 

annonseringstillfälle. 

Metod: Studien använder sig av en eventstudiemetodologi med sekundär data där 

tillkännagivanden angående ränteförändringar från Riksbanken används som eventdag från 

perioden 2000-2009. Sju företag från OMX Large Cap är indelade i två sektorer där den 

abormala avkastningen från varje bolag beräknas för att se om det förekommer några 

skillnader gentemot ett marknadsindex. Vidare undersöks hur den årliga räntenivån påverkar 

beta och volatiliteten för banker och fastighetsbolag på längre sikt. Detta kommer att beräknas 

med Pearson korrelation och testas statistiskt om det förekommer några signifikanta samband. 

 

Resultat: En statistiskt signifikant men svag positiv korrelation mellan reporänteförändringar 

och banker där dock inga avgörande slutsatser angående orsaken till detta kan fastställas. 

Kommersiella fastighetsbolag visar ingen signifikant korrelation mellan ränteförändringar och 

kumulativa abnormala avkastningar gentemot ett marknadsindex. Vidare påverkas inte dessa 

två branschers betavärden och volatilitet av räntenivån på lång sikt.   

Nyckelord: Annonsering, reporäntan, eventstudie, kommersiella fastighetsbolag, banker, 

kumulativ abnormal avkastning, EMH 
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1 Inledning 

Att hitta vetenskapliga lagar som kan ge en adekvat förklaring till hur aktiemarknaden beter 

sig har varit ett åtagande av stort intresse för både ekonomer och lekmän. Tyvärr är sådana 

säkra lagar, lagar som råder inom ämnen som fysik, kemi, biologi svåra att applicera när det 

kommer till aktiemarknaden. Detta är inte för att aktiemarknaden är mer komplicerat än dessa 

ämnen utan av den enkla anledningen att den ekonomiska aktiviteten som pågår i 

aktiemarknader är just en mänsklig aktivitet och som sådan kommer vår kunskap om den 

samtidigt förändra den. Efter årtionde av forskning från ekonomer så finns det inte och 

kommer antagligen aldrig att finnas en applicerbar teori som kommer att kunna förutsäga hur 

en specifik aktie och aktiekursen som helhet kommer att se ut imorgon, om en vecka eller ett 

år. Detta är inte en svaghet från ekonomers sida utan visar bara det faktum att aktiemarknaden 

återspeglar den samlade aktivitet av alla miljontals individer som handlar på marknaden och 

det vore därför omöjligt att kunna sammanfatta all denna aktivitet i en koncis och enkel teori. 

Teoretiska modeller ska i ekonomi därför ses som hjälpmedel och vägledare genom denna 

”djungel” istället för naturliga lagar som alltid gäller.1 Aktiekursen kan se ut som om den rör 

sig fullständigt slumpmässigt men empirisk forskning visar att trender går att identifieras och 

att det finns kausala samband mellan relevant ekonomisk information och aktiekursrörelse. 

Listan på vad som betecknas som relevant ekonomisk information är lång. Listan inkluderar 

tillkännagivanden om utdelningar, annonseringar angående kommande sammanslagningar, 

undertecknandet av ett stort regeringskontrakt, annonseringar om en ny produkt, ett väckt 

skadeståndsmål, annonseringar angående oförväntade vinster samt byte av nyckelpersoner 

inom företaget”. 2  Tillsammans med dessa händelser måste det också inkluderas 

konjunkturläget i landet, konjunkturläget globalt, räntenivån, efterfrågan på varor samt 

världsliga händelser som till exempel terroristattacker, teknologiska framsteg samt andra 

faktorer. 

En global trend har varit att antalet aktiesparare har ökat markant de senaste årtionden. I dag 

är 6.8 miljoner svenskar direkt eller indirekt aktieägare.3 Därav är det av stort intresse att 

                                                                 

1
 Financial Times Friday November 27 2009 ”Changing the hypothesis: why adaptive trumps efficient” 

2
 McWilliams, A. and Siegel, D. "Event Studies in Management Research: Theoretical and Empirical Issues" 

Academy of Management Journal, Vol. 40, No. 3, (1997) 

3
 www.aktiespararna.se 2010-03-26 

http://www.aktiespararna.se/
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studera möjliga faktorer som kan tänkas ha en påverkan på aktiepris. Räntan anses vara en 

sådan möjlig faktor. 

1.1 Bakgrund 

Riksbanken är Sveriges centralbank och som sådan ansvarig under Sveriges riksdag. Dess 

primära uppgift är att bibehålla inflationen på en stabil nivå och se till att betalningsväsendet 

fungerar effektivt.4 Riksbankens inflationsmål är två procent med en tillåten avvikelse på en 

procent. Enligt grundläggande ekonomisk teori bestäms inflationen av volymen pengar i 

omlopp i ekonomin. Prisnivån stiger om mängden betalningsmedel ökar vid en given 

produktionsnivå i landet.  

Riksbanken kontrollerar mängden pengar i omlopp genom sitt sedelmonopol och inflationen 

dämpas genom att penningmängden i hela ekonomin minskas. Att öka mängden pengar i 

ekonomin är en åtgärd som riksbanken gör när man vill stimulera ekonomin. I dagens 

välutvecklade ekonomier har dock denna uppgift kommit i andra plats för att uppnå sitt 

inflationsmål. Numera är styrning av reporäntan det främsta verktyget riksbanken använder i 

sin arsenal för att uppnå inflationsmålet. ”I dagsläget tillämpas räntestyrning i stort sett av alla 

centralbanker i världen utan någon vidare hänsyn till mängden pengar i ekonomin.”5 

Att inflationsnivån ska vara stabilt och hållas på en jämn nivå är viktigt för att säkerhetställa 

en stabil tillväxt. En för instabil inflation leder till att företag och hushåll har svårt att planera 

sina framtida inköp och investeringar då man inte kan säkerhetsställa prisutvecklingen. Detta 

har negativa effekter för hela ekonomin  

Dessa reporänteförändringar påverkar ekonomin i helhet. Det påverkar bankernas utlåning till 

allmänheten, hur mycket företagen investerar samt har en direkt påverkan för belånade 

företags räntekostnader. 

                                                                 

4
 www.riksbanken.se 

5
 Mitlid, Vesterlund, “Räntestyrning i penningpolitiken – hur går det till?” 
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1.2 Problemformulering 

Ett antal studier har gjorts angående räntans effekt på aktiemarknaden med varierande 

slutsatser som resultat. En genomgående teoretisk bakgrund mellan dessa studier har dock 

varit att det finns en negativ korrelation mellan räntan och aktiepris. Samtidigt är vissa 

branscher mer räntekänsliga än andra. Banker och kommersiella fastighetsbolag är två 

branscher som anses vara en av de mer räntekänsliga sektorerna och det vore därför intressant 

att mer djupgående ta reda på vilket sätt en ränteförändring manifesterar sig i kursrörelsen för 

dessa två branscher.    

Forskning angående den svenska centralbankens ränteförändringars påverkan på specifika 

branscher är väldigt begränsade. Det finns dock ett omfattande antal utländska studier som 

tittat närmare på detta ämne.  

De flesta studier är överens om att styrräntan har en effekt på värdepapper. Dock råder det 

meningsskiljaktigheter angående orsakerna till denna relation samt om marknaden reagerar 

direkt på en reporänteförändring eller anpassar sig över en längre tidsperiod.  

Michael King och Scott Martin har undersökt hur aktiekursen av nio sektorer påverkas av den 

amerikanska centralbankens (Federal Reserve) annonseringar angående ränteförändringar och 

kom fram till att det finns en relation mellan dessa två samt att vissa sektorer är mer 

räntekänsliga än andra.6  

Dinenis E. och Staikouras kom fram till liknande slutsatser i en omfattande studie på hur 

räntan påverkar den finansiella sektorn i Storbritannien. Dessa fann en negativ korrelation 

mellan ränta och aktiekurs och påvisade även att finansiella sektorn är mer räntekänslig än 

övriga sektorer i ekonomin.7    

Å andra sidan observerade Seiler ingen signifikant relation mellan styrräntan och 

avkastningen på aktiemarknaden. Anledningen till detta förklaras enligt Seiler av 

marknadsineffektivitet och annonseringsförväntningar.8  

                                                                 

6
 Micheal King, Scott Martin ”Federal Funds Target Rate Changes and Sector Equity Returns” 

7
 Dinenis & Staikouras ”Interest rate changes and common stock returns of financial institutions: evidence from 

the UK” 

8
 Michael J. Seiler, Peter Shyu, J. L. Sharma ”Do Changes in the Discount Rate and Fed Funds Rate Affect 

Financial Market Returns?”  Volume 24 Number 8 1998 
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Det finns ett antal anledningar varför en reporänteförändringar borde ha en effekt på 

aktiemarknaden. Enligt grundläggande finansiell teori så bestäms värdet av en tillgång, i detta 

fall aktier av nuvärdet av de framtida kassaflöden då dessa diskonteras med en räntesats.9 

Detta betyder att om räntan höjs så minskas nuvärdet av det framtida kassaflödet och 

aktiekursen borde då påverkas negativt. Samtidigt har räntenivån en direkt påverkan på 

företagens räntekostnader. Därav följer det att företag som har hög belåningsgrad borde vara 

mer räntekänsliga än företag med lägre belåningsgrad. Det finns dock ett antal kriterier som 

måste vara uppfyllda om en annonsering angående en reporänteförändring ska ta ut sin effekt 

på aktiemarknaden. För det första måste marknaden vara effektiv. Detta betyder att 

marknaden anpassar sig direkt till ny information. Informationen som förmedlas till 

marknaden skall också vara oförväntad. Om en ränteförändring redan är förväntad samtidigt 

som en effektiv marknad råder borde marknaden redan ha anpassat sig innan någon officiell 

annonsering skett. 

Banker och kommersiella fastighetsbolag är två branscher som är väldigt bundna i sin 

verksamhet till räntenivån. Dessa två branscher har också olika former av kapitalstrukturer där 

banker har en låg belåningsgrad och kommersiella fastighetsbolag har hög belåningsgrad. I de 

flesta studier har dessa två branscher varit under en och samma kategori, den finansiella 

sektorn. Denna studie ämnar separera dessa två för att se om det föreligger någon skillnad i 

hur de påverkas av reporäntan. Reagerar de olika starkt på reporänteförändringar? Skiljer sig 

deras reaktion gentemot övriga marknaden? Dessa är frågor denna studie ämnar besvara.   

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur annonseringar om reporänteförändringar 

påverkar aktiekursen för banker och kommersiella fastighetsbolag samt om räntenivån har en 

långsiktig effekt på dessa branschers risk gentemot marknaden. Vidare ska det fastställas om 

det förekommer abnormala avkastningar för dessa två branscher gentemot marknaden vid 

annonseringstillfälle. 

                                                                 

9
 Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan ”Modern Financial Management” 
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1.4 Avgränsning 

 Studien kommer endast inkludera svenska börsnoterade bolag från år 2000 till och 

med 2009.  

 Samtliga bolag som kommer att användas i studien är börsnoterade på Nasdaq OMX 

Stockholm AB Large Cap. 

 Sju bolag kommer att studeras uppdelade i två branscher; kommersiella 

fastighetsbolag och affärsbanker  

 En estimeringsperiod på 60 dagar och ett eventfönster på 3 dagar, en dag innan 

händelsen och en dag efter, kommer att tillämpas. 

 Data för börskursen av företagen kommer att inhämtas från databasen SIXTRUST 

där SIXGX kommer att användas som marknadsindex 
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2 Metod 

Denna studie kommer att använda sig utav en kvantitativ metod med en deduktiv ansats där 

befintlig teori angående reporäntans påverkan på finansiella marknaden kommer att testas 

empiriskt. Börskurser för fyra banker och tre kommersiella fastighetsbolag kommer att 

studeras i detta syfte. Bolagen är kategoriserade som Large CAP på OMX och uppdelningen 

av bolagen i två branscher sker med tanke på verksamhet och väljs ut så att de blir 

representativa för respektive bransch. Börskurserna kommer att testas mot de 

reporänteförändringar  som skett under perioden 2000-2009 och statistiskt undersöka om det 

råder något samband. Undersökningen kommer att vara i form av en eventstudie där den valda 

eventdagen är dagen som reporänteförändringen annonseras till offentligheten. Vår oberoende 

variabel är reporäntan och den beroende är aktiekursen. En regressionsanalys kommer att 

utföras för att påvisa eventuellt samband mellan annonseringar av reporänteförändringar och  

abnormal avkastning på aktiekursen av respektive bransch. Data som ska användas är 

sekundärdata och kommer att inhämtas från databasen SIXTRUST och riksbankens hemsida. 

Detta är ämnat att besvara hur aktiekursen för dessa branscher påverkas på kort sikt. För att ta 

reda på hur dessa två branscher påverkas av räntan på lång sikt ska respektive företags årliga 

betavärde samt volatilitet att jämföras med den årligt genomsnittliga räntenivån. Jämförelsen 

kommer att göras med Pearsons korrelationsanalys där korrelationskoefficienten kommer att 

visa om ett samband råder mellan räntenivån och de enskilda företagens beta-värde samt 

volatilitet. Detta ämnar besvara hur räntenivån påverkar risken för dessa två branscher samt 

om dessa två branscher är mer räntekänsliga än övriga branscher i marknaden.  
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2.1 Eventstudie  

En eventstudie är en metodologi som är ofta förekommande i ekonomisk forskning när man 

vill mäta effekten på hur en specifik händelse påverkar aktiekursen och statistiskt försöka 

påvisa om det råder något samband. Innan man börjar är det viktig att först välja och definiera 

den händelse som man vill studera, så kallat ”eventet” och tidsperiod.   

 

Estimeringsfönster               Eventfönster 

 

                                                                                                   

                               

Tidsperioden består av ett estimeringsfönster (  och ett eventfönster 

( . Inom eventfönstret ingår dagen då händelsen inträffar där  och vanligtvis 

ett tidsintervall på ett antal dagar innan och efter så att eventuellt läckage eller tröghet av 

effekten av händelsen också inkluderas. Efter att händelsen definierats bestäms det vilka 

branscher eller företag som ska inkluderas i studien. För att räkna ut hur stor påverkan den 

valda händelsen har på de branscher eller företag som ingår i studien krävs en uträkning av 

först den normala avkastningen.10 

Den normala avkastningen är den avkastning som observeras innan den oförutsedda 

händelsen äger rum.  Perioden där den normala avkastningen mäts kallas för 

estimeringsfönstret och består i vanliga fall av en tidsperiod mellan 45-120 dagar innan 

händelsen som studeras inträffar. I eventfönstret beräknar man den faktiska avkastningen när 

händelsen ägt rum för att sedan jämföras med den förväntade normala avkastningen. Utifrån 

denna jämförelse räknar man fram om en eventuell abnormal avkastning förekommer. En 

hypotesprövning görs sedan för att se om det råder något statistiskt samband mellan den 

specifika händelsen och aktiekursutvecklingen.  

Det finns flera modeller man kan använda sig av för att beräkna en normal avkastning i en 

eventstudie. Ett par exempel är konstanta medelavkastningsmodellen, marknadsmodellen och 

den ekonomiska modellen. Den konstanta medelavkastningsmodellen beräknar den normala 

avkastningen genom att använda sig av den genomsnittliga avkastningen och förutsätter att 

denna är konstant samt oberoende från andra ekonomiska faktorer. I marknadsmodellen, som 

                                                                 

10
 A. Craig MacKinlay  ”Event Studies in Economics and Finance” Journal of Economics Literature March 1997 
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är den vanligast använda modellen mäts normalavkastningen gentemot marknadsindex. Det är 

denna modell som kommer att användas i denna studie. Eftersom marknadsmodellen tar 

hänsyn till företagens avkastning gentemot ett marknadsindex så är denna modell bättre 

lämpad för att besvara om de valda branscherna är mer räntekänsliga än övriga marknaden.     

Metoden kräver först en mätning av den normalavkastningen inom estimeringsfönstret, på så 

sätt får man fram den förväntade avkastningen per dag om händelsen inte ägt rum. När man 

väl har den förväntade avkastningen så subtraheras detta ifrån den faktiska avkastningen som 

skett under eventfönstret. Detta illustreras förenklat i följande formel:  

 

Där  är den faktiska avkastningen på aktien under dagen  och  är den förväntade 

avkastningen. Mellanskillnaden mellan dessa två blir den abnormala avkastningen . 

Detta mäts för varje dag inom tidsintervallet för det valda eventfönstret.  

2.2 Val av event 

Eventdagen har fastställts som dagen riksbanken offentliggör kommande 

reporänteförändringar. Anledningen denna studie har annonseringsdagen som eventdag och 

inte dagen då ränteförändringen sätts i bruk är för att studera hur marknaden anpassar sig till 

denna information. Datumen för offentliggörandet av reporänteförändringar kommer att 

inhämtas från Riksbankens hemsida.  

2.3 Val av estimeringsperiod och eventfönster 

En estimeringsperiod på 60 dagar har valts. Detta tidsintervall är en avvägning så att man får 

en relativt lång estimeringsperiod för att skapa en adekvat generaliserbarhet samtidigt är den 

inte längre för att minimera antalet fall då estimeringsperioden överlappar föregående 

reporänteförändringar. I vissa estimeringsperioder kommer föregående annonseringar 

inkluderas då i vissa fall har reporänteförändringar skett med mindre än en månadsintervall. 

Dessa fall kan ha en negativ inverkan på renheten av den normala avkastningen som beräknas 

utifrån estimeringsperioden. Denna studie har ändå valt att använda en 60 dagars 

estimeringsperiod för alla tillfällen annonseringar angående reporänteannonsering har skett. 

Alternativet hade inneburit att antingen exkludera ur studien de tillfällen estimeringsperioden 

överlappar föregående ränteförändringar, vilket skulle minska antalet observationer, eller att 
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ha estimeringsperioder bestående av olika antal dagar, vilket skulle leda oönskade skillnader 

vid beräkningen av den normala avkastningen i estimeringsfönstret.  

Eventfönstret kommer att bestå av tre dagar, en dag innan reporänteannonseringen och en dag 

efter. Anledningen till detta relativt korta fönster är för att minimera risken att en annan 

ekonomisk relevant händelse har en påverkande effekt. Ett kort eventfönster har enligt 

empiriska studier visat sig vara mer känslig för att fånga upp en eventuell effekt av 

händelsen.11 

2.4 Volatilitet 

Volatilitet är ett begrepp som refererar till standardavvikelsen för en aktie. Den visar hur 

mycket kursen svänger samt hur stark dessa svängningar är. Ju starkare dessa svängningar är 

desto mer volatil är aktien i fråga. Därför används volatilitet som ett mått för risk.  

                                                             

2.5 Beta-värde  

Beta-värde är ett mått för risken en enskild aktie har gentemot marknadsindex. Beta-värdet 

visar hur stark korrelationen är mellan en aktie och marknaden. Ett värde på 0 visar att det 

råder ingen korrelation mellan aktien och marknadsindex. Ett betavärde inom intervallet -1 

och 1 visar att aktien har mindre risk och volatilitet än marknadsindex. Ett positivt beta-värde 

innebär att aktiekursen rör sig i samma riktning som marknaden och ett negativt värde innebär 

en motsatt rikting mot marknadsindex. Som exempel visar ett beta-värde på 2.00 att om 

marknadsindex stiger med en procent så stiger aktien med två procent. Samma princip gäller 

om marknadsindex minskar med en procent, det vill säga vid beta-värde 2.00 minskar då 

aktien med två procent. Beta-värdet säger alltså inte något om riktningen i kursrörelsen, om 

den går upp eller ner utan den refererar bara till hur aktien rör sig gentemot marknaden.     

                                                

                                                                 

11
 Abagail McWilliams, Donald Siegel “Event Studies in Management Research: Theoretical and Empirical 

Issues” Volume 40 Number 3 1997 
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2.6 Metod för beräkning av Beta-värde och Volatilitet 

Denna studie kommer att mäta hur beta-värdet och volatilitet för varje inkluderande företag 

påverkas av reporäntan. Detta för att se reporäntans inverkan på dessa företags två nyckeltal. 

Betavärdet samt volatiliteten för varje företag kommer att inhämtas från ett årligt basis f.r.om 

1 Januari till och med 31 December mellan perioden 2000-2009. SIXGX aktieindex inhämtad 

från databasen SIXTRUST är den marknadsindex som kommer att användas. Den årliga 

reporäntenivån är ett viktat genomsnitt utav de olika reporäntenivåerna som förekommit under 

året. Genomsnittet har beräknats utifrån dagbasis där vi tar hänsyn till hur många dagar räntan 

befunnit sig på respektive nivå.  

Pearsons korrelation kommer att användas för att faställa till vilken grad reporäntenivån har 

en påverkan på betavärdet samt volatiliteten för dessa två branscher. Detta kommer sedan att 

testas statistiskt med hjälp utav ett T-test med ett konfidensintervall på 95%.    
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2.7 Reliabilitet och validitet  

Det finns tre förutsättningar för att en eventstudie ska anses vara en tillförlitlig metod att 

använda för att besvara om en enstaka händelse, i detta fall om annonseringar om 

reporänteförändringar har en mätbar effekt på värdet av aktierna som ska analyseras.12  

Den första förutsättningen är att marknaden är effektiv. Marknaden anpassar sig till ny 

information som är relevant för prissättningen.  

Det andra är att händelsen i fråga verkligen kan räknas som ny information vid tidpunkten den 

sker. Om effektiva marknadshypotesen råder så innebär detta att när det valda ”eventet” sker 

reagerar marknaden på denna information i form av att prissättningen på aktien ändras. Det är 

här en eventuell abnormal avkastning hittas. I många fall vid eventstudier så är det väldigt 

svårt att med säkerhet kunna veta om informationen som annonserats redan är förväntat av 

marknadsaktörerna och därav har aktiepriset redan anpassats under en längre period. I sådana 

fall, där förväntningar om reporänteförändringar redan inbakats i priset på aktien under en 

längre period skulle en eventstudie inte kunna finna någon abnormal avkastning. Många 

studier angående reporänteförändringar som använt just eventstudie som metod har stött på 

detta problem. Eftersom riksbankens har som policy att vara transparent och öppen med sin 

penningpolitik innebär detta att majoriteten av reporänteförändringar anses vara förväntade 

innan någon officiell annonsering skett. Michael J. Seiler har detta som en förklarande faktor 

när det inte noterades en signifikant annonseringseffekt på den amerikanska marknaden.13  

Denna uppsats behandlar alla ränteförändringar på samma sätt. Det har inte gjorts en 

distinktion mellan förvantad och oförväntad ränteförändring. Därför har denna studie valt att 

komplettera den kortsiktiga effekten av en ränteförändring genom eventstudie metodiken med 

en mer långsiktigt sådan där den årligt genomsnittliga räntenivån korreleras med de två valda 

branscherna. Detta har gjorts för att mäta räntans långsiktiga effekt samt se till en eventuell 

räntepåverkan i denna studie inte är beroende av att alla annonseringar måste vara oförväntade 

för att vara observerbara.  

Den tredje förutsättningen är att man lyckats isolera händelsen så att inga andra faktorer 

påverkar den data som inhämtas utifrån eventperioden. Eftersom det finns ett flertal faktorer 

                                                                 

12
 Abagail McWilliams, Donald Siegel “Event Studies in Management Research: Theoretical and Empirical 

Issues” Volume 40 Number 3 1997 

13
 Michael J Seiler, Peter Shyu, J L Sharma ”Do Changes in the Discount Rate and Fed Funds Rate Affect 

Financial Market Returns?”  Volume 24 Number 8 1998 
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som kan tänkas påverka värdet på aktier förutom reporäntan så måste sådana faktorer filtreras 

bort så att den enda kausala förklaringen för en eventuell abnormal avkastning som återstår är 

just det event som valts. Detta är anledningen ett eventfönster på tre dagar valts. Detta snäva 

antal anser vi minskar risken för att inkludera andra ekonomiskt relevanta händelser. Om en 

eventuell ekonomiskt relevant händelse utöver reporänteannonseringen sker under 

eventfönstret borde detta också inte påverka resultatet nämnvärt då observationer under en 

tio-årsperiod borde späda ut dess effekt på resultatet. 
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3 Teori   

3.1 Effektiva marknadshypotesen 

Denna teori antar att all information som finns tillgänglig på marknaden återspeglas i 

prissättning på aktien. Därför går det inte att utnyttja redan befintlig känd information till sin 

fördel för att övervinna marknaden. Eftersom information reflekteras i priset omedelbart när 

ny information tillkommer så kan investeraren bara förvänta sig normalavkastning vid given 

risk. Andrei Shleifer argumenterar att det finns tre förutsättningar i vilka alla leder till en 

effektiv marknad. 

Det första argumentet antar att alla investerare på marknaden handlar rationellt vilket leder till 

alla värderar aktien till sitt rätta pris och därmed går det ej att köpa aktien till något annat än 

det rätt värderade priset.14 

Det andra antar att alla investerare handlar irrationellt på marknaden och att all den 

irrationalitet som råder tar ut sig själv och därav får aktien ändå sin rätta värdering. En 

irrationellt optimistisk bedömning skulle i detta fall neutralisera en irrationellt pessimistisk 

bedömning.15 

Det tredje argumentet antar att det finns två typer av investerare; de rationella och de 

irrationella. De irrationella investerarna påverkar aktiepriset då att de antigen under- eller 

övervärderar den. Denna information utnyttjas dock av rationella aktörer i form av att de 

köper upp de undervärderade aktierna samtidigt som de säljer de övervärderade. Detta 

resulterar i att en eventuell under- eller övervärdering snabbt återanpassar sig till sin rätta 

värdering. Denna process benämns som arbitrage.16 

Den effektiva marknadshypotesen är även indelad i tre former beroende på mängden 

information som finns tillgänglig; den svaga, den halvstarka och den starka effektiva 

marknadsformen.  

                                                                 

14
 Andrei Shleifer, “Inefficient Markets: An introduction to Behavioral to Finance”, 2000 

15 IBID  

16 IBID 
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3.1.1 Svagt effektiv 

 I denna form baseras aktievärderingen av data utifrån dess historiska aktieprisutveckling. Här 

används inte någon annan typ av information såsom nyheter, vinstprognoser och 

årsredovisningar. Marknaden har inte någon annan information tillgänglig än det tidigare 

historiska aktiepriset. Detta leder till att det enda möjliga sättet att göra abnormala vinster 

vore att hitta ett mönster i aktiekursrörelsen. Ett sådant mönster skulle vara enkelt att hitta då 

bara en faktor är inräknad i analysen och därför vore det enkelt för samtliga aktörer på 

marknaden att göra egna tekniska analyser. Detta leder oundvikligen till en paradox; om ett 

sådant mönster hade observerats skulle detta upptäckas och utnyttjas av samtliga aktörer på 

marknaden.  Detta leder till att mönstret försvinner eftersom alla aktörer skulle agera utifrån 

det och i denna process skulle eventuella mönster tillintetgöras till att återgå till slumpmässiga 

kursrörelser, så kallad random walk.17 

3.1.2 Halvstarkt effektiv 

I den halvstarka effektiva marknaden ingår både historisk information och all publik 

information i aktievärderingen. Vinstprognoser, ränteförändringar, årsredovisningar och 

annonseringar angående utdelningar är ett par exempel på publik information. Vid halvstark 

effektiv marknad så rättar sig priset omedelbart vid ny relevant information. Vad detta innebär 

är att det inte är möjligt att göra abnormala vinster varken genom en teknisk analys eller en 

fundamental analys. Vid given risk är avkastningarna detsamma.18  

En aktör kan inte använda sig av ny publik information eftersom aktiekursen omedelbart rättar 

sig efter den nya informationen. Anledningen till att prissättningen rättar sig omedelbart är på 

grund av att ingen innehavare av aktien i fråga är villig att sälja till ett underpris samtidigt 

som ingen köpare är villig att betala ett överpris. Därmed får aktien sin rätta värdering.19      

3.1.3 Starkt effektiv  

I den starkt effektiva marknadsformen reflekteras aktiepriset på all information som är 

relaterat till aktien även information som inte är offentligt känd, det vill säga 

insiderinformation. Det räcker med att endast att en aktör har vetskap om information som 

                                                                 

17 Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan “Modern financial management”  

18 Burton G. Malkiel ”The Efficient Market Hypothesis and Its Critics” Princeton University April 2003 

19 Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan “Modern financial management”  
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inte är tillgänglig för alla för att detta ska reflekteras i priset. Marknadsaktörerna har perfekt 

kännedom om all relevant information som ska påverka priset i den striktaste bemärkelsen 

Modellen påstår att marknaden känner av om insider trading pågår därför skulle en aktör med 

insiderinformation inte kunna erhålla abnormala vinster då priset redan anpassat sig innan 

aktören i fråga hinner agera.20 

3.2  Reporäntan som styrmedel 

Reporäntan är svenska Riksbankens främsta verktyg för att upprätthålla inflationsmålet. 

Det är denna ränta som bankerna har när de lånar eller placerar pengar hos Riksbanken under 

en period på sju dagar. Reporäntan bestämmer även in- och utlåningsräntan som bankerna har 

över natten. Inlåningsräntan är den ränta som banker betalar när de placerar hos Riksbanken 

över natten och är i normala fall 0,75 procentenheter lägre än reporäntan. Utlåningsräntan är 

den ränta Riksbanken lånar ut till och är i normala fall 0,75 procentenheter högre än 

reporäntan.21 

 

Figur 1, Reporänteutvecklingen mellan åren 1994-200922 

 

                                                                 

20
 Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan “Modern financial management” 

21
 Mitlid, Vesterlund, “Räntestyrning I penningpolitiken – hur går det till?” 

22
 www.riksbanken.se 
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När Riksbanken ändrar reporäntan har detta en effekt på hela ekonomin och på inflationen. 

Reporäntan påverkar ett flertal faktorer i ekonomin som samverkar på olika sätt. En del 

förändringar manifesteras direkt i ekonomin medans andra tar längre tid. Det brukar vanligtvis 

ta upp till två år innan en reporänteförändring har uppnått sin fulla effekt. 23  

Vid bankernas dagliga verksamhet förekommer stora betalningsströmmar mellan bankerna 

och andra aktörer. Detta kan leda till att det uppstår betalnings- underskott respektive 

överskott för bankerna mot slutet av dagen. Om underskott förekommer måste detta regleras 

antingen genom att låna pengar eller genom att minska sin inlåning på Riksbanken. Eftersom 

Riksbanken sätter inlåningsräntan lägre och utlåningsräntan högre så uppstår det ett 

incitament för bankerna att lösa eventuella över- eller underskotten sinsemellan, en 

dagslånemarknad uppstår. Detta för att båda bankerna får fördelaktigare villkor än vad de 

skulle ha fått utav Riksbanken. Dagslåneräntan bestäms mellan bankerna varje dag genom 

förhandlingar, men den kan aldrig hamna utanför Riksbankens in- respektive utlåningsränta. 

Den genomsnittliga räntan som bankerna erbjuder varandra benämns STIBOR (Stockholm 

Inter Bank Offered Rate).  

Riksbanken i Sverige har en väldigt öppen penningpolitik där målet är att ränteförändringar 

ska vara förutsägbara för att på så sätt undvika att överraska marknaden.  Detta uppnås genom 

att föra öppna prognoser över framtida reporänteförändringar.  

Dagslåneräntan kan påverkas även av själva förväntningarna av kommande ändringar i 

reporäntan, dessa kan anpassas redan innan själva reporänteförändringen annonseras. När 

reporäntan i själva verket träder i kraft så kan marknadsräntorna redan vara anpassade till det 

nya ränteläget.  

Beroende på hur ränteläget ser ut påverkas hela ekonomin på ett visst sätt, då räntorna 

bestämmer hur mycket som företagen är villiga att investera, hur mycket hushållen är villiga 

att spara och efterfrågan på obligationer.  

Om räntenivån är hög väljer bankerna att placera sina pengar i obligationer. På så sätt minskas 

penningmängden i ekonomin vilket leder till att det blir dyrare och svårare för företag och för 

hushållen att ta lån. Utbudet på pengar minskar i ekonomin vilket medför att hushållen 

kommer att konsumera mindre och företagen kommer att investera mindre. Det omvända 

gäller om reporäntan skulle sänkas istället.  
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Även priserna på finansiella tillgångar såsom aktier och obligationer påverkas av reporäntan. 

När reporäntan är hög så minskas värdet på dessa tillgångar, då nuvärdet av den framtida 

avkastningen blir lägre när räntan stiger. Detsamma gäller för reala tillgångar så som 

fastigheter då det blir dyrare att ta lån minskas efterfrågan på dessa. Detta minskar hushållens 

och företagens förmögenheter vilket leder till att hushållen konsumerar mindre och företag 

investerar mindre, det blir istället attraktivare att spara pengar.  

Växelkursen påverkas också av reporäntan. En hög räntenivå gentemot andra länder leder till 

att kronan stärks då utländska aktörer köper upp svensk valuta för att sedan investera i 

svenska obligationer. Den stärkta kronan ökar den svenska köpkraften vilket leder till att 

importerade varor blir billigare samtidigt som svenska exportvaror blir dyrare. Omvänt gäller 

vid en låg räntenivå; kronan blir billigare och på så sätt gynnas exporten och importen blir 

dyrare.    
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3.3 Tidigare studier 

Majoriteten av studier angående ränteförändringens påverkan på aktiemarknaden är 

amerikanska, där studier har gjorts angående förändringar i den amerikanska centralbankens 

så kallade federal funds rate. Ett antal europeiska studier har också gjorts men någon liknande 

svensk studie angående riksbankens ränteförändringar har inte hittats.  

 

En av de första studierna angående annonseringseffekten på aktiemarknaden är Waud 

(1970) 24 . Denna studie koncentrerade sig på att isolera annonseringseffekten angående 

ränteförändringar för att ta reda på hur stor del av effekten kan tillskrivas ekonomiska 

realiteter, såsom framtida kassaflöde och räntekostnader samt hur mycket av effekten 

tillskrivs psykologiska faktorer. Waud (1970) kom fram till att det finns en 

annonseringseffekt på aktiemarknaden utöver dessa ekonomiska realiteter samt att en effekt 

på aktier kan identifieras innan annonseringsdagen på grund av förväntningar från marknaden.  

Även Demiralp (2001) 25  kom fram till liknande slutsatser när han studerade 

annonseringseffekten och dess implikationer för effektiva marknadsteorin. Vad studien kom 

fram till var att förväntningar angående ränteförändringar påverkar kommersiella bankers 

utlåningsräntor och inlåningsräntor innan någon annonsering tillkännagivits. Studien visade 

också att marknaden reagerar bara på den oförväntade delen av annonseringar vilket styrker 

teorin om den effektiva marknaden.  

Andra studier som också visat sig styrka den effektiva marknadshypotesen är Smirlock och 

Yawitz (1985)26, Chen, Mohan och Steiner (1999)27, Prather och Bertin (1999) 28 samt Lobo 

                                                                 

24
 Waud R.N. 1970 ”Public interpretation of Federal Reserve Discount Rate changes: Evidence of the 

announcement effect” Econometrica 38: 231-250 

25
 Demiralp, S. 2001 ”Monetary policy in a changing world: Rising role of expectations and the anticipation 

effect” 

26
 Smirlock, M. and J. Yawitz 1985 ”Asset returns ,discount rate changes, and market efficiency” The Journal of 

Finance 40: 114-1158  

27
 Chen, C.R., N.J. Mohan, and T.L. Steiner. 1999 ”Discount rate changes, stock market returns, volatility, and 

trading volume: Evidence from intraday data and implications for market efficiency.” Journal of Banking and 

Finance 23: 897-924 

28
 Prather, L. and W.J. Bertin 1999 ”Market efficiency, discount rate changes, and stock returns: A long-term 

perspective.” Journal 9of Economics and Finance 23: 56-63 
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(2002)29. Dessa har alla kommit fram till att priset på aktier reagerar snabbt till den nya 

information som finns i annonseringar angående ränteförändringar.  

Vad gäller perioder som data inhämtats ifrån är variationen stor. Chen, Mohan och Steiner 

använde 23 år medans Flannery och James30 tittade på en sexårsperiod. Även Dinenis och 

Staikouras31 när de analyserade ränteförändringar och finansiella institutioner i Storbritannien 

inhämtade data från en sexårsperiod. Lobo (2002) samt Cook och Hahn (1988)32 använde 

både tretton år av ränteförändringar och Micheal King, Scott Martin 33  tittade på en 

fyraårsperiod. 

Det finns också stor variation i studier vad gäller val av estimeringsperiod och eventfönster 

där Thorbeck34 använde ett eventfönster på bara 24 timmar medans Micheal Seiler35 har ett 

eventfönster på 30 dagar vilket anses vara en väldigt lång period. Det går att argumentera för 

bägge val av eventperiod. En lång eventperiod har fördelen med att ha större chans att 

inkludera förväntningar och trögheter som manifesteras i priset på aktier men å andra sidan 

kan själva abnormala avkastningen späs ut så pass mycket så att den inte blir observerbar. 

Samtidigt uppstår problem vid väldigt långa eventperioder med det faktum att det blir svårt att 

kontrollera att andra ekonomiskt relevanta händelser utesluts från studien.  

Dinenis och Staikouras undersökte hur en ränteförändring från den brittiska centralbanken 

påverkar fem typer av finansiella institutioner för att sedan jämföra hur de förhåller sig 

gentemot icke finansiella sektorn. Deras resultat visar vad tidigare teori förespråkar; en 

negativ korrelation mellan aktieavkastning och reporänteförändring samt en högre 

räntekänslighet hos den finansiella sektorn. De flesta studier, både amerikanska och 

europeiska utgår från denna teori dock råder det inget konsensus om en korrelation går att 

hittas med eventstudie metodiken. Många studier finner ingen signifikant abnormal 

                                                                 

29
 Lobo, B.J. 2002 ”Interest rate surprises and stock prices.” The Financial Review 37: 73-91 

30
 Flannery M. J, James C.M., 1984 “The effect of Interest Rate Changes on the Common Stock returns of 

Financial Institutions”  

31
 Dinenis E., Staikouras S.K, 1998 “Interest rate changes and common stock returns of financial institutions: 

evidence from the UK” 

32
 Cook, T. and T. Hahn 1988 ”The information content of discount rate announcements and their effect on 

market interest rates” Journal of Money, Credit, and Banking 20: 167-180 

33
 Micheal King, Scott Martin ”Federal Funds target rate Changes and sector Equity Returns” 

34
 Thorbeck W. 1997 ”On stock market returns and monetary policy” Journal of Finance 52:635-654 

35
 Micheal Seiler, Peter Shyu, J.L. Sharma ”Do Changes in the Discount Rate and Fed Fund Rate Affect 

Financial Returns?” 
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avkastning vid annonseringtillfället med denna metod. Micheal Seiler finner ingen signifikant 

påverkan på aktiemarknaden med denna metod. Amethyst C. Paw36 finner heller inte något 

samband mellan ränteannonseringar och aktieavkastning i Dow Jones Industrial Average. Den 

bakomliggande anledningen till detta tillskrivs marknadsförväntningar. Marknaden har alltså 

redan anpassats till den tillgängliga informationen som fanns tillgänglig och annonseringar 

angående ränteförändringar innehåller därför inte några överraskningar.  
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 Amethyst C Paw ”The stock market`s reaction to changes in the discount rate. Do announcements of changes 

allow for abnormal returns?” December 2002 



 21 

4 Empiri 

4.1 Reporänteannonseringar mellan åren 2000-2009 

Tabell 1, Reporänteannonseringar 2000-200937 

Annonsering Nya 
reporäntan 

Förändring i 
procentenheter 

Träder i kraft 

2009-07-02 0,25 -0,25 2009-07-08 
2009-04-21 0,50 -0,50 2009-04-22 
2009-02-11 1,00 -1,00 2009-02-18 
2008-12-04 2,00 -1,75 2008-12-10 

2008-10-23 3,75 -0,50 2008-10-29 
2008-10-08 4,25 -0,50 2008-10-15 
2008-09-04 4,75 0,25 2008-09-10 
2008-07-03 4,50 0,25 2008-07-09 
2008-02-13 4,25 0,25 2008-02-20 
2007-10-30 4,00 0,25 2007-10-31 
2007-09-07 3,75 0,25 2007-09-12 
2007-06-20 3,50 0,25 2007-06-27 
2007-02-15 3,25 0,25 2007-02-21 
2006-12-15 3,00 0,25 2006-12-20 
2006-10-26 2,75 0,25 2006-11-01 
2006-08-30 2,50 0,25 2006-09-06 

2006-06-20 2,25 0,25 2006-06-21 
2006-02-23 2,00 0,25 2006-03-01 
2006-01-20 1,75 0,25 2006-01-25 
2005-06-21 1,50 -0,50 2005-06-22 

2004-04-01 2,00 -0,50 2004-04-07 
2004-02-06 2,50 -0,25 2004-02-11 
2003-07-04 2,75 -0,25 2003-07-09 
2003-06-05 3,00 -0,50 2003-06-11 
2003-03-18 3,50 -0,25 2003-03-19 
2002-12-05 3,75 -0,25 2002-12-11 
2002-11-15 4,00 -0,25 2002-11-20 
2002-04-26 4,25 0,25 2002-05-02 

2002-03-19 4,00 0,25 2002-03-20 
2001-09-17 3,75 -0,50 2001-09-19 
2001-07-06 4,25 0,25 2001-07-11 
2000-12-07 4,00 0,25 2000-12-13 
2000-02-04 3,75 0,50 2000-02-09 
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4.2 Beskrivning av de bolag som ingår i studien. 

4.2.1 Kommersiella Fastighetsbolag 

Tabell 2 

Namn Information om verksamheten 

Castellum Castellums verksamhetsområde utgörs utav kommersiella 
fastigheter som koncentrerats till fem regioner, 
Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, 
Mälardalen och Östra Götaland. Värdet på deras 
fastigheter uppgår till ca 29 miljarder SEK.

38
 

Fabege Fabege är ett kommersiellt fastighetsbolag som  
2009-12-31 ägde fastigheter till ett samlat värde på 29,2 
miljarder SEK. Verksamheten är koncentrerad till 
Storstockholmsregionen, främst Stockholms innerstad, 
Solna och Hammarby sjöstad.

39
 

Hufvudstaden Hufvudstaden är verksam i Stockholm och Göteborg. Det 
är ett kommersiellt fastighetsbolag med ett samlat värde 
på 18,6 miljarder kronor .

40
 

 

                                                                 

38 www.castellum.se 2010-03-29 

39 www.fabege.se 2010-03-29 

40
 www.huvfudstaden.se 2010-03-29 

http://www.castellum.se/
http://www.fabege.se/
http://www.huvfudstaden.se/
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4.2.2 Banker 

Tabell 3 

Namn Information om verksamheten 

Nordea Nordea är nordens största finansiella bolag med 
verksamhet i 19 olika länder. De har Sveriges största 
finansbolag samt är väldigt stora inom fondförvaltning 
och på bolånemarknaden. Den senaste 
årsredovisningen 2009-12-31 visade en 
balansomslutning på 5 254 miljarder SEK.41 Nordea är 
även ägare till plusgirot. 

SEB Skandinaviska Enskilda Banken har cirka hälften av deras 
verksamhet koncentrerat internationellt, främst 
Baltikum och Tyskland. 2009-12-31 hade de en 
balansomslutning på 2 308 miljarder SEK.42 

Handelsbanken Handelsbanken är en av de största aktörerna på den 
svenska bolånemarknaden. Är även den banken som har 
flest bankontor i Sverige. Stora inom fondförvaltning, 
finansbolagsverksamhet samt livförsäkring. Den senaste 
årsredovisningen 2009-12-31 hade de en 
balansomslutning ca 2 122 miljarder SEK.43 

Swedbank Swedbank har en väldigt stark ställning i Baltikum 
genom Hansabank som är deras dotterbolag i regionen. 
Swedbank är också ägare av Swedbank Robur som är 
störst inom fondförvaltning i Sverige.Den senaste 
årsredovisningen 2009-12-31 hade de en 
balansomslutning på ca 1 794 miljarder Sek.44 

 

                                                                 

41
 Hämtat från Nordeas årsredovisning 2009-12-31 

42
 Hämtat från SEB’s årsredovisning 2009-12-31 

43
 Hämtat från Handelsbankens senaste årsredovisning 2009-12-31 

44
 Hämtat från Swedbanks senaste årsredovisning 2009-12-31 
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4.3 Volatilitet 

4.3.1 Tabell över genomsnittlig reporänta och volatilitet 

Tabell 4 

 

År 

Genomsnittlig 

reporänta i (%) 

 

Volatilitet banker 

Volatilitet 

fastighetsbolag 

Volatilitet 

SIXGX 

2000 3,71 2,14 1,90 1,80 

2001 3,97 2,43 1,72 1,90 

2002 4,06 2,65 1,78 1,85 

2003 3,15 1,80 1,38 1,21 

2004 2,16 1,18 1,21 0,89 

2005 1,73 1,05 1,61 0,68 

2006 2,20 1,58 1,97 1,17 

2007 3,45 1,77 2,29 1,23 

2008 4,12 3,88 3,38 2,41 

2009 0,66 3,93 2,64 1,72 

 

Tabell 4 är en sammanställning mellan den genomsnittliga volatiliteten för respektive bransch 

och den genomsnittliga årliga reporäntenivån beräknad utifrån dagsbasis.  

4.3.2 Pearsons korrelation för Reporänta och Volatilitet 

Tabell 5 

 Banker Fastighetsbolag Index 

Pearson korrelation 0,101802913 0,10121384 0,55458564 

Determination koefficient 0,010363833 0,010244242 30,75652323 

 

Tabell 5 visar korrelationen mellan variablerna i tabell 4 där den oberoende variabeln är den 

genomsnittliga räntenivån och den beroende variabeln är volatiliteten. 
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Figur 2  

 

Figur 2 visar korrelationen mellan bankernas genomsnittliga volatilitet och den 

genomsnittliga årliga reporäntenivån. 

 

 

Figur 3 

 

Figur 3 visar korrelationen mellan fastighetsbolagens genomsnittliga volatilitet och den 

genomsnittliga årliga reporäntenivån 
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Figur 4 

 

Figur 4 visar korrelationen mellan SIXGX index genomsnittliga volatilitet och den 

genomsnittliga årliga reporäntenivån. 

4.3.3 Hypotesprövning 

Det kommer att utföras t-test om Pearsons korrelation är signifikant. Ett två-sidigt test med  

5 % i signifikansnivå kommer att tillämpas. 

4.3.3.1 Banker 

 

 Inget samband mellan reporäntan och bankaktiernas volatilitet 

 Samband föreligger mellan reporänta och bankaktiernas volatilitet 

 

Gränsvärdet T för 8 frihetsgrader är 2,306 

 

Det beräknade t-värdet är 0,029 vilket hamnar inom gränsvärdena  

-2,306 < t < 2,306 alltså förkastas inte . 

 

Slutsats: Ingen signifikant korrelation råder mellan reporäntan och bankaktiernas volatilitet.  
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4.3.3.2 Fastighetsbolag 

 

 Inget samband mellan reporäntan och bankaktiernas volatilitet 

 Samband föreligger mellan reporänta och bankaktiernas volatilitet 

 

Gränsvärdet T för 8 frihetsgrader är 2,306 

 

Det beräknade t-värdet är 0,029 vilket hamnar inom gränsvärdena  

-2,306 < t < 2,306 alltså förkastas inte .  

 

Slutsats: Ingen signifikant korrelation råder mellan reporäntan och bankaktiernas volatilitet.  

 

4.3.3.3 SIXGX  

 

 Inget samband mellan reporäntan och bankaktiernas volatilitet 

 Samband föreligger mellan reporänta och bankaktiernas volatilitet 

 

Gränsvärdet T för 8 frihetsgrader är 2,306 

 

Det beräknade t-värdet är 0,914 vilket hamnar inom gränsvärdena  

-2,306 < t < 2,306 alltså förkastas inte .  

 

Slutsats: Ingen signifikant korrelation råder mellan reporäntan och bankaktiernas volatilitet.  
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4.4 Betavärde 

4.4.1 Sammanställning av genomsnittlig reporänta och betavärde för Banker 

och Fastighetsbolag 

Tabell 6 

År Genomsnittlig 
reporänta i (%) 

Beta-värde 
Banker 

Beta-värde 
Fastighetsbolag 

2000 3,71 0,14 0,21 

2001 3,97 0,76 0,17 

2002 4,06 1,08 0,21 

2003 3,15 0,99 0,21 

2004 2,16 0,69 0,05 

2005 1,73 0,98 0,49 

2006 2,20 1,01 0,82 

2007 3,45 1,06 1,13 

2008 4,12 1,32 0,91 

2009 0,66 1,70 0,92 

 

Tabell 6 är en sammanställning mellan det genomsnittliga beta-värdet för respektive bransch 

och den genomsnittliga årliga reporäntenivån beräknad utifrån dagsbasis.  

4.4.2 Pearsons korrelation för reporäntan och betavärde 

Tabell 7 

 Banker Fastighetsbolag 

Pearsons korrelation -0,40786389 -0,23373058 

Determination koefficient 0,166352952 0,054629983 

 

Tabell 7 visar korrelationen mellan variablerna i tabell 8 där den oberoende variabeln är den 

genomsnittliga räntenivån och den beroende variabeln är beta-värdet. 
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Figur 5 

 

Figur 5 visar korrelationen mellan bankernas genomsnittliga beta-värde och den 

genomsnittliga årliga reporäntenivån. 

 

Figur 6 

Figur 6 visar korrelationen mellan fastighetsbolagens genomsnittliga beta-värde och den 

genomsnittliga årliga reporäntenivån 
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4.4.3 Hypotesprövning 

Det kommer att utföras t-test om Pearsons korrelation är signifikant. Ett två-sidigt test med  

5 % i signifikansnivå kommer att tillämpas. 

4.4.3.1 Banker 

 

 Inget samband mellan reporäntan och bankaktiernas betavärde 

 Samband föreligger mellan reporänta och bankaktiernas betavärde 

 

Gränsvärdet T för 8 frihetsgrader är 2,306 

 

Det beräknade t-värdet är 1,263 vilket hamnar inom gränsvärdena  

-2,306 < t < 2,306 alltså förkastas inte . 

 

Slutsats: Ingen signifikant korrelation råder mellan reporäntan och bankaktiernas betavärde.  

 

4.4.3.2 Fastighetsbolag 

 

 Inget samband mellan reporäntan och bankaktiernas volatilitet 

 Samband föreligger mellan reporänta och bankaktiernas volatilitet 

 

Gränsvärdet T för 8 frihetsgrader är 2,306 

 

Det beräknade t-värdet är 0,680 vilket hamnar inom gränsvärdena  

-2,306 < t < 2,306 alltså förkastas inte .  

 

Slutsats: Ingen signifikant korrelation råder mellan reporäntan och bankaktiernas volatilitet.  
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4.5 Eventstudie  

4.5.1 AAR vid reporäntesänkningar 

Tabell 9 

AAR 

Dag -1 0 1 

Bank 0,24 % -0,25 % -0,49 % 

Fastighet -0,74 % 0,71 % 0,14 % 

 

 

Figur 7 
 

I tabell 9 och figur 7 presenteras den genomsnittliga abnormala avkastningen under 

eventfönstret där dag 0 visar reporänteförändringens annonseringsdag. Detta är en 

sammanställning för samtliga bolag inom respektive sektor. Dessa värden har beräknats enligt 

marknadsmodellen.  
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4.5.2 CAAR vid reporäntesänkningar 

Tabell 10 

CAAR 

Dag -1 0 1 
Bank 0,24 % -0,02 % -0,51 % 
Fastighet -0,74 % -0,02 % 0,12 % 

 

 

Figur 8 

 

Tabell 10 och figur 8 visar den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen för varje 

dag inom eventfönstret. CAAR är den totala effekten av AAR som visas per dag. 
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4.5.3 AAR vid reporäntehöjningar 

Tabell 11 

AAR 

Dag -1 0 1 
Bank -0,19 % 0,40 % 0,10 % 
Fastighet -0,16 % 0,15 % 0,21 % 

 

 

 

Figur 9 
 

 

I tabell 11 och figur 9 presenteras den genomsnittliga abnormala avkastningen under 

eventfönstret där dag 0 visar reporänteförändringens annonseringsdag. Detta är en 

sammanställning för samtliga bolag inom respektive sektor. Dessa värden har beräknats enligt 

marknadsmodellen.  
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4.5.4 CAAR vid reporäntehöjningar 

Tabell 12 

CAAR 

Dag -1 0 1 
Bank -0,19 % 0,21 % 0,32 % 
Fastighet -0,16 % -0,01 % 0,20 % 

 

 

 

Figur 10 

 

Tabell 12 och figur 10 visar den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen för varje 

dag inom eventfönstret. CAAR är den totala effekten av AAR som visas per dag. 
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Pearsons korrelation för CAR och förändring i reporäntan 

Tabell 13 

 Banker Fastighetsbolag Fastighetsbolag och 
banker 

Pearson korrelation 0,191961 0,21873 0,0114226 

Determination koefficienten 0,036849 0,04784 0,0001305 

 

Tabell 13 är en sammanställning av korrelationen mellan CAR erhållen från varje event och 

den procentuella förändringen i reporäntan.  

 

Figur 11 

I figur 11 presenteras reggresionslinjen för korrelationen mellan fastighetsbolagens CAR och 

den procentuella förändringen i reporäntan. Här kan man se att korrelationen är svagt negativ 

för fastighetsbolagen.  
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Figur 12 

I figur 12 presenteras regressionslinjen för korrelationen mellan bankernas CAR och den 

procentuella förändringen i reporäntan. Här kan man se att korrelationen är svagt positiv för 

bankerna. Man ser man även att bankernas korrelation med reporäntan skiljer sig från 

fastighetsbolagen. 

 

Figur 13  

I figur 13 presenteras regressionslinjen för korrelationen mellan båda sektorernas CAR och 
den procentuella förändringen i reporäntan. Här ser man att korrelationerna slår ut varandra 
och är nästan obetydlig.  
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4.5.5 Hypotesprövning 

Det kommer att utföras t-test om Pearsons korrelation är signifikant. Ett två-sidigt test med  

5 % i signifikansnivå kommer att tillämpas. 

 

4.5.5.1 Banker 

 

 Ingen korrelation mellan förändring av reporäntan och bankaktiernas CAR  

 Korrelation föreligger mellan förändring av reporäntan och bankaktiernas CAR 

 

Gränsvärdet för t för bankerna är 1,9785 för 130 frihetsgrader 

 

Det beräknade t-värdet är 2,230171 vilket hamnar utanför gränsvärdena  

 -1,9785 < t < 1,9785 alltså förkastas . 

 

Slutsats: Signifikant korrelation råder mellan förändring av reporäntan och bankaktiernas 

CAR på 5 % signifikansnivå 

 

4.5.5.2 Fastighetsbolag 

 

 Ingen korrelation mellan förändring av reporäntan och fastighetsbolagens CAR 

 Korrelation föreligger mellan förändring av reporänta och fastighetsbolagens CAR 

 

Gränsvärdet för t för bankerna är 1,985 för 97 frihetsgrader 

 

Det beräknade t-värdet är -1,95133 vilket hamnar inom gränsvärdena  

-1,985 < t < 1,985 alltså förkastas inte .  

 

Slutsats: Ingen signifikant korrelation råder mellan reporäntan och fastighetsbolagsaktiernas 

CAR på 5 % signifikansnivå.  
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5 Slutsats 

-Inget signifikant samband mellan aktiekursen för kommersiella fastighetsbolag och 

reporänteannonseringar har kunnat fastställas. Korrelationen mellan CAR för varje enskild 

fastighetsbolag och förändringen i reporäntan testades på en 5 % signifikansnivå. En 

kumulativ abnormal avkastning på 0,20 % erhölls vid reporäntehöjningar och 0,12 % vid 

sänkningar samt en korrelation på 0,218.  

 

-En signifikant positiv korrelation har kunnat fastställas mellan aktiekursen för banker och 

reporänteannonseringar. Korrelationen mellan CAR för varje enskild bank och förändringen i 

reporäntan testades på en 5 % signifikansnivå. En kumulativ abnormal avkastning på 0,32 % 

erhölls vid reporäntehöjningar och -0,51 % vid sänkningar samt en korrelation på 0,192. 

 

-Inget signifikant samband mellan det årsgenomsnittliga beta-värdet för respektive bransch 

och den årsgenomsnittliga räntenivån. Korrelationen testades på en 5 % signifikansnivå där 

banker erhöll en korrelation på -0,408 och kommersiella fastighetsbolag -0,234. 

 

-Inget signifikant samband mellan den årgenomsnittliga volatiliteten för respektive bransch 

och den årsgenomsnittliga räntenivån. Korrelationen testades på en 5 % signifikansnivå där 

banker erhöll en korrelation på 0,102 och kommersiella fastighetsbolag 0,101. 
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6 Analys och slutdiskussion  

Denna studie har försökt påvisa ett samband mellan reporänteförändringar och aktiekursen för 

två finansiella sektorer. Teoretiskt sätt bör ett sådant samband existera med en negativ 

korrelation mellan ränta och aktiepris. Tidigare forskning inom ämnet har kommit fram till 

varierande slutsatser genom eventstudiemetodiken men den teoretiska bakrunden har varit 

densamma; då priset på aktier bestäms av dess framtida kassaflöde som diskonteras med en 

räntesats, bör en stigande ränta påverka aktiepriset negativt och en sänkt ränta bör ha en 

positiv inverkan på aktiepris. Samtidigt har räntan en direkt påverkan på företags 

räntekostnader. Dessa är två ekonomiska realiteter som flertalet forskare inkluderar i sina 

studier. Eftersom banker och fastighetsbolag är starkt kopplade i sin verksamhet till räntan 

vore det inte orimligt att anta att dessa påverkas i högre grad av reporäntan.     

De erhållna resultat visar dock något annorlunda, där inget samband påvisas mellan 

reporänteannonseringar och abnormal avkastning för fastighetsbranschen gentemot 

marknaden samt ett väldigt svagt positivt samband när det gäller bankerna. Hur ska då detta 

resultat tolkas? Vid reporäntehöjningar erhölls i genomsnitt under perioden 2000-2009 en 

kumulativ abnormal avkastning på 0,32% för banker och 0,20% för fastighetsbolag. Vid 

reporäntesänkningar finner vi en kumulativ abnormal avkastning på -0,51% för banker och 

0,12% för fastighetsbolag. Den linjära regressionen visar att priset på aktierna inte påverkas i 

någon signifikant mening dagen riksbanken annonserar en reporänteförändring. En 

determinationskoefficient, R
2 

på 0,03685 för banker och 0,04784 för fastighetsbolag visar att 

bara en väldigt liten del av aktiekursrörelsen under eventfönstret kan relateras till reporäntan. 

Den svagt positiva korrelation som hittades i eventstudien för banker motsäger tidigare 

amerikanska och europeiska studier där antingen inga samband hittats mellan 

annonseringsdag och aktiekurs eller vid fall där samband har fastställts har dessa varit 

negativt korrelerade. Detta var fallet för Waud (1970), Dinenis och Staikouras (1998) samt 

Thorbeck (1997) som visade resultat som stämmer väl överens med den teoretiska bakgrund 

som denna undersökning också förlitat sig på. Det måste ändå påpekas att dessa studier är 

utländska, med utländska marknader som analysobjekt, därför krävs det ytterligare forskning 

inom den svenska marknaden för att se om likartade resultat går att finnas. Med detta sagt 

finns det dock liten anledning att tro att ekonomiska realiteter skiljer sig i någon betydelsefull 

mening för olika länders marknader. 
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I denna undersökning visar banker och fastighetsbolag ändå intressanta siffror. Dessa två 

branscher är kategoriserade som finansiella institutioner och har oftast undersökts under 

denna samma kategori. Hade denna undersökning också gjort det hade inget samband alls 

hittats då deras korrelationer hade tagit ut varandra. För fastighetsbolagen fann vi en svag 

negativ korrelation men detta gick inte att säkerhetsställa statistiskt till någon signifikans. 

Man bör därför ha i åtanke att vid sektoranalyser klargöra vad som kännetecknar en bransch 

och varför den bör undersökas separat från andra branscher i samma sektor i ekonomin. Det 

var av denna anledning denna studie baserade sin uppdelning av dessa två branscher på 

verksamhetsområde.  

Vid första anblick verkade den positiva korrelationen för banker kunna förklaras med hjälp av 

finanskrisen som kan sägas ha börjat när Lehman Brothers ansökte om konkursskydd den 15 

september 2008. Perioden av finanskris kännetecknades av kraftigt negativa aktiekursrörelser 

för speciellt banker följt av kraftiga reporäntesänkningar med upp till 1,75 procentenheter vid 

ett tillfälle, vilket var den kraftigaste sänkningen under undersökningen period. Vidare 

kontrollberäkning av detta genom att exkludera finanskrisen från undersökningen visade dock 

att resultatet inte skiljde sig i någon signifikant mening. Den slutsats vi kan dra utifrån detta är 

att finanskrisens påverkan på resultatet inte är signifikant och kan inte förklara den svagt 

positiva korrelationen för banker. 

Avsaknaden av starka korrelationer i denna undersökning kan bero på ett flertal faktorer.  

Enligt den effektiva marknadshypotesen reagerar marknaden bara på ny information. Frågan 

som då bör besvaras är om en annonsering angående reporänteförändringar verkligen 

innehåller någon ny information. Som tidigare nämnt har den svenska riksbanken som policy 

att vara transparent och öppen med sin penningpolitik. Anledningen till detta är just för att 

undvika att överraska marknaden med reporänteförändringar. Om en halvstark form av EMH 

råder på den svenska marknaden, vilket inte är ett orimligt antagande, bör en anpassning av 

reporänteförändringar återspeglas i priset på aktierna av de inkluderande företagen under en 

längre period innan annonseringen. Detta innebär att den valda estimeringsperioden, den 

period där normalavkastningen har mäts, redan innehåller aktiernas reaktion på 

reporänteförändringen och därav skulle inget observeras under eventfönstret.  

 Angående betavärdet samt volatiliteten uppmättes inga signifikanta samband med den 

genomsnittliga reporäntenivån. Fastighetsbolag och bankerna uppvisade en väldigt lik 

korrelation (0,10) mellan den genomsnittliga reporäntan och volatiliteten medans index (0,55) 
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uppvisade en betydligt högre korrelation. Detta är inget som överraskade då bolagen som var 

med i studien kan anses som väldigt stora och relativt stabila gentemot övriga index.  

Korrelationerna som uppmättes på betavärdena och volatiliteten kunde inte statistiskt 

säkerhetsställas till någon signifikans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

6.1 Kritisk granskning av metod 

Aktiekursen påverkas av en mängd faktorer. Eftersom syftet med denna uppsats har varit att 

undersöka hur endast en variabel, i detta fall reporäntan, påverkar två branscher blir det 

viktigt att granska om denna undersökning lyckats isolera effekten av reporänteförändringen 

på ett adekvat sätt. I detta syfte har en eventstudiemetod tillämpats, men denna metod har sina 

svagheter.  

I vårt fall kan vi inte garantera att utanstående händelser har exkluderats från undersökningen. 

Egentligen är detta omöjligt, men det är fullt genomförbart att lyckas isolera den specifika 

händelsen till den grad att kausala samband kan observeras.  

Denna studie har ej kontrollerat att andra ekonomiskt relevanta händelser inte har påverkat 

resultatet, därför är det fullt möjligt att detta kan återspeglas på det erhållna resultatet. 

Marknadsmodellen har använts för denna eventstudie vilket ändå är en väldigt bra modell att 

tillämpa för att exkludera andra effekter som påverkar marknaden i helhet men dess svaghet 

är att modellen endast kan mäta effekten gentemot ett marknadsindex. Man måste även ta 

hänsyn till att de svenska företagen är exponerade mot omvärlden idag där andra 

makroekonomiska faktorer kan influera såsom växelkurser och räntenivåerna i andra länder.  

6.2 Förslag till vidare studier 

Denna uppsats syftar att finna samband mellan reporänteförändringar och aktiepriset för två 

sektorer som anses vara mer räntekänsliga än övriga marknaden. Resultaten visar inga sådana 

samband för fastighetsbolag och en svag positiv korrelation för banker. Som förslag till vidare 

studier rekommenderar vi följande:  

 

- Studera en längre period av reporänteförändringar kan uppnå bättre generaliserbarhet 

- Inkludera MID CAP och SMALL CAP företag i studien 

- Dela upp ränteannonseringar i förväntade och oförväntade 

- Undersök räntekänsliga sektorer uppdelade i verksamhetsområde 

- Metodologisk uppsats där man genomför olika varianter eller modeller av eventstudie och 

jämför resultaten   
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8 Bilagor 

8.1 Praktiskt tillvägagångssätt 

För att beräkna den genomsnittliga avkastningen för varje bolag måste man beräkna 

avkastningen dag för dag i estimeringsfönstret. Denna formel används för beräkning av den 

dagliga avkastningen: 

 

 

Där: 

 Den procentuella avkastningen för företaget i på dagen  

 Priset på aktien i vid stängningskurs dagen  

 Priset på aktien i vid stängningskurs dagen innan  

 

Motsvarande beräkning görs för marknadsindex: 

 

 

Där: 

 Den procentuella avkastningen för företaget i på dagen  

 Priset på aktien i vid stängningskurs dagen  

 Priset på aktien i vid stängningskurs dagen innan  

 

Utifrån den beräknade procentuella avkastningen räknas medelavkastningen ut med följande 

formel: 

 

Där 

 = Antal dagar inom estimeringsfönstret. 
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Motsvarande görs för marknadsindex: 

 

När man räknat ut medelvärdena för både marknadens och det givna företagets avkastningar 

kan man beräkna det givna företagets betavärde gentemot marknaden. Detta görs med 

följande formel:  

 

 

 

När man tagit fram medelvärden för båda så kan man räkna ut intercept termen mellan  och 

 i regressionslinjen. 

 

 

 

Abnormala avkastningen (Abnormal Return) AR  

 

 

 

Culmulativa abnormala avkastningen CAR 
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CAR räknas ut för varje dag inom eventfönstret, där värdet på CAR är summan på alla AR fram till 

varje respektive dag inom eventfönstret.  

 

Pearsons korrelation kommer att beräknas mellan den procentuella förändringen av reporäntan och  

CAR inom varje eventfönster. Detta görs med följande formel.  

 

 

 

Denna korrelation kommer att testas statistiskt för att se om det råder ett signifikant samband. 

Detta görs med följande formel. 

 

 

 

 

 


