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Förord 
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oss värdefulla synpunkter och gett ett kritiskt tänkande under studiens gång vilket har lett till 

en kreativ tankeprocess och ett bra resultat.  
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Sammanfattning 

Inledning 

Samspelen mellan de alla olika delsystemen av finansiella marknader anses idag vara en 

viktig intern kraft på marknaden. I en ekonomiskt avreglerad marknad är växelkursstabiliteten 

en grund till en välbefinnande aktiemarknad. Om dessa samspel mellan de alla olika 

delsystemen av finansiella marknader inte upptäcks innebär detta att det råder informations 

ineffektivitet inom de olika marknaderna.   

 

Problemformulering 

Kan man hitta något samband mellan förändringarna i valutan, räntan och 

obligationsmarknaden med börsindexet? I så fall hur påverkar dessa förändringar 

Stockholmsbörsen. 

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om man hittar något samband mellan räntan, 

valuta- och obligationsmarknaden med börsen. Författarna vill ta reda på hur och på vilket sätt 

dessa variabler påverkar börsindexet OMX S30 som består av de 30 största bolagen på 

Stockholmsbörsen. 

 

Metod 

Man har utgått från en kvantitativ ansats i uppsatsen. Tre variabler har valts ut för att ta reda 

på de eventuella sambanden med börsindexet. Man har samlat in de kvantitativa data från 

CMC Markets och riksbankens hemsida för att få nödvändig statistisk information. Sedan har 

man bearbetat informationen i SPSS och Excel. 

 

Empiri och analys 

Resultatet visar att statsobligationer som är en av de oberoende variablerna, är signifikant 

förklaringsvariabel till OMX S30. Även reporäntan bidrar signifikant till modellen och är en 

signifikant förklarningsvariabel till börsen. Däremot har valutan marginell betydelse i 

modellen vilket innebär att valutan inte är någon signifikant förklaringsvariabel till OMX S30.  
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Abstract 

Introduction 

Interplay between all the different subsystems of the financial markets is currently considered 

as an important internal force in the market. In a financially liberalized economy exchange 

rate stability is a basis for a wellbeing stock market. If these interactions between all the 

different subsystems of the financial markets are not detected, this means that there is 

information inefficiency in the markets. 

 

Problem 

Can we find any correlation between changes in currency, interest rate and bonds with the 

stock market index? If so, how do these changes affect the Stockholm Stock Exchange? 

 

Purpose 

The purpose of this study is to examine if there is any linkage between the interest rate, 

currency and bonds with the stock market. The researchers wanted to find out how these 

variables affect the stock market index OMX S30 which consists of the 30 largest companies 

on the Stockholm Stock Exchange. 

 

Method 

This research has been based on a quantitative approach. Three variables were selected to 

determine their possible linkage with the stock market index. We have collected the 

quantitative data from the CMC Markets and Swedish central bank in order to obtain the 

necessary statistical information. We have then examined the information in SPSS and Excel. 

 

Empirical and analytical 

 

The result shows that the government bonds which are one of the independent variables are 

significant explanatory variable for OMX S30. Interest rate contributes significantly to the 

model and is a significant explanatory variable for stock market. However, the currency has a 

weak contribution to the model which means that the currency is not a significant explanatory 

variable for OMX S30.  
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1.  Inledning 

I detta kapitel kommer författarna att redogöra för problembakgrund, problemformulering 

och syftet med uppsatsen. Författarna kommer att inleda med problembakgrunden för att ge 

en helhetsbild av bakgrunden och sedan kommer syftet att redogöras. 

 

 

För att förstå hur de olika ekonomiska teoriernas utveckling påverkats i termer av de 

händelser som har tvingat fram ny ekonomisk modell och teori, måste man förstå från vilka 

förhållanden och miljöer dagens ekonomiska argument kommer och även förstå hur de olika 

ekonomiska modellerna fungerar. Detta är av stor betydelse när man sedan ska bedöma 

teoriernas tillämpbarhet i dagens ekonomiska miljö. De västerländska marknadsekonomierna 

representerar dynamiska system som innebär att dagens ekonomiska miljöer och strukturer 

kommer alltid att skilja sig från gårdagens. Därför är det alltid viktigt att ställa sig frågan om 

de ekonomiska marknadsformer, miljöer och strukturer som gällde i ett tidigare sekel utgör 

fortfarande en god approximation av rådande förhållanden, när man försöker förstå dagens 

ekonomi med hjälp av de modeller och teorier som har sina rötter i dåtiden.  

 

1.1  Problembakgrund 
 

Samspelen mellan de alla olika delsystem av finansiella marknader anses vara en viktig intern 

kraft på marknaden. I en ekonomiskt avreglerad marknad är växelkursstabiliteten en grund 

och är väldigt viktigt för en välbefinnande aktiemarknad. Detta eftersom en depreciering av 

valutan i ett land leder till minskade aktieavkastningar för utländska investerare. Om en 

depreciering sker kommer utländska investerare minska sina investeringar i aktiemarknaden 

och därmed leder detta till negativa effekter på likviditeten inom marknaden. Om samspelen 

mellan de olika delsystemen av finansiella marknader inte upptäcks så innebär detta att det 

råder informations ineffektivitet i de olika marknaderna. När det inte finns påverkan i båda 

riktningarna mellan två marknader kan man säga att de båda marknaderna är oberoende av 

varandra. Närvaron eller frånvaron av orsakssamband mellan marknaderna innefattar i sin tur 

en hel del implikationer. Om det finns en respons i båda riktningar mellan marknaderna då 

kan en investerare förutsäga beteendet och rörelsemönstret hos en marknad genom att ta del 

av information på en annan marknad. Eftersom oväntade förändringar i de båda marknaderna 

kommer vara mer korrelerade, säkring av exponering för en marknad genom att ta en position 

i den andra marknaden kommer vara mer effektivt. Politiska ingripanden blir också 

effektivare i önskad riktning, inom rimlig tidsram i och med att en rörelse på en marknad 
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återspeglas snabbt i den andra marknaden. Om marknaderna inte är korrelerade med varandra, 

kan en investerare minska sin riskexponering genom att diversifiera sina portföljer på olika 

marknader.    

  

1.2  Problemformulering 
 

Finns det något samband mellan förändringar i valutan (SEK/USD), räntan och 

obligationsmarknaden med börsindex och på vilket sätt påverkar dessa förändringar indexet? 

 

1.3  Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka korrelationen mellan räntan, valuta- och 

obligationsmarknaden med börsindex. Författarna har i huvud syfte att undersöka om det 

finns något samband mellan förändringarna i svenska kronan, reporäntan och statsobligationer 

med OMXS30 som inkluderar de 30 största börsnoterade företagen på den svenska 

aktiemarknaden. 

 

1.4  Avgränsning 
 

Uppsatsen avgränsas genom att endast undersöka sambandet mellan förändringarna i valutan, 

räntan och obligationer med OMXS30 och inte hela börsen då det i huvudsak inkluderar de 

stora, välkända och internationellt verksamma svenska företag. Tidsmässigt analyseras de 

senaste fem åren, från år 2005 till och med år 2009.  
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1.5  Disposition 
 

Inledning 

I författarnas inledande kapitlet kommer problemformulering, 

syfte och avgränsningar att presenteras.  

 

 

 

 

 

 

Metod 

Följande kapitel kommer att påbörjas med en redogörelse för 

hur uppsatsen är uppbyggd under dispositionens kapitel. 

Därefter går vi igenom vårt tillvägagångssätt av uppsatsen, där 

vi förklarar hur samt vad vi har valt för metoder för att få svar 

på syftet. 

 

 

 

 

 

Referensram (Teorier) 

Under detta kapitel har författarna gått igenom vilka teorier 

dem har fördjupat sig inom. Det är teorier som är kopplade till 

uppsatsens syfte. 

 

 

 

 

 

 

Empiri 

I empiri kapitlet går författarna igenom all data dem har använt 

sig utav. Där sammanställer dem data i form av tabeller och 

diagram för att läsarna skall lättare få insyn över variablerna. 

 

 

 

 

Analys & Slutsats 

Utifrån empiri kapitlet analyserar vi och ställer samman en 

slutsats vi kommer fram till som är anknuten till teori delen. 

Författarna presenterar även en eventuell fortsatt forskning 

samt framför egna reflektioner. 
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2.  Metod 

Detta kapitel kommer författarna att inleda med att ta fram olika tillvägagångssätt som kan 

användas för en vetenskaplig undersökning och sedan förklara vilka metoder författarna har 

använt sig av. 

  

2.1  Kvalitativ och kvantitativ forskning 

 

När författarna ska gå in på självaste valet av vad för slags metod man skall välja så ställer 

författarna sig frågan om vad det är för slags data det är man kommer att använda sig av. Skall 

man använda sig utav kvantitativ data eller är det så att det är kvalitativt data som gäller för 

undersökningen. Kännetecknen för dessa två metoder är följande. 

 

Den kvantitativa inriktade forskningsmetoden innebär att man arbetar med vad man kallar för 

”hård data”. Forskningsmetodiken där man använder hård data är baserade av mätningar i 

form av siffror, det kan vara allt från statistiska bearbetnings- samt analysmetoder. Den 

forskning som brukar vara byggd på kvantitativ ansats ger en bredare bild än vid en kvalitativ 

studie. 

 

Den kvalitativa forskningsmetoden betyder att man använder sig av det så kallade ”mjuk 

data”. Det som menas med mjuk data är att de data som forskaren använder sig utav kan 

berättas, upptäckas eller något som beskrivs med ord. Det kan vara allt från persons intervjuer 

till tidigare forskning och dylikt. Jan Hartman har framställt i sin bok Vetenskapligt 

Tänkande: Från kunskapsteori och metodteori att ”Kvalitativa undersökningar karakteriseras 

av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer”.
1
 

  

Hela syftet med undersökningen ska vara avgörande för vilken slags forskningsansats man 

kommer att använda sig av till studien. Författarna i följande studie kommer att arbeta med 

den kvantitativa forskningsansatsen. Man kommer att använda sig av följande metod eftersom 

studiens syfte är att undersöka korrelationen mellan förändringarna i valutan, räntan och 

statsobligationen med börsen (OMX S30). Man kommer att använda sig av de fem senaste 

årens statistik för att sedan tillämpa sig utav statistiska modeller för att få fram de eventuella 

sambanden. 

                                                 
1 Jan Trost s. 16 & Jan Hertman s. 239 
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2.2  Forskningsansatser 
 

För att kunna dra slutsatser om verkligheten använder man sig utav två olika arbetssätt. Den 

ena sättet är att man använder den deduktiva ansatsen där man drar slutsatser från dem 

befintliga teorier och allmänna principer. Det andra sättet kallas induktivansatsen som innebär 

att man studerar sitt forskningsobjekt utan att man kopplar följande studie med någon tidigare 

teori. 
2
 

 

Författarna i följande uppsats kommer att använda den deduktiva ansatsen, dvs. man kommer 

att utgå från tidigare existerande teorier som man sedan kommer att tillämpa på empirin för att 

dra slutsatser. 

 

2.3  Datainsamling 
 

Det finns idag en stor mängd olika sätt för att samla information och data ifrån, dem 

vanligaste sätten är att författarna använder sig av redan befintliga skrifter. Dessutom kan man 

använda sig av olika former utav självrapportering, olika attitydskalor, göra observationer i 

form av enkätundersökningar eller intervjuer och dylikt. 

Det går inte direkt att dokumentera om vilket utav insamlingsmetoder som är effektivast och 

bättre än den andra, utan det hela rör sig om vilken utav metodiken som ger de bästa svaren på 

frågeställningen man har med de förutsättningar dvs. den tid och medel författarna har 

tillgång till.  

Författarna har i denna undersökning använt sig av diverse sökmotorer samt olika hemsidor 

på internet för att få tillgång till tidsskrifter med tidigare forskningar som har med 

undersökningsämnet att göra. Man har även använt sig av ”JSTOR” som är en databas där det 

finns tillgång till en stor mängd forskningsartiklar för studien. 

Författarna har använt ”CMC Markets” som källa för att införskaffa data om börsens 

historiska avkastning fem år bak i tiden och använt riksbankens hemsida för att få tag på 

nödvändig data som berör studien dvs. reporäntan, valutan och statsobligationer. 

 

 

 

                                                 
2
 Johannessen, Tufte 2002, sid 35 
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2.4  Reliabilitet och Validitet 

 

Det viktigaste med en studie är att den genomförs på ett tillförlitligt sätt. Alltså att studien har 

en god reliabilitet. Det är även väldigt viktigt med att studien har en god validitet, vilket 

betyder att de data som framställs till studien är relevant vid rätt tillfälle. Författarnas uppgift 

är att alltid försöka nå en så pass hög reliabilitet samt validitet som möjligt till sin studie.  

Författarna i följande studie har i första hand arbetat utifrån en kvantitativ ansats, vilket 

innebär då att man framför allt relaterar till rätt slags data som är insamlad och arbetat på ett 

pålitligt sätt. 

 

2.4.1  Reliabilitet 

 

När författarna endast kommer att genomföra 60 observationer (månadsvis) under dessa fem 

år för varje enskild variabel kan det tyckas att reliabiliteten förmodligen inte blir lika hög som 

det skulle ha kunnat bli om man hade valt att genomföra en veckovis insamling av data. Hade 

man valt att ha med fler observationer skulle detta öka reliabiliteten avsevärt. 

Författarna har för att få ut en så hög reliabilitet som möjligt i studien varit noggranna med att 

ange de kvantitativa data dvs. siffrorna korrekt i dem beräkningar samt statistiska uträkningar 

som man har utfört. 

 

2.4.2  Validitet 

 

Det finns en mängd sätt att få en så hög validitet som möjligt hos en studie. Ett av dem 

vanligaste sätten är att man försöker garantera innehållsvaliditeten för studien. Detta kan 

göras genom att man tillhandahåller någon som är väl insatt inom problemområdet som har 

med studiet att göra, och den personen får analysera uppsatsen. 

Författarna i denna studie har för att uppnå en så hög validitet som möjligt jämfört sina 

slutsatser och analyser med tidigare forskning inom liknande problemområden. 
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2.5  Tids urval 
 

Författarna i denna uppsats har valt att avgränsa tidsomfattningen till fem år. Där man sedan 

månadsvis kommer att samla in data. Vi kommer således få 60 observationer för varje 

variabel. 

Anledningen till denna tidsperiod är ett bekvämlighetsurval då författarna anser att en längre 

tidsomfattning inte har någon större effekt på resultatet och därför kändes det inte nödvändigt 

att ta en längre period.  

 

2.6  Tillvägagångssätt 
 

 

2.6.1  Pearsons Korrelationsanalys 

 

En korrelationsanalys är en uppsättning utav olika metoder för att beräkna styrkan i 

sambandet mellan två variabler. Med hjälp av korrelationsanalys försöker man således få fram 

de positiva eller negativa sambanden mellan hypoteser. Vid en analys räknar datorn fram en 

korrelationskoefficient. Därefter får man veta hur nära ett linjärtsamband man får i 

stickprovet. Korrelationen kan anta alla värden mellan -1 eller +1. Som en allmän riktlinje, 

skulle ett värde på mellan 0,1 till 0,4 betecknas som en svag korrelation och något över 0,5 

skulle betraktas som en stark korrelation. Ett värde som närmar sig noll indikerar att det inte 

finns någon relation mellan två variabler, med andra ord det finns det ingen korrelation. Ju 

mer värdet på r avlägsnar sig från 0 desto starkare samband får vi åt respektive sida. 

En korrelation beror även på antalet observationer eftersom man omvandlar det till 

normalfördelad sannolikhet. Normalfördelad sannolikhet betecknas p och varierar mellan 0 

och 1. För att ett samband ska vara så pass säkert som möjligt så måste p vara mindre än 

0,05.
3
 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Cohen, 1988 s. 80 
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Figur 1. 

Pearsons Korrelation – Positiv, negativ och ingen korrelation. 

 

Figur 2. 

Denna figur förklarar på vilket sätt man kan tolka styrkan på korrelationen.

 

2.6.2  Enkel linjär regressionsanalys4 

 

Vid en enkel linjär regression utgår man från en beroende variabel (Y) dvs. den variabel som 

påverkas, och en oberoende variabel (X) alltså den variabel som påverkar. Enkel regression 

kan även kallas för bivariat regression, det för att man endast använder sig utav två variabler. 

Författarna i denna uppsats har använt sig utav enkel linjär regressionsanalys för att visa vad 

för påverkan varje enskild oberoende variabel har på huvudvariabeln OMX S30, alltså vad 

reporäntan, valutan och statsobligationer har för enskild påverkan på OMX S30. 

Formeln för enkel linjär regression ser ut på följande sätt: 

 

Y= a +bX 

Y: Den beroende variabeln. 

X: Den oberoende variabeln. 

b: Anger lutningen på den räta linjen som även visar den genomsnittliga förändringen i 

variabeln Y om värdet på X ökar. 

a: Anger linjens så kallade “intercept” dvs. vad värdet på Y-variabeln är då X är 0. 

 

                                                 
4
 Lind Douglas A, Statistical techniques in business & economics, 14.e uppl, Boston, 2010 s.454 
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Figur 3 

Figuren visar de olika sambanden: 

  

2.6.3  Multipel regression5 

 

En multipel regression är en utbyggd metod utav enkel regression som framställer sambandet 

mellan en beroende variabel (Y-värde) och minst två eller flera oberoende variabler (X-

värden). Följande metod används mer flitligt än enkel regression då det inte är många 

fenomen som brukar kunna förklaras endast med hjälp av en oberoende faktor. Författarna har 

använt sig utav multipel regression analysen för att få svar på hur flera oberoende variabler 

har tillsammans en påverkan på beroende variabeln, dvs. man har använt sig utav metoden för 

att ta reda på vad för påverkan reporäntan, valutan (USD/SEK) och statsobligationer har på 

OMX S30. 

Ekvationer för multipel regression görs oftast inte med manuella beräkningar utan man är 

oftast i behov av ett datorprogram. I det här fallet kommer författarna att använda sig utav det 

statistiska programmet ”SPSS”.  

Ekvationen för multipel regression ser ut på följande sätt: 

Y' = a + b1X1 + b2X2 +...+bkXk 

där: Y' = Det prognostiserade värdet för Y 

a = Det uppskattade värdet för Y där regressionslinjen korsar y-axeln. 

b = Regressionskoefficient för X, genomsnittlig förändring i Y när X ändras med en enhet. 

X = Är ett värde för en oberoende variabel. 

k = Antalet oberoende variabler 

                                                 
5
 Lind Douglas A, Statistical techniques in business & economics, 14.e uppl, Boston, 2010 s.505 
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2.7  SPSS 
 

Författarna kommer att använda sig utav det statistiska data programmet ”Statistical Package 

for the Social Sciences” (SPSS). SPSS är utvecklad utav tre doktorander vid Stanford 

University. Programmet började som ett projekt vid deras institution men utvecklingen och 

etableringen av det skedde väldigt fort bland organisationer och privatpersoner världen runt. 

Programmet ägs idag utav IBM. 

Författarna kommer att använda sig utav det statistiska dator programmet SPSS för att kunna 

beräkna multipel regression och Pearsons korrelations analys. När man gör sådana analyser på 

SPSS så tolkar man i utskriften vilka utav variabler som är signifikanta, och därmed är det 

dessa variabler som bäst förklarar Y-värdet alltså värdet på den beroende variabeln. 

 

2.7.1  Att tolka ”SPSS” värden 

 

SPSS analyser förklaras med hjälp av olika värden som tolkas för att dra slutsatser. 

Författarna kommer främst att vara i behov av att använda följande värden som man kommer 

att tolka, β värde (beta), R
2 

värde (Determinationskoefficienten) och R värde (korrelation). 

 

2.7.2  βeta värde och T-värde6 

 

Beta värden och deras betydelse är ett viktigt statistiskt mått att ha koll på. Den 

standardiserade versionen av beta värdet är lättare att tolka eftersom de inte är beroende av 

måttenheter på variablerna. Den standardiserade betavärdet tillhandahålls av SPSS och den 

talar om hur många standardavvikelser av resultatet som måste ske för att förändra ett resultat 

som kommer leda till att en förändring sker i prognosen. 

Ett beta värde kan inneha alla värden mellan -1,0 och +1,0. Ju närmare värdet sträcker sig mot 

-1,0 / +1,0 desto starkare samband finns till att en förändring skall ske i prognosen. 

I enkel regression ett högt värde på T indikerar på att lutningen på regressionslinjen är 

signifikant skiljd från horisontellt läge dvs. ingen lutning alls. Medans i multipel regression är 

det inte så enkelt att visualisera vad värdet säger. Man kan säga att T-testet i en multipel 

regression mäter om variabeln bidrar signifikant till modellen. På så sätt kan man säga om t-

                                                 
6
 Gujarati Damodar N, Basic economterics, Femte uppl, McGraq-Hill, Boston, 2009 
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testet som är associerat med b-värdet är signifikant (om värdet på kolumnen Sig, är mindre än 

0.05), då bidrar oberoende variabeln signifikant till modellen. Ett lägre värde på Sig. och ett 

högre t-värde innebär en större kontribution till modellen. Medans ett högre värde på Sig. och 

ett lägre t-värde innebär en minde kontribution till modellen. 

 

2.7.3  Determinations koefficienten(R2) 

 

Det så kallade determinationskoefficienten (R
2
) som ger ett mått på i vilken utsträckning en 

variabel "förutser" den andra beräknas genom att helt enkelt kvadrera sambandets värde. Man 

kan därefter enkelt multiplicera värdet med 100 för att få det i procenttal. 

R
2 

sträcker sig mellan 0 och 1 där ett värde på 0 innebär att det inte finns någon förklarad 

varians. Ju starkare värde vi får på R
2 

desto högre andel av variansen förklaras.
7
 

 

Figur 4. 

Vänster diagram visar hur ett diagram kan se ut vid en 100 % förklarad varians. 

Diagrammen till höger visar en 0 % förklarad varians. 

 

 

                                                 
7
 Gujarati Damodar N, Basic economterics, Femte uppl, McGraq-Hill, Boston, 2009 
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3.  Teoretisk Bakgrund 

Detta kapitel kommer att handla om tidigare forskning på området. Först kommer författarna 

att beskriva de tre synsätten som behandlar dem eventuella samspelen mellan aktie- och 

valutamarknaden för att sedan fördjupa sig inom Intermarket analys och gå genom de 

grundläggande principerna.  

 

Samspelen mellan dem olika delsystemen av finansiella marknader anses vara en viktig intern 

kraft på marknaden. I en ekonomiskt avreglerad marknad är växelkursstabiliteten en grund 

och är väldigt viktigt för en välbefinnande aktiemarknad. Detta eftersom en depreciering av 

valutan i ett land leder till minskade aktieavkastningar för utländska investerare. Om en 

depreciering sker kommer utländska investerare minska sina investeringar i aktiemarknaden 

och därmed leder detta till negativa effekter på likviditeten inom marknaden. 

 Det finns två teoretiska synsätt som behandlar dem eventuella samspelen mellan 

aktiemarknaden samt förändringarna inom valutamarknaden. Dessa är illustrerade utav 

Dornbusch Rudiger och Fischer Stanely (1980). Dornbusch Rudiger har även granskat ett 

tredje synsätt där han påstår att det inte finns något som helst eller ett väldigt svagt samspel 

mellan aktie- och valutamarknaden. 

 

3.1  ”Flow - Oriented Approach” – Den traditionella modellen 8 
 

Detta synsätt förutsätter att förändringarna i växelkurserna leder till förändringar inom 

aktiekurserna. 

Växelkursrörelser påverkar den internationella konkurrenskrafterna och handelsbalansen 

vilket som i sin tur påverkar de reala ekonomiska variablerna, såsom realinkomsterna och 

produktionskostnader.  

 

De klassiska ekonomerna anser med detta att de förändringar som sker i valutakurserna 

påverkar ett företag med betydande export och import verksamhet och deras värden i form av 

inkomster samt kostnader som därmed har en inverkan på bolagets aktiekurs. En appreciering 

av den lokala valutan leder till en minskad vinst för en exportör samt minskar kostnaderna för 

importören, medans en depreciering av den lokala valutan ökar vinsten för en exportör samt 

                                                 
8
 Rudiger Dornbusch & Stanley Fischer, Exchange Rates and the Current Account, 1980  
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ökar kostnaderna för importören. Ytterligare förändringar i växelkursen har en effekt på ett 

företags transaktionsexponering, det vill säga framtida skulder och fordringar som är 

betecknade i utländsk valuta. En appreciering av valutan påverkar negativt på den inhemska 

aktiemarknaden för en export dominerad ekonomi och påverkar positivt på den inhemska 

aktiemarknaden för en import dominerad ekonomi. 

 

3.2  Stock- Oriented Approach – portfölj balans strategier 
 

Det här synsättet förutsätter att förändringarna inom börsen påverkar valutan, detta genom 

porföljjusteringar dvs. in- och ut -flöden av utländskt kapital via direkta och indirekta kanaler. 

 

Börsen påverkar valutan direkt genom förändringarna i aktiemarknaden t.ex. om aktiepriserna 

stiger då leder detta till ett ökat intresse av utländska investerare att investera i den marknaden 

och i sin tur även lockar lokala investerare att sälja ifrån sig utav utländska investeringar och 

investera istället på den inhemska marknaden. Detta leder till en appreciering av den lokala 

valutan. 

 

Aktiemarknaden påverkar valutan indirekt genom ökningen av välståndet då aktiekurserna 

stiger vilket leder till att efterfrågan stiger på lokala valutan av lokala investerare som i sin tur 

resulterar i en ökning av dem inhemska räntorna och detta i sin tur resulterar till en 

appreciering av den lokala valutan.  

På samma sätt, sjunkande aktiekurser resulterar i nedvärdering av den lokala valutan och 

därmed kan man säga att förändringar i aktiekurserna leder till förändringar i växelkursen för 

den lokala valutan.
9
 

 

3.3  Asset Market Approach10 
 

Det här synsättet förutsätter en svag eller ingen association mellan aktiekursen och 

växelkursen. 

                                                 
9
   Rudiger Dornbusch & Stanley Fischer, Exchange Rates and the Current Account, 1980 

10
 Rudiger Dornbusch, the Theory of Flexible Exchange Rate Regimes and Macroeconomic Policy, 1976.   
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Växelkursen för en valuta behandlas precis som priset på en tillgång och därmed bestäms 

priset på valutan av den förväntade framtida växelkurserna. All information som påverkar det 

framtida värdet av växelkursen kommer att påverka den nuvarande växelkursen och sådan 

information i sin tur skiljer sig från de som orsakar förändringar i aktiekurserna. Vid ett 

sådant scenario kan inget samband förväntas föreligga mellan valutaförändringar och 

aktiemarknader. 

 

3.4  Intermarket analys11 
 

John Jay Murphy har i sin bok ”Intermarket Analyses” gått genom de grundläggande 

principerna i alla marknader. Han menar då att alla marknader är kopplade till varandra och 

påverkar varandra på ett och annat sätt. 

 

Den grundläggande förutsättningen för intermarket analys är att alla marknader är korrelerade 

med varandra. Med andra ord, vad som händer i en marknad har en effekt på en annan. Det är 

fyra sammankopplade marknader som är råvaror, valuta, obligationer och aktiemarknaden. 

Man har genom åren studerat och undersökt effekterna av räntor på aktiemarknaden, till 

exempel har stigande räntor historiskt varit dåliga för aktier, särskilt de aktier som är i 

räntekänsliga marknadssektorer. Räntorna i sin tur påverkas av riktningen på råvarupriser. 

Stigande råvarupriser är vanligen associerade med stigande inflation, vilket sätter tryck uppåt 

på räntorna. Råvarupriser och räntor påverkas även av riktningen på landets valuta. Sjunkande 

valuta leder till en ökning av råvarupriser noterade i samma valuta. Denna ökning av 

råvarupriser väcker inflationsrädslor och sätter press på centralbankerna till att höja räntorna, 

vilken i sin tur har en negativ inverkan på börsen. Alla aktier påverkas dock inte lika. Vissa 

aktier påverkas negativt, medan andra drar nytta. 

 

En annan viktig länk i intermarket kedjan är det positiva sambandet mellan obligationer och 

aktiemarknaden. Aktiemarknaden påverkas av flera faktorer men de två viktigaste är 

riktningen på inflationen och räntor. En tumregel är att stigande räntor har en nedåtgående och 

pessimistisk effekt på börsen; fallande räntor har i sin tur upphaussad och optimistisk effekt 

på börsen. På samma sätt kan man säga att stigande obligationsmarknad är i allmänhet 

                                                 
11

 Murphy John J, Intermarket analysis: profiting from global market relationships, 2004, s.179 
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upphaussad och optimistisk för börsen. Omvänt, har en fallande obligationsmarknad i 

allmänhet nedåtgående och pessimistisk inverkan på börsen. Författaren menar att så länge 

obligations- och aktiemarknaden rör sig i samma riktning, kan man säga att de två 

marknaderna bekräftar varandra och deras utveckling kommer sannolikt att fortsätta. En 

annan viktig faktor är att obligationsmarknaden vanligtvis vänder först dvs. när marknaden 

toppar så kommer obligationsmarknaden vanligtvis vända ner först och vid marknadsbottnar 

kommer obligationsmarknaden oftast vända upp först. Man kan därför säga att obligationer 

fungerar ofta som en vägledande indikator för börsen och analys av aktiemarknaden är 

ofullständig utan en motsvarande analys av obligationsmarknaden.        

 

J. J. Murphy menar att eftersom både valutan och börsen påverkas av inflationen och 

utvecklingen på räntan så bör det också finnas en direkt koppling mellan valutan och 

aktiemarknaden. Författaren menar vidare att koppling mellan valutan och börsen finns men 

tar långa perioder innan effekterna av förändringarna i valutan syns på aktiemarknaden. En 

stigande valuta kommer så småningom driva inflationen och räntan lägre som i sin tur har en 

upphaussad och optimistisk effekt på börsen och en fallande valuta kommer så småningom att 

driva aktiekurserna lägre på grund av stigande inflation och räntor. Men det är dock en 

överförenkling att säga att en sjunkande valuta alltid har en negativ effekt på börsen och 

stigande valuta alltid har en positiv inverkan på börsen och det är inte möjligt att diskutera 

kopplingen mellan valutan och aktiemarknaden utan att ta hänsyn till inflationen och räntan.   

 

Författaren har förklarat de viktigaste intermarket principerna och gått genom de sambanden 

som har styrt marknaden de senaste 30 åren.  

 

3.4.1  Grundläggande intermarket principer12 

  

 Alla marknader är länkade, nationellt och globalt 

 Ingen marknad rör sig i isolering  

 Analys av en marknad bör omfatta alla de andra marknaderna 

 

 

 

                                                 
12

 Murphy John J, Intermarket analysis: profiting from global market relationships, 2004, s.185 
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3.4.2  Marknadsgrupper13 
 

 De fyra marknadsgrupperna är aktier, obligationer, råvaror och valutor  

 

3.4.3  Marknadsförhållanden14 

  

 Dollarn och råvaror går i motsatt riktning  

 

 Obligationspriser och råvaror går i motsatt riktning  

 

 Obligationer och aktier vanligtvis går i samma riktning  

 

 Under deflation, obligationspriser stiger medan aktierna faller  

 

 En stigande dollar är bra för amerikanska obligationer och aktier  

 

 En svag dollar gynnar stora multinationella aktier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Murphy John J, Intermarket analysis: profiting from global market relationships, 2004, s.185  
14

 Ibid. 
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4.  Empiri 

Detta kapitel kommer författarna inleda med att presentera de olika variablerna och 

strukturera det på ett sätt så att författarna tar en variabel åt gången. Författarna kommer att 

avsluta med att redogöra resultaten från kvantitativa analysen.   

 

4.1  OMX S3015 
 

OMX AB är ett börsnoterat bolag på stockholmsbörsen som driver börserna i Stockholm, 

Helsingfors, Köpenhamn, Tallin, Riga och Vilnius under det gemensamma namnet The 

Nordic Exchange. År 2007 blev OMX AB uppköpta av Nasdaq för 3,7 miljarder dollar. 

 OMX Stockholm 30 (OMX S30) är benämningen på de trettio mest omsatta aktierna på 

Stockholmsbörsen. OMXS30 är ett kapitalviktat index som mäter kursutvecklingen, det vill 

säga de ingående aktiernas andel av indexet bestäms av aktuellt börsvärde för respektive 

bolag. 

 

OMX S30 består utav följande bolag (2010-05-04): 
16

 

 

Företag Bransch Index vikt (%) 

   

ABB Industri 0,0294 

Alfa Laval Industri 0,0173 

Assa Abloy Industri, Lås 1,98 

AstraZeneca Läkemedel 3,72 

Atlas Copco A Industri 3,66 

Atlas Copco B Industri 1,55 

Boliden Råvaror, Gruvdrift 1,04 

Electroluc Vitvaror 2,08 

Ericsson Telekom 8,22 

Getinge Hälsovård 1,26 

Hennes & Mauritz Kläder och mode 12,02 

Investor Investmentbolag 2,51 

Lundin Petroleum Olja- och gasutvinning 0,75 

Modern times Group Media 0,85 

Nokia Telekom 0,29 

Nodea Bank 12,19 

Sandvik Industri 4,24 

Scania Lastbila, motorer 1,53 

SEB Bank 3,98 

Securitas Säkerhetstjänster och produkter 1,01 

Skanska Bygg 2,01 

SKF Industri 2,01 

                                                 
15

 http://www.nasdaqomx.com/ 

16
 http://www.nasdaqomx.com/ 

http://www.nasdaqomx.com/
http://www.nasdaqomx.com/
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SCA Pappers- och hygeinprodukter 2,38 

SSAB Stål 1,22 

Svenska Handelsbanken Bank 5,17 

Swedbank Bank 2,76 

Swedish Match Tobak 1,63 

Tele2 Telekomoperatör 1,89 

TeliaSonera Telekomoperatör 9,64 

Volvo Group Lastbilar, maskiner etc 3,63 

 

Utvecklingen på OMXS30 de senaste fem åren har varit enligt nedan: 

 

OMX30 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

2005 754 775 789 756 796 831 848 873 893 913 938 971 

2006 964 1005 1070 1040 936 951 939 999 1045 1107 1085 1157 

2007 1203 1165 1242 1267 1276 1278 1243 1199 1239 1150 1103 1054 

2008 950 950 980 1021 980 848 886 879 660 700 646 695 

2009 644 668 704 798 764 778 871 918 883 937 946 967 

 

Diagram 1. 

 

 

4.2  Reporäntan 
 

Reporäntan är den ränta bankerna får när dem lånar eller vill placera i Riksbanken på sju 

dagar. Den kallas även för styrräntan eftersom förändringarna i reporäntan får en direkt effekt 

på marknadsräntorna. Riksbankens uppgift är att hålla inflationen låg och reporäntan är det 

man utnyttjar för att styra inflationen. Om Riksbanken tror att inflationen är på väg upp, då 
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höjer man reporäntan i och med det blir det dyrare att ta ett lån, och inflationen hejdas. Fram 

till 1994 juni använde riksbanken marginalräntan som ”vapen” mot inflationen som man 

sedan ersatte den av reporäntan. 

Inlåningsräntan samt utlåningsräntan är bundna till reporäntan. När bankerna sätter in likvida 

medel i Riksbanken över natten är det som kallas för inlåningsräntan, den är alltid 0,75 

procentenheter lägre än reporäntan. Utlåningsränta är motsatsen till inlåningsräntan, den 

gäller när bankerna lånar av Riksbanken under natten och den är alltid 0,50 procentenheter 

högre än reporäntan.
17

 

 

Utvecklingen på reporäntan de senaste fem åren har varit enligt nedan: 

 

Reporänta Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

2005 2 2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2006 1,75 1,75 2 2 2 2,25 2,25 2,25 2,5 2,5 2,75 3 

2007 3 3,25 3,25 3,25 3,25 3,5 3,5 3,5 3,75 4 4 4 

2008 4 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,5 4,5 4,75 4,25 3,75 2 

2009 2 1 1 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

 

Diagram 2. 
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 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=32048  
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4.3  Obligationer 
 

Statsobligationer är statspapper med löptider som sträcker sig mellan 2 och 12 år. Vi kommer 

att titta på obligationer vars löptid kommer att sträcka sig i 5 år, detta eftersom vi har en 

undersöknings period på lika många år. 

Innebörden med statsobligationer är att man får en fast ränta som betalas ut varje år. Du vet 

även vad du kommer att få tillbaka på förfallodagen. Självaste räntan på obligationen kallas 

för kupongränta. Värdet du får tillbaka i form av ränta en gång per år är procentsatsen 

multiplicerat med det nominella beloppet du har i obligationen. 

 Vid köp av en statsobligation lägger du bud på nominellt belopp då ingår även 

upplupen ränta och över- eller underkurs: 

 

Belopp att betala 

 

= budbelopp + upplupen ränta + överkurs       

 

eller 

 

= budbelopp + upplupen ränta - underkurs  

En statsobligation säljs oftast för en över eller en underkurs. Detta beror på att räntan i 

auktionen inte alltid är lika stor som kupongräntan. Ifall räntan för en auktion är svagare än 

kupongräntan betalar man en överkurs och om auktionen i något annat fall är istället högre än 

själva kupongräntan då betalar man underkurs.
18

 

 

Utvecklingen på obligationsmarknaden mellan åren 2005-2009 har varit enligt nedan. Värden 

är angivna som den genomsnittliga årsavkastningen per månad i procent: 

Period Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

2005 3,1558 3,0995 3,1974 2,9698 2,7202 2,4413 2,4024 2,565 2,4957 2,8683 3,0839 3,1567 

2006 3,1245 3,1683 3,3 3,5331 3,5436 3,6695 3,7314 3,69 3,5969 3,6373 3,5825 3,6847 

2007 3,9061 3,9095 3,8125 4,0726 4,201 4,4345 4,4684 4,2435 4,1745 4,2809 4,1275 4,1896 

2008 3,899 3,7824 3,7603 3,9731 4,1698 4,6096 4,6127 4,1961 3,9418 3,3233 2,7429 2,1081 

2009 2,2345 2,1901 2,1715 2,3719 2,7409 2,7577 2,5553 2,764 2,6802 2,5797 2,517 2,6183 

                                                 
18

 http://www.riksbank.se/templates/stat.aspx?id=16740 
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Diagram 3. 

 

 

 

 

4.4  Valutan 
 

Priset på en valuta i förhållande till en annan kallas för valutakurs eller växelkurs som 

bestäms på en valutamarknad. I huvudsak beror priset på valutan dvs. växelkursen på flera 

faktorer som bland annat priserna i landet och räntan. Om det t.ex. är höga priser i ett land 

bidrar detta till att landets export minskar som därmed gör att efterfrågan på landets valuta 

minskar. Om det t.ex. är höga räntor i ett land bidrar detta till att efterfrågan på landets 

räntepapper ökar som i sin tur gör att efterfrågan på landets valuta ökar.   

Författarna har i denna uppsats valt att undersöka förändringen på den svenska kronan 

gentemot amerikanska dollarn dvs. SEK/USD. Detta eftersom författarna kommer att 

undersöka sambandet mellan förändringarna i svenska kronan och OMXS30 som i huvudsak 

inkluderar de stora, välkända och internationellt verksamma svenska företag som handlar för 

det mesta med dollarn. 
19
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 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=15867 

http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=15867
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Utvecklingen av svenska kronan gentemot dollarn mellan åren 2005-2009 har varit enligt 

nedan: 

 

Valutan Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

2005 7,07 6,76 7,11 7,08 7,5 7,85 7,6 7,49 7,73 8,16 8,02 7,7 

2006 7,66 7,92 7,6 7,36 7,19 7,21 7,17 7,25 7,33 7,15 6,82 6,85 

2007 6,99 7,04 6,94 6,8 6,9 6,72 6,69 6,87 6,51 6,32 6,43 6,39 

2008 6,44 6,1 5,93 6,07 6,04 5,96 6,1 6,53 7,11 7,8 8,19 7,84 

2009 8,28 9,02 8,27 7,91 7,7 7,97 7,12 7 6,98 7,03 7,08 7,07 

 

 

Diagram 4. 
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5.  Analys 

Författarna har gjort en analys utifrån den insamlade empirin och den teoretiska 

bakgrunden. Man kommer i detta avsnitt göra en statistisk analys av data och sedan 

analysera de resultat man har fått utifrån den teoretiska bakgrunden. 

 

5.1  Statistisk analys 
 

5.1.1  OMX S30 och valutan 

 

Här presenterar författarna den enkla regressionen mellan beroende variabeln (Y) och de 

oberoende variablerna (X). Meningen med detta är att ge en överskådlig bild på hur de 

oberoende variablerna påverkar OMX S30 var för sig innan man går in på den multipla 

regressionsanalysen. 

 

Diagram 5. 

 R2 = 0,249, R = -0,499, Sig: 0,001 
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Ovanstående diagram visar ett negativt samband mellan valutan och OMX S30. Enligt 

beräkningarna i SPSS får vi en negativ korrelationskoefficient, R = -0,499. 

Regressionsanalysen gav ett signifikans värde på under 0,001 vilket alltså innebär att 

sambandet har ett statistiskt signifikant värde vid 99 procents konfidensintervall.  

Förklarningsvärdet dvs. R2 värdet är på 0,249 vilket innebär att ca 25 procent av variansen i 

Y-variabeln förklaras av den oberoende variabeln dvs. X-variabeln. Detta betyder att ca 25 

procent av variansen i OMX S30 förklaras utav valutan (SEK/USD). 

 

5.1.2  OMX S30 och reporäntan 

 

Diagram 6. 

 R2 = 0,108, R = 0,329, Sig: 0,010 

 

Ovanstående diagram visar ett positivt samband mellan reporäntan och OMX S30. Enligt 

beräkningarna som är gjorda i SPSS får vi en positiv korrelationskoefficient, R = 0,329. 

Denna analys gav ett signifikant värde på under 0,010 vilket innebär att sambandet har ett 
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statistiskt signifikant värde vid 95 procents konfidensintervall. Här är förklarningsvärdet dvs. 

R2 värdet 0,108 vilket betyder att ca 11 procent utav variansen på Y-värdet förklaras av den 

oberoende variabeln dvs. X-värdet. Detta betyder att ungefär 11 procent av variansen i OMX 

S30 förklaras av reporäntan. 

 

5.1.3  OMX S30 och statsobligationer 

 

Diagram 7 

 R2 = 0,434, R = 0,659, Sig: 0,001 

 

Ovanstående diagram visar ett positivt samband mellan statsobligationer och OMX S30. 

Enligt beräkningarna som är gjorda i SPSS får vi en positiv korrelationskoefficient,  

R = 0,659. Denna analys ger ett signifikant värde på under 0,001 vilket innebär att sambandet 

har ett statistiskt signifikant värde vid 99 procents konfidensintervall. Här är 

förklarningsvärdet, R2 = 0,434 vilket visar att ca 43,5 procent av variansen på Y-värdet 
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förklaras av den oberoende variabeln dvs. värdet på X. Det hela innebär alltså att 43,5 procent 

av variansen i OMX S30 förklaras utav statsobligationer. 

 

5.2  Multipel Regression 
 

För att förklara relationen mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna har 

författarna gjort en multipel regressionsanalys. I tabellerna nedan redovisas resultaten från 

den multipla regressionsanalysen.  

 

Tabell 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Från tabell 1 kan man se att enligt beräkningarna i SPSS är korrelationskoefficienten,  

R= 0,756 och förklaringsvärdet, R2 värdet= 0,571 som är ett sammanfattande mått som visar 

hur pass väl regressionslinjen passar data. Ökningen av antalet oberoende variabler i en 

multipel regression gör att determinationskoefficienten ökar. Författarna har därför valt att 

titta noga in på det justerade R2-värdet istället då den tar hänsyn till antalet oberoende 

variablernas påverkan på determinationskoefficienten. Det justerade R2 värdet ligger på 0,548 

som innebär att 54,8 % av variansen i den beroende variabeln dvs. OMX S30 påverkas av de 

oberoende variablerna dvs. mer än hälften av variansen i OMX S30 förklaras av valutan, 

reporäntan och statsobligationer.    

 

5.3  Hypotesprövning 
 

Globalt hypotestest 

För att undersöka trovärdigheten i hypoteser angående den undersökta populationen gör man 

en statistisk hypotesprövning. Man testar de oberoende variablernas förklaringsförmåga av 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 
,756

a
 

,571 ,548 117,21765 

a. Predictors: (Constant), Statsobligation, Valutan, Reporäntan 
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variansen i den beroende variabeln. Författarna har valt 99% signifikansnivå för att säkerställa 

om de oberoende variablerna är signifikanta eller inte. Hypoteser författarna har ställt är: 

 

H0 = Ingen av de oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln. 

H1 = En eller flera oberoende variabler påverkar den beroende variabeln. 

 

Tabell 2.  

ANOVA
b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1024725,463 3 341575,154 24,860 ,000
a
 

Residual 769438,721 56 13739,977   

Total 1794164,183 59    

a. Predictors: (Constant), Statsobligation, Valutan, Reporäntan 

b. Dependent Variable: OMX30 

 

I tabellen ovan kan man se antalet frihetsgrader för nämnaren och täljaren som behövs när 

man ska ta fram det kritiska F- värdet. I kolumn ”df” som står för ”degrees of freedom” dvs. 

antalet frihetsgrader kan man se att antalet frihetsgrader för täljaren är 3 som också står för 

antalet oberoende variabler. Nästa värde i samma kolumn indikerar att det är 56 frihetsgrader i 

nämnaren. F- värdet i modellen ligger på 24,860 och är mycket större än det kritiska F- värdet 

och därför kan vi alltså med 99 % signifikansnivå fastställa att det finns ett samband mellan 

de oberoende variablerna och den beroende variabeln. Därmed förkastar författarna 

nollhypotesen och accepterar H1 som innebär att en eller flera oberoende variabler påverkar 

den beroende variabeln. 

 

T-test 

 

I enkel regression ett högt värde på ”t” indikerar på att lutningen på regressionslinjen är 

signifikant skild från horisontellt läge dvs. ingen lutning alls. Medans i multipel regression är 

det inte så enkelt att visualisera vad värdet säger. Man kan säga att t-testet i en multipel 

regression mäter om variabeln bidrar signifikant till modellen. På så sätt kan man säga om t-

testet som är associerat med b-värdet är signifikant (om värdet på kolumnen Sig, är mindre än 

0.05), då bidrar oberoende variabeln signifikant till modellen. Ett lägre värde på Sig. och ett 
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högre t-värde innebär en större kontribution till modellen. Medans ett högre värde på Sig. och 

ett lägre t-värde innebär en minde kontribution till modellen. För att utvärdera de enskilda 

regressionskoefficienterna och se om de individuella variablerna har någon påverkan på den 

beroende variabeln har författarna undersökt t-värden för de oberoende variablerna. Så här 

långt har det påvisats att minst en, men inte nödvändigtvis alla, av regressionskoefficienterna 

är skild från noll. Nästa steg är att testa de enskilda oberoende variablerna för att fastställa 

vilken regressionskoefficient (β) är noll och vilken är skild från noll. Författarna har ställt tre 

separata hypoteser. 

 

Valutan: 

H0: β1 = 0 

H1: β1 ≠ 0 

 

Reporäntan: 

H0: β2 = 0 

H1: β2 ≠ 0 

 

Statsobligation: 

H0: β3 = 0 

H1: β3 ≠ 0 

 

 

Tabell 3. 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

  1 (Constant) 108,243 354,553  ,305 ,761 

Valutan 6,777 35,703 ,026 ,190 ,850 

Reporäntan -83,813 19,829 -,647 - 4,227 ,000 

Statsobligation 296,546 45,775 1,209 6,478 ,000 

a. Dependent Variable: OMX S30 
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Testet är dubbelsidigt och hypotesen testas på 0,01 signifikans nivån. Antalet frihetsgrader är 

n – (k + 1) = 56, där ”n” är antalet observationer och ”k” är antalet oberoende variabler. För 

ett dubbelsidigt hypotestest med 56 frihetsgrader i 0.01 signifikansnivån, förkastas H0 om t-

värdet är mindre än – 2,667 eller större än 2,667. Med andra ord ska t-värdet vara t ≤ – 2,667 

eller t ≥ 2,667 för att de oberoende variablerna ska vara signifikanta för den beroende 

variabeln. Tabell 2 visar att det beräknade t-värdet för reporäntan är – 4,227 och för 

statsobligationer är 6,478. Båda t-värden ligger utanför intervallet och författarna kan 

fastställa att regressionskoefficienten för reporäntan och statsobligationer är skild från noll. 

Det beräknade t-värdet för valutan är 0,190 som är mindre än det kritiska t-värdet och ligger 

innanför intervallet. Författarna kan fastställa att regressionskoefficienten för valutan inte är 

signifikant skild från noll och därför är valutan inte en signifikant förklaringsvariabel till den 

beroende variabeln. Författarna accepterar alltså H1 för reporäntan och statsobligationer som 

innebär att reporäntan och statsobligationer bidrar signifikant till modellen. H1 för valutan 

förkastas av författarna och H0 accepteras då valutan har en svag kontribution till modellen.  

 

5.4  Betavärden  
 

Betavärden och deras betydelse är en viktig statistik mått att ha koll på. Den standardiserade 

betavärdet tillhandahålls av SPSS och den talar om hur många standardavvikelser av resultatet 

som måste ske för att förändra ett resultat som kommer leda till att en förändring sker i 

prognosen. I tabell 2 kan man se att betavärdet för valutan och statsobligationer är positiva 

som innebär att om valutan och statsobligationer ökar med en procent så ökar den beroende 

variabeln med betavärdet i procent. Reporäntan i sin tur hade ett negativt betavärde som 

förutsätter att om den oberoende variabeln ökar med en procent så minskar den beroende 

variabeln alltså OMXS 30 med betavärdet i procent.  
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5.5  Korrelationsmatris för variablerna 
 

För att få en bra bild över hur variablerna som ingår i den multipla regressionen korrelerar 

med varandra har författarna gjort en korrelationsmatris. 

Tabell 4. 

  OMXS30 Valutan Reporäntan Statsobligation 

OMX30 Pearsons 

Korrelation 

1 -, 499
**
 ,329

*
 ,659

**
 

 Sig. (2-tailed)   ,000 ,010 ,000 

  N 60 60 60 60 

      

Valutan Pearsons 

Korrelation 

-, 499
**
 1 -, 616

**
 -, 763

**
 

 Sig. (2-tailed) ,000   ,000 ,000 

  N 60 60 60 60 

      

Reporäntan Pearsons 

Korrelation 

,329
*
 -, 616

**
 1 ,820

**
 

 Sig. (2-tailed) ,010 ,000   ,000 

  N 60 60 60 60 

      

Statsobligation Pearsons 

Korrelation 

,659
**
 -, 763

**
 ,820

**
 1 

 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000   

 N 60 60 60 60 

 

När man genomför en multipel regression måste man se till att det inte råder ett så kallad 

multikollinearitet som innebär att det förekommer en linjär relation mellan två eller flera 

oberoende variabler dvs. förklaringsvariabler. Ur tabellen kan man se att de oberoende 

variablerna är korrelerade med varandra. Det råder ett signifikant samband mellan reporäntan 

och statsobligationer, valutan och statsobligationer och även mellan valutan och reporäntan. 

Om sambanden mellan de olika förklaringsvariablerna är starka så bör man utesluta minst en 

av dessa variabler från den multipla regressionen. Som en tumregel säger man att befinner sig 

korrelationen mellan de olika oberoende variablerna utanför intervallet +/- 0,9 som anses vara 

ett gränsvärde för när variablerna inte ska ingå i samma multipla regression, är 

multikollinearitet ett problem i betydande utsträckning. 
20

 

                                                 
20

 Gujarati Damodar N, Basic Econometrics, Femte uppl, Mcgraw-Hil International Edition, New York, 2009 
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5.6  Sammanfattande analys 
 

5.6.1  Valutan 

 

Författarna har fått ett resultat från den multipla regressionen som visar att 

regressionskoefficienten för valutan inte är signifikant skild från noll och därför är inte 

valutan en signifikant förklaringsvariabel till OMX S30. Valutan har alltså en svag 

kontribution till modellen. Detta stämmer då överens med det teoretiska synsättet som lagts 

fram av Dornbusch Rudiger som kallas ”Asset Market Approach”. Det här synsättet 

förutsätter en svag eller ingen association mellan aktiekursen och växelkursen. Växelkursen 

för en valuta behandlas precis som priset på en tillgång och därmed bestäms priset på valutan 

av den förväntade framtida växelkurserna. All information som påverkar framtida värdet av 

växelkursen kommer att påverka den nuvarande växelkursen och sådan information i sin tur 

skiljer sig från de som orsakar förändringar i aktiekurserna. Vid ett sådant scenario kan inget 

samband förväntas föreligga mellan valutaförändringar och aktiemarknader. 

 Det här resultatet stämmer också överens med J. J. Murphys teori där han menar att 

kopplingen mellan valutan och börsen finns men tar långa perioder innan effekterna av 

förändringarna i valutan syns på aktiemarknaden. En stigande valuta kommer så småningom 

driva inflationen och räntan lägre som i sin tur har en upphaussad och optimistisk effekt på 

börsen och en fallande valuta kommer så småningom att driva aktiekurserna lägre på grund av 

stigande inflation och räntor. Men det är dock en överförenkling att säga att sjunkande valuta 

alltid har en negativ effekt på börsen och stigande valuta alltid har en positiv inverkan på 

börsen och det är inte möjligt att diskutera kopplingen mellan valutan och aktiemarknaden 

utan att ta hänsyn till inflationen och räntan.   

 

5.6.2  Reporäntan 

 

Det beräknade t-värdet för reporäntan låg alltså utanför intervallet och författarna har fastställt 

att regressionskoefficienten för reporäntan är skild från noll. Detta innebär att reporäntan 

bidrar signifikant till modellen. Beta värdet för reporäntan i sin tur hade ett negativt värde 

som förutsätter att om den oberoende variabeln dvs. reporäntan ökar med en procent så 

minskar den beroende variabeln alltså OMXS 30 med betavärdet i procent. Detta stämmer då 

överens med J.J. Murphys teori om räntans effekter på aktiemarknaden som menar att 
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stigande räntor har en nedåtgående och pessimistisk effekt på börsen; fallande räntor har i sin 

tur upphaussad och optimistisk effekt på börsen. Räntorna påverkas av riktningen på 

råvarupriser. Stigande råvarupriser är vanligen associerade med stigande inflation. Denna 

ökning av råvarupriser väcker inflationsrädslor och sätter press på centralbankerna till att höja 

räntorna, vilket i sin tur har en negativ inverkan på börsen. Alla aktier påverkas dock inte lika. 

Vissa aktier påverkas negativt, medan andra drar nytta. 

 

5.6.3  Obligationsmarknaden 

 

Det beräknade t-värdet för statsobligationer låg också utanför intervallet och författarna har 

fastställt att regressionskoefficienten för statsobligationer är skild från noll. Det här innebär att 

statsobligationer bidrar signifikant till modellen och är en signifikant förklaringsvariabel till 

den beroende variabeln. Betavärdet för statsobligationer hade ett positivt värde som innebär 

att om den genomsnittliga årsavkastningen på statsobligationer ökar med en procent så ökar 

den beroende variabeln alltså OMX S30 med betavärdet i procent. Även det här resultatet 

stämmer överens med teoretiska bakgrunden. J. J. Murphy menar att det finns ett positivt 

samband mellan obligationer och aktiemarknaden. Man kan säga att stigande 

obligationsmarknad är i allmänhet upphaussad och optimistisk för börsen. Omvänt, har en 

fallande obligationsmarknad i allmänhet nedåtgående och pessimistisk inverkan på börsen. 

Författaren menar att så länge obligations- och aktiemarknaden rör sig i samma riktning, kan 

man säga att de två marknaderna bekräftar varandra och deras utveckling kommer sannolikt 

att fortsätta.  
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6.  Slutsats 

Författarna kommer att redovisa sina slutsatser som är grundade på analysen. Inledningsvis 

kommer författarna dra generella slutsatser och sedan avsluta med att kommentera om man 

har kunnat besvara frågeställningen. 

  

Samspelen mellan de alla olika delsystem av finansiella marknader är en viktig intern kraft på 

marknaden. Om samspelen mellan de olika delsystemen av finansiella marknader inte 

upptäcks så innebär detta att det råder informations ineffektivitet inom de olika marknaderna. 

När det inte finns påverkan i båda riktningarna mellan två marknader kan man säga att de 

båda marknaderna är oberoende av varandra. Så var alltså inte fallet i de 

undersökningsobjekten som författarna hade undersökt. Statsobligationer som är en av de 

undersökningsobjekten var en signifikant förklaringsvariabel till OMX S30 och hade en 

positiv korrelation med börsen. Därigenom kan man dra slutsatsen att stigande 

obligationsmarknad är i allmänhet upphaussad och optimistisk för börsen och en fallande 

obligationsmarknad har i allmänhet nedåtgående och pessimistisk inverkan på börsen.  

Även reporäntan bidrog signifikant till modellen och var en signifikant förklaringsvariabel till 

OMX S30. Reporäntan hade i sin tur ett negativt samband med börsen. Man kan därmed dra 

slutsatsen att stigande räntor har en nedåtgående och pessimistisk effekt på börsen och 

fallande räntor har i sin tur upphaussad och optimistisk inverkan på börsen.  

Den tredje undersökningsobjekten som var valutan visade sig att ha en svag kontribution till 

modellen och därmed inte var en signifikant förklaringsvariabel till OMX S30. På samma sätt 

kan man dra slutsatsen att det är en svag eller ingen association mellan aktiekursen och 

växelkursen. Detta kan då förklaras med att valutan har en indirekt påverkan på 

aktiemarknaden och det tar långa perioder innan effekterna av förändringarna i valutan syns 

på aktiemarknaden. En stigande valuta kommer så småningom driva inflationen och räntan 

lägre som i sin tur har en upphaussad och optimistisk effekt på börsen och en fallande valuta 

kommer så småningom att driva aktiekurserna lägre på grund av stigande inflation och räntor. 

Därför är det en överförenkling att säga att sjunkande valuta alltid har en negativ effekt på 

börsen och stigande valuta alltid har en positiv inverkan på börsen och då inte är möjligt att 

diskutera kopplingen mellan valutan och aktiemarknaden utan att ta hänsyn till inflationen 

och räntan.   

Författarna kan avslutningsviss säga att det finns ett starkt samspel mellan de alla olika 

delsystem av finansiella marknader. Författarna har utifrån de empiriska data kunnat besvara 

frågeställningen fullt ut. 
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7.  Förslag på framtida forskning 

 

JJ. Murphy har i sin bok förklarat att alla finansiella marknader är korrelerade med varandra. 

Det är alltså fyra sammankopplade marknader som är råvaror, valuta, obligationer och 

aktiemarknaden. Det skulle vara intressant att ha med råvaromarknaden som en ytterligare 

variabel i den multipla regressionsanalysen. Då skulle man alltså få in inflationen i 

ekvationen. 

 

Det skulle även vara intressant att se om det finns skillnader mellan olika valutors effekter 

mot börsen. I denna undersökning har författarna valt att endast hålla sig avgränsade på 

SEK/USD. Det skulle vara intressant att kolla om SEK/EURO hade någon annorlunda effekt 

på börsen och sedan jämföra eventuella skillnader eller likheter. 

 

Ett ytterligare förslag är att se hur andra finans kriser har påverkat börsen och valutan. 

Författarna i denna uppsats fick med den senaste finans krisen som härjade under år 2008, 

men man fick aldrig med någon riktig högkonjunktur efter denna finanskris då 

tidsavgränsningen var på 5 år. En eventuell längre tidsperiod skulle vara intressant att 

analysera där man får med en högkonjunktur innan en finanskris och sedan få med självaste 

uppgången av konjunkturen efter krisen och sedan jämföra om olika kriserna har haft olika 

slags effekter.  
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Bilagor  

 
 
SPSS: Regression 
 
 
 

Variables Entered/Removed 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Statsobligation, 

Valutan, 

Reporäntan
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,756
a
 ,571 ,548 117,21765 

a. Predictors: (Constant), Statsobligation, Valutan, Reporäntan 

 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1024725,463 3 341575,154 24,860 ,000
a
 

Residual 769438,721 56 13739,977   

Total 1794164,183 59    

a. Predictors: (Constant), Statsobligation, Valutan, Reporäntan 

b. Dependent Variable: OMX30 
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Correlation 

Correlations 

  OMX30 Valutan Reporäntan Statsobligation 

OMX30 Pearson Correlation 1 -,499
**
 ,329

*
 ,659

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,010 ,000 

N 60 60 60 60 

Valutan Pearson Correlation -,499
**
 1 -,616

**
 -,763

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

N 60 60 60 60 

Reporäntan Pearson Correlation ,329
*
 -,616

**
 1 ,820

**
 

Sig. (2-tailed) ,010 ,000  ,000 

N 60 60 60 60 

Statsobligation Pearson Correlation ,659
**
 -,763

**
 ,820

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 60 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 
 

 

 


