
 

 

 

 

 

 

Aktiekursförändringar och 

sökfrekvens på internet 

 

Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp | Nationalekonomi | Vårterminen 2010 

 

Av: Peter Gill 

Handledare: Stig Blomskog 

 



 

  

                                  Abstract 

The purpose of this Bachelor thesis is to analyze if there is a correlation between 

stock prices and the amount of searches of the companies names on Google. The 

theories used in the study were Capital Asset Pricing Model (CAPM) and Efficient 

Market Hypothesis (EMH). Regressions analysis is used as the statistical method to 

see if there is a significant correlation between the stock prices and the amout of 

searches of the company name on Google. The data used were the rate of return of 

three companies (ABB, Oriflame and Sandvik) on the Nasdaq OMX Nordic stock 

market, the rate of return of the Nasdaq OMX Nordic stock market index (OMX 

Stockholm_PI) and the Google search frequency from Google Trends on each 

company. The result showed no significance and the conclusion of the thesis is that 

there is no significant correlation between the three studied companies and their 

search frequency on the search engine Google.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

De äldsta aktiebolagen kan spåras ända bak till romartiden men det var inte förrän i början av 

1700-talet som aktiebolag började bildas i större omfattning. I Sverige är det första kända 

aktiebrevet daterat till 1728 och utgivet av Ahlingsåhs Manufactur Werk. Att utfärda aktiebrev 

var långt ifrån en vanlig företeelse i 1700-talets Sverige och under det århundradet var det endast 

ett 20-tal företag som gav ut aktiebrev. Det var inte förrän i början av 1800-talet som allt fler 

aktiebolag blev godkända och då även med den begränsade ansvarigheten vi idag tar för givet hos 

aktiebolagen. De nya aktiebolag som bildades var oftast ihopkopplade med samhällsnyttiga 

projekt och ändamål såsom brobyggen och hamndrift. I och med att den nya bolagsformen i 

mitten av 1800-talet fick sin första lag, aktiebolagslagen, så växte också antalet nyregistrerade 

bolag mycket snabbt. Detta inom helt nya marknader och aktiebrev gavs ut av företag i branscher 

som hotell, järnvägar, teatrar och rederier.1 Aktiehandeln kom igång på allvar i Stockholm år 1863 

då handeln reglerades efter initiativ från Carl Gustaf Hierzéel.2  

Allt eftersom handeln med aktier ökade så har aktieinvesterare världen över försökt förutse hur 

aktiekurser ska röra sig och på så sätt kunna göra en vinst. Något som i slutet av 1990-talet ökat 

möjligheterna för investerare att handla aktier snabbt och effektivt är möjligheten att handla 

aktier via Internet. Investerare kan tack vare Internets tillgång till information även söka upp 

information och kunskap kring både företag, deras aktier och hur aktiehandel går till. I och med 

att fler kunde handla aktier hemifrån blev också så kallad ”day trading” allt vanligare där 

investerare köper och säljer aktier under en och samma dag med syfte om att göra många 

aktieaffärer till små marginaler och på så sätt göra vinst. Denna typ av aktiehandel blir allt 

vanligare och leder till att investerarna behöver informationen rörande de bolag de ska investera i 

allt snabbare. Ett av de snabbaste sätten att hitta information om ett företag i dag är att söka upp 

företaget via någon av alla sökmotorer på internet.
3
 En intressant tanke som väcks i och med 

detta är ifall det går att se något samband mellan hur ofta internetanvändare söker efter vissa 

företag på internet och aktiekursförändringar i det bolagets aktier.  Enligt den effektiva 

marknadshypotesen är priset på en aktie en direkt avspegling av vad den är värd. Förespråkarna 

av denna teori menar på att om det gick att förutspå aktiekurser och göra en hög avkastning på 

                                                 
1 Myntkabinettet, http://www.myntkabinettet.se/web/Aktier.aspx, 2010-04-22 12:27 
2 Svärd & Tränefors, Framtidens Aktiehandel - Strategier för virtuella marknadsplatser, Lunds Universitet, Lund, 2001 
3 Hansson, Aktier Optrioner Obligationer – En introduction, Studentlitteratur, Pozkal, 2007, s. 39-40 
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detta så skulle någon redan kommit på hur detta skulle göras och att marknaden skulle anpassat 

sig därefter. 4 

 “A student was walking down the hall with her finance professor when they both saw a $20 
bill on the ground. As the student bent down to pick it up, the professor shook his head 
slowly and, with a look of disappointment on his face, said patiently to the student „Don‟t 
bother. If it was really there, someone else would have already picked it up.” 5 
 

Ovanstående historia beskriver och sammanfattar den effektiva marknadshypotesen och hur 

många förespråkare av den teorin ser på aktiemarknaden och möjligheterna att förutspå 

eventuella felvärderade aktier utan insiderinformation. 

 

1.2 Problemformulering 

Går det att se ett samband mellan en ökad sökfrekvens på ett visst företag och eventuella 

förändringar i företagets aktiekurs?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall det finns ett samband mellan företags aktiekurser och 

sökfrekvens på företagets namn på söktjänsten Google. 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien har avgränsat sig till att omfatta totalt tre företag: ABB, Sandvik och Oriflame. Urvalet av 

företag och typ av aktie har valts slumpmässigt med krav om att de varit på Stockholmsbörsen i 

minst två år och att det även sker tillräckligt stor mängd sökningar på Google så att 

sökfrekvensdata finns att tillgå på Google Trends. Förutom detta har även hänsyn tagits till att 

företagsnamnen varit unika utan andra betydelser (företaget Apple hade exempelvis inte tagits 

med ifall det fanns börsnoterat på Stockholmsbörsen).  

Studien har också avgränsat sig till att omfatta två års data (från och med 2008-01-01 till och med 

2009-12-12). Anledningen till detta är att Google Trends började föra statistik över sökningar 

                                                 
4 Ross et Al.., Modern Financial Management, 8th edn., McGraw-Hill, Singapore, 2009, s. 371 
5 Ibid. 
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först år 2004. En annan anledning är att internetanvändningen inte var lika utbredd åren 2000-

2008 som den varit de senaste åren och att de som använde sig av internet åren 2000-2008 inte 

representerar dagens internetanvändare i samma grad som de senaste två årens gör.  

 

1.5 Tidigare forskning 

Schumaker och Cheng
6
 påvisar i sin artikel ”A quantitative stock prediction system based on 

financial news” vissa resultat som tyder på att de lyckas med en viss procents korrekthet förutspå 

aktiekurser inom vissa branscher. Detta gjordes genom att studera finansnyheter med hjälp av ett 

lingvistiskt program kallat Arizona Financial Text System, som läste av finansnyheter för att 

sedan förutspå hur aktiekursen skulle förändras. Denna studie visade på att det finns möjligheter 

att med tillgänglig på marknaden information kunna förutse hur marknaden kommer agera. All 

tidigare forskning är inte lika tydlig i sina resultat. En studie författad vid Stockholms Universitet 

av Ahlström och Eidegren med namn ”Marknadseffektivitet – En studie om kursförändringar 

kring kvartalsrapportering för de mest omsatta företagen på Stockholmsbörsen” visar på 

tvetydligheter beroende på omständigheterna vid test av den effektiva marknadshypotesen. 

Studien utgick från att testa den mellanstarka formen av effektiva marknadshypotesen genom att 

studera aktiekursförändringar i samband med företags kvartalsrapportering. Studien bekräftade 

den effektiva marknadshypotesens mellanstarka form vid kvartalsrapporter med ett bättre än 

förväntat resultat medan vid kvartalsrapportering med ett sämre än förväntat resultat så stred det 

mot effektiva marknadshypotesen.
7
  

Vidare finns studien ”Internet-Based Virtual Stock Markets for Business Forecasting” författad 

av Skiera & Spann
8
 som har en lite annorlunda, men intressant, inriktning. Skiera och Spann har 

undersökt ifall det är möjligt att via såkallade virtuella aktiemarknader (Virtuell Stock Markets – 

VSM) förutspå alltifrån aktier och fotbollsresultat men även hel del andra marknader. Det 

författarna gjort är att de låtit investerare handla med virtuella aktier på internet. Dessa 

investerare har sedan fått olika marknadssituationer presenterade för sig och fick sedan handla de 

virtuella aktierna sinsemellan. Med utgångspunkt för alla dessa olika marknadssituationer har 

sedan författarna bakom studien kunnat förutspå hur det kommer te sig på olika marknader. 

                                                 
6 Schumaker & Chen, A quantitative stock prediction system based on financial news, Information Processing & 
Management; Vol. 45, Issue 5, 2009, s. 571-583 
7 Ahlström & Eidegren., Marknadseffektivitet – En studie om kursförändringar kring kvartalsrapportering för de mest omsatta 
företagen på Stockholmsbörsen, 2003, Luleå Universitet 
8 Skiera & Spann, Internet-Based Virtual Stock Markets for Business Forecasting, Management Science, Vol. 49, Issue 
10, 2003,  s. 1310-1326 
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Denna studie är intressant på grund av att den belyser vikten av den information och utbytet av 

information som ständigt finns tillgänglig på internet och hur detta kan utnyttjas för att försöka 

förutspå bland annat aktiemarknaden. Detta är något som också Rajgopal et Al.
9
 insåg i sin studie 

”The Relevance of Traffic for Internet Stock Prices”. Författarna bakom denna studie har 

studerat internettrafikens intensitet på hemsidorna hos företag vars affärsverksamhet i huvudsak 

är via en internethemsida. Det den studien visade var att det gick att se ett samband mellan 

antalet besökare på hemsidorna och företagens aktiekurser. Att studien enbart undersökte just 

internetföretag bör dock ses som en begränsning.   

  

                                                 
9 Rajgopal et Al., The Relevance of Traffic for Internet Stock Prices, Stanford Graduate School of Business, 2000 
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2 Teori 

2.1 Effektiva marknadshypotesen (EMH) 

Enligt hypotesen om den effektiva marknaden är priserna på aktier en direkt återspegling av den 

information som finns tillgänglig och alla investerare bör således endast förvänta sig en normal 

avkastning. Att investerare skall vara uppmärksamma över information när den blir tillgänglig för 

att på så sätt utnyttja informationen till sin fördel är enligt hypotesen om den effektiva 

marknaden lönlöst då priset på värdepapper justeras redan innan investeraren har tid att agera. 

Företag som säljer värdepapper bör förvänta sig ett rättvist värde på de värdepapper som de 

säljer. Med rättvist menas att det pris som de får för utfärdandet av värdepapperna är det rättvisa 

priset och det går således inte att ”lura” investerare till att betala överpris för ett värdepapper. 10 
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Figur 3.1: Aktieprisreaktion på ny information på en effektiv och på ineffektiva marknader 11 

I Figur 3.1 illustreras eventuella aktieprisförändringar när ny information släpps till allmänheten. 

Sett till den streckade linjen som vid dagen för tillkännagivandet av den nya informationen går 

spikrakt uppåt för att sedan hålla sig kvar vid den nya aktiekursen. Detta är vad som händer vid 

en effektiv marknad. Investerarna hinner inte reagera på den nya information som har 

tillkännagivits. Den nedre streckade linjen visar på en långsam reaktion där det tar 30 dagar för 

marknaden att ta till sig den nya informationen. Den övre streckade linjen visar däremot på hur 

det ser ut vid en överreaktion där priset går alldeles för högt upp för att sedan sakta stabiliseras 

                                                 
10Ross et Al., 2009, s. 371  
11Ibid. 
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Långsam reaktion 
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till det faktiska värdet av aktien. Dessa två streckade linjer visar på hur ett aktiepris kan reagera 

vid nytillkommen information på en ineffektiv marknad. 12 

2.1.1 Villkor för marknadseffektivitet 

Enligt Andrei Schleifer (professor vid Harvard Universitet i USA)
13

 är rationalitet, arbitrage och 

oberoende avvikelse från rationalitet de tre villkoren som leder till att det skapas 

marknadseffektivitet. 14 

 

Rationalitet 

Om alla investerare är rationella och när ny information då blir tillgänglig på marknaden kommer 

alla investerare att anpassa deras uppskattning om aktiepriset på ett rationellt sätt. Är en aktie 

undervärderad vid tillkännagivandet av den nya informationen så kommer aktiepriset att 

omedelbart stiga till ”rätt” pris eftersom de rationella investerarna inte kommer se något skäl till 

att vänta med att handla till det nya priset. Att alla investerare skulle reagera rationellt är ett 

tveksamt antagande, däremot kommer marknaden vara effektiv så länge tillräckligt många av 

investerarna agerar rationellt för att direkta förändringar i aktiekursen skall ske. 15 

 

Oberoende avvikelser från rationalitet 

Information som tillkännages är inte alltid så pass självklar att det är lätt för investerare att dra 

slutsatser kring vad den nya informationen säger och vad den kan komma att leda till för 

företaget och marknaden. Vid tillkännagivande av information där många frågor uppstår och 

ingen direkt klarhet ges så leder det till att investerare inte tänker klart. Många investerare kan i ett 

sådant läge exempelvis romantisera ett företags kommande produkt med förhoppningar om att 

produktförsäljningen kommer nå nivåer som inte är rationella. Dessa investerare skulle då köpa 

aktierna till ett överpris och vid en eventuell försäljning så skulle de även kräva ett högt pris 

tillbaka. Om marknaden domineras av denna typ av investerare skulle priset på aktien stiga över 

aktiens egentliga värde. Investerare skulle dock likväl kunna agera tvärtemot och inta en 

pessimistisk inställning. Detta är inget ovanligt vid introduktionen av nya produkter som sedan 

visade sig vara världsomfattande succéer såsom telefonen, kopieringsmaskinen och den rörliga 

                                                 
12 Ross et Al., 2009, s. 371 
13 Harvard Universitet, http://www.economics.harvard.edu/faculty/shleifer, 2010-05-25, 18:27 
14 Ross et Al., 2009, s. 372 
15 Ibid. 
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filmen. Om den övervägande majoriteten av investerarna hade denna pessimistiska inställning 

skulle priset på aktiekursen inte nå det faktiska aktievärdet.16 

 

Arbitrage 

Investerare kan förenklat delas upp i två kategorier av människor där den ena kategorin består av 

de irrationella amatörerna och den andra av de rationella proffsen. De irrationella amatörerna kan 

lätt bli emotionella vilket kan leda till att de icke rationellt kan tro att en aktie är under- eller 

övervärderad. Om inte amatörinvesterarnas spekulationer åt vardera håll tar ut varandra så skulle 

amatörerna själva med sina egna spekulationer kunna dra en aktiekurs över eller under deras 

effektiva priser. 17 

Detta är något som dock inte händer eftersom den andra gruppen, de professionella investerarna, 

handlar rationellt och metodiskt. Dessa investerare lever oftast på det dem gör och de riskerar 

mycket mer ekonomiskt när de handlar än vad en amatör gör. Därför studerar dessa investerare 

varje företag väldigt noggrant och har aktieportföljer för att minimera sin risk. När dessa 

investerare ser att en aktie är övervärderad så säljs den aktien. Är aktien däremot undervärderad 

så köps den. De professionella investerarna är också noga med att ha en väl spridd aktieportfölj 

och upptäckts en undervärderad aktie som skall köpas så kan aktier hos ett företag inom samma 

bransch säljas för att behålla portföljbalansen. De professionella investerarna utnyttjar alltså de 

eventuella under- eller övervärderingar gjorda av amatörinvesterarna och marknaden kommer då 

fortfarande vara effektiv. 18 

 

2.1.2 Svag form av marknadseffektivitet 

Det är inte alltid så att marknaden omedelbart reagerar på information. I verkligheten är det så att 

viss information påverkar aktiepriset mer direkt än annan information. För att särskilja på hur 

pass snabbt marknaden reagerar på olika typer av information brukar informationen delas upp i 

olika kategorier. Det vanligaste sättet att gruppera dessa är att dela in dem via tre typer av 

information: information om historiska priser, publikt tillgänglig information och all information.  

Dessa kallas också för den svaga, mellanstarka och starka formen av marknadseffektivitet. 

                                                 
16Ross et Al., 2009, s. 372 
17Ibid. s. 373 
18Ibid. 
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Den svaga formen av marknadseffektivitet innebär att aktiepriset återspeglar all historisk 

information rörande aktiepriset. Råder det marknadseffektivitet i svag form är det därför lönlöst 

att studera historiska aktiepriser för att på så sätt försöka förutspå dagens egentliga aktiepris. 

Detta därför att i den svaga formen av marknadseffektivitet så är aktiekursen prissatt efter just 

det historiska aktiepriset. Om investerare, med hjälp av historisk information, vet att en aktie 

kommer vara värd dubbelt så mycket om tre dagar så kommer priset på denna aktie justeras 

omedelbart. I annat fall kan dessa dagar utnyttjas systematiskt där investerare säljer vid topparna 

och köper vid prisbottnarna och marknaden är då ineffektiv. 

 

2.1.3 Mellanstark form av marknadseffektivitet 

Den mellanstarka formen av marknadseffektivitet råder när aktiepriserna reflekterar all historisk 

information om pris och all offentlig tillgänglig information. Om marknaden befinner sig i den 

mellanstarka formen av marknadseffektivitet så går det inte att förutspå dagens egentliga 

aktievärde eftersom priset på aktien återspeglar den historiska informationen om priserna och all 

tillgänglig publik information. Det är därför lönlöst för en investerare att vid ett nyhetssläpp med 

indikationer på positiva resultat för ett företag, investera i företaget i hopp om att företaget är 

undervärderat. Detta eftersom en sådan nyhet kommer i denna form av marknadseffektivitet att 

resultera i att priset på aktien direkt reagerar på detta och det pris som en investerar får betala är 

det faktiska, högre, värdet och all möjlighet att göra en förtjänst i samband med 

nyhetsrapporteringen hinner aldrig infinna sig.19  

 

2.1.4 Stark form av marknadseffektivitet 

Den starka formen av marknadseffektivitet säger att allt som är relevant för värdet av en aktie 

och som är känt för åtminstone en investerare är återspeglat i aktiepriset. De riktigt starka 

förespråkarna av den starka formen av marknadseffektivitet skulle förneka att en insider skulle 

kunna göra en vinst på informationen om att gruvföretag hittat stora mängder guld. Argumenten 

bakom ett sådant påstående är ofta att så fort denna insider försökt handla aktier utifrån denna 

information så skulle marknaden upptäcka detta och priset skulle därför sticka upp i den nivå 

som informationen ”kräver” och insidern skulle inte hinna göra vinst på sin handel. Vissa påstår 

                                                 
19 Ross et Al., 2009, s. 375 
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också att det inte finns några hemligheter som kan skapa dessa möjligheter att göra vinst på 

eftersom så fort guldet hittas så sprids informationen och ingen hemlighet existerar således.20  

 

2.2 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

CAPM beskriver relationen mellan risk och den förväntade avkastningen på en aktie.
21

 Modellen 

menar på att investerare endast kommer investera och hålla kvar i en aktie så länge den 

förväntade avkastningen kompenserar för risken. För att räkna ut den förväntade avkastning 

krävs först en beräkning på hur stor den förväntade avkastning på hela marknaden ser ut. Detta 

brukar oftast beskrivas med formeln:
22

 

                   23 

Den förväntade avkastningen(   ) på marknaden är summan av den riskfria räntan (  ) och 

sedan ”ersättningen” för den risk som portföljen har. Denna ersättning är oftast positiv då alla 

investerare vill ha något i kompensation för att de tar en risk i att investera. Hur hög denna 

ersättning skall vara går att diskutera, men oftast brukar den baseras på historisk data över hur 

stor avkastningen varit på marknaden. Detta betyder dock inte att kommande riskpremium 

kommer ha samma nivå utan skall ses som en uppskattning. 
24

 

Med den förväntade avkastningen på marknaden går det att räkna ut den förväntade 

avkastningen på en enskild aktie. Den formeln som då brukar användas är följande:
25

 

                   26 

Den förväntade avkastningen på den enskilda aktien (  ) är således den riskfria räntan (    

adderat med aktiens beta ( ) multiplicerat med skillnaden mellan marknadens förväntade 

avkastning (     och den riskfria räntan (   . Exempelvis med en riskfri ränta på 2% och en 

                                                 
20 Ross et Al., 2009, s. 375 
21 Investopedia, http://www.investopedia.com/terms/c/capm.asp, 2010-05-30, 00:56 
22 Ross et Al., 2009, s. 307-309 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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aktie med ett betavärde på 10% samt en skillnad på den förväntade avkastningen och den riskfria 

räntan på 1% får vi en förväntad avkastning på aktien på 12%. 
27

 

 

2.3 Teoretisk diskussion 

Enligt den mellanstarka formen av effektiva marknadshypotesen reflekterar aktiepriset all 

historisk information om pris och all offentlig tillgänglig information. Världens största källa till 

information är tveklöst internet och världens mest använda sökmotor för att hitta bland all denna 

information är Google. Det är därför väldigt intressant att se ifall en förändring i hur det söks på 

Google efter vissa företag påverkar deras aktiekurser. Vid aktiekursförändringar så sker något 

inom företaget eller branschen som gör att en aktie sjunker eller ökar i pris. Detta borde leda till 

efterfrågan på information om företaget också ökar i och med att investerare handlar med aktien i 

och med att värdet på aktien förändras. Om då den mellanstarka formen av effektiva 

marknadshypotesen stämmer borde förändringarna i Google-sökningarna avspeglas i aktiepriset. 

För att bara undersöka kopplingen mellan aktiepriset och Google-sökningarna används CAPM 

där en avvikelse räknas ut mellan marknadens (     och aktiens (    avkastning och där den 

riskfria räntan bortses. Antagandet är således att medelavkastningen för aktien är lika med 

medelavkastningen för index       multiplicerat med beta   ).  

Det är denna avvikelse som således ska ställas gentemot Googles sökningsfrekvens för att se ifall 

den mellanstarka formen av effektiva marknadshypotesen stämmer eller ej.  

  

                                                 
27 Ross et Al., 2009, s. 307-309 
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3 Data 

3.1 Aktieindex 

En av de datakällor som har varit till grund för studien är aktieindex. Det aktieindex som använts 

i studien är OMX Stockholm_PI som är det index som representerar alla aktier på 

Stockholmsbörsen (numera Nasdaq Omx Nordic). Daglig stängningskurs för åren 2008 och 2009 

har samlats in och sedan har en daglig avkastning räknats ut genom formeln: 

                  
                       

            
 

Eftersom Google endast presenterar sin sökstatistik per vecka har den dagliga indexavkastningen 

räknats om till ett veckosnitt genom beräkningen: 

                                
                   

            
 

 

 

Figur 3.1: Aktieindexförändring (OMX Stockholm_PI) år 2008 och 2009 presenterad veckovis 

 

3.2 Aktiekurs 

Den andra datakällan i studien är företagens aktiekurser från Stockholmsbörsen (numera Nasdaq 

Omx Nordic). Likt indexkurserna har den dagliga aktiekursen (varje dags medelaktiekurs) samlats 

in och sedan har en daglig avkastning räknats ut med hjälp av formeln: 
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För att den dagliga avkastningen skulle vara jämförbar med den data som fanns att tillgå hos 

Google har den dagliga avkastningen räknats om till ett veckosnitt som fått representera en hel 

veckas aktieavkastning. Detta har gjorts med formeln:  

                           
                   

            
 

 

3.3 Google Sökfrekvens  

Googles sökfrekvensdata finns att tillgå på hemsidan google.com/trends.
28

 En sökning gjordes 

på varje företagsnamn (ABB, Oriflame och Sandvik) och därefter samlades data in för den 

berörda tidsperioden (år 2008 och 2009). Data fanns att tillgå i två olika indexeringar: relativ och 

fast. Studien har använt sig av den fasta indexeringen vilket innebär att värdet 1 är den 

sökfrekvens som sökordet hade år 2004 då Google började sin datainsamling av sökfrekvensen. 

Den insamlade sökfrekvensdata är därför en jämförelse mot vad sökfrekvensen var år 2004. 

Google sökfrekvensdata är presenterad veckovis. 

 

3.4 Presentation av data: ABB 

ABB är en av de ledande aktörerna inom kraft- och automationsteknik. Företaget grundades år 

1883 i namnet Elektriska Aktiebolaget och har idag 117000 anställda.29 År 2008 omsatte ABB AB 

drygt 26,92 miljarder svenska kronor.30 ABB introducerades på Stockholmsbörsen 1999-06-22 

och aktien har namnet ’Abb Ltd’. Den 29:e maj 2010 hade ABB:s aktie ett betavärde på 0,87 

(baserat på senaste kvartalsrapporten).31 

 

                                                 
28Google Trends, http://www.google.com/trends, 2010-05-12, 12:50 
29 ABB, http://www.abb.se/cawp/seabb361/9d604138cc8089b2c12571990031abeb.aspx, 2010-05-29, 12:13 
30 Alla Bolag, http://www.allabolag.se/5560297029, 2010-05-29, 12:12 
31 Avanza Bank, https://www.avanza.se/aza/aktieroptioner/kurslistor/aktie.jsp?orderbookId=183834,  2010-05-29, 
12:22 



13 

 

 

Figur 3.2: Aktieavkastning för ABB:s aktie år 2008 och 2009 presenterad per vecka 

 

 

Figur 3.3: Google sökfrekvens för sökordet ‟ABB‟ år 2008 och 2009 presenterad per vecka 

 

Medelvärdet för veckoavkastningen på ABB:s aktie under år 2008 och 2009 var 0,0000659% 

medan medelvärdet för Googles sökfrekvensindex för sökordet ABB låg på 0,7187. 

 

3.5 Presentation av data: Oriflame 

Oriflame är ett direktförsäljande kosmetikföretag. Företaget grundades år 1967 av Jonas och 

Robert af Jochnick samt Bengt Hellsten och har idag 7500 anställda.32 År 2008 omsatte Oriflame 

Cosmetics AB drygt 821 miljoner svenska kronor.33 Oriflame introducerades på 

Stockholmsbörsen 2004-03-24 och aktien har namnet ’Oriflame SDB’. Den 29:e maj 2010 hade 

Oriflames aktie ett betavärde på 1,26 (baserat på senaste kvartalsrapporten).34 

  

                                                 
32 Oriflame, http://se.oriflame.com/about-oriflame/index.jhtml, 2010-05-29, 12:41 
33 Alla Bolag, http://www.allabolag.se/5560263070, 2010-05-29 
34 Avanza Bank, https://www.avanza.se/aza/aktieroptioner/kurslistor/aktie.jsp?orderbookId=216964,  2010-05-29, 
12:22 
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Figur 3.4: Aktieavkastning för Oriflames aktie år 2008 och 2009 presenterad per vecka 

 

 

Figur 3.5: Google sökfrekvens för sökordet ‟Oriflame‟ år 2008 och 2009 presenterad per vecka 

 

Medelvärdet för veckoavkastningen på Oriflames aktie under år 2008 och 2009 var 0,0685% 

medan medelvärdet för Googles sökfrekvensindex för sökordet Oriflame låg på 2,368. 

 

3.6 Presentation av data: Sandvik 

Sandvik är företag inom verkstadsindustrin. Företaget grundades år 1862 av Göran Fredrik 

Göransson och har idag 44000 anställda.35 År 2008 omsatte Sandviken Aktiebolag drygt 92,6 

miljarder svenska kronor.36 Sandvik introducerades på Stockholmsbörsen 1979-01-02 och aktien 

har namnet ’Sandvik’. Den 29:e maj 2010 hade Sandviks aktie ett betavärde på 1,42 (baserat på 

senaste kvartalsrapporten).37 

 

                                                 
35 Sandvik, http://www.sandvik.se, 2010-05-29, 13:04 
36 Alla Bolag, http://www.allabolag.se/5560003468, 2010-05-29, 13:03 
37 Avanza Bank, https://www.avanza.se/aza/aktieroptioner/kurslistor/aktie.jsp?orderbookId=183889,  2010-05-29, 
12:22 
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Figur 3.6: Aktieavkastning för Sandviks aktie år 2008 och 2009 presenterad per vecka 

 

Figur 3.5: Google sökfrekvens för sökordet ‟Sandvik‟ år 2008 och 2009 presenterad per vecka 

 

Medelvärdet för veckoavkastningen på Sandviks aktie under år 2008 och 2009 var 0,01749% 

medan medelvärdet för Googles sökfrekvensindex för sökordet Sandvik låg på 0,8273. 

Sista veckan år 2008 och första veckan 2009 visar på väldigt avvikande data på alla de tre 

företagens sökfrekvens på Google. Dessa två veckor ses som outliers och har därför uteslutits vid 

regressionsanalyserna.  
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4 Statistisk metod och regressionsmodell  
Framställandet av ett resultat kommer att ske i två steg. Först och främst kommer en förenklad 

version av CAPM-modellen användas där varje akties veckoavkastning (  ) kommer jämföras 

med indexförändring per vecka (   ) för att på så sätt se vilken skillnad det är mellan marknadens 

avkastning gentemot varje akties. På detta sätt kommer residualen (   ) räknas fram.  

          
     

Denna residual kommer sedan att köras i en regression tillsammans med sökfrekvensen från 

Google för att se ifall residualen kan förklaras, och då även förutspås, av Googles sökfrekvens. 

Residualen räknas om till absoluta tal för att se ifall en förändring i Googles sökfrekvens påverkar 

avvikelsen överhuvudtaget där ingen skillnad görs mellan positiv och negativ avvikelse. På detta 

sätt kommer ett eventuellt samband mellan dessa två variabler kunna undersökas oavsett om 

aktiekursen stiger eller sjunker. Formeln för att få fram absoluta tal är följande: 

         
  

I den följande regressionen kommer således      (avvikelsen) att köras tillsammans med 

Googles sökfrekvens (GSF) för att se ifall ett eventuellt sambandsförhållande existerar där 

hypotesformuleringen är följande: 

H0 :    2= 0 

H1 :    2  0 

Om H0 förkastas visar det att en förändring i Googles sökfrekvens leder till en förändring i den 

undersökta aktiens avvikelse på signifikans på 10%-nivån. 

 

Den linjära regressionen kommer se ut på följande sätt: 

        1  2            

             1  2                

            1  2               
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Dessa två steg kommer att utföras på varje aktie vilket gör att det totalt kommer göras tre 

regressionsmodeller. Regressionen kommer se ifall det går att se ett samband mellan Google-

sökningar (GSF) och avvikelserna (Avv) i aktierna. Denna regression kommer även utföras med 

en veckas och två veckors förskjutning på avvikelsen för att se ifall ett eventuellt samband är 

förskjutet i tiden. De linjära regressionerna kommer då istället se ut på följande sätt: 

En veckas förskjutning 

          1  2                 

               1  2                      

              1  2                    

 

 

Två veckors förskjutning: 

          1  2                 

               1  2                      

              1  2                    
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5 Resultat  
Studiens resultat presenteras uppdelat per undersökt företag där ett punktdiagram med 

Avvikelsen (Avv) i aktierna i förhållande till sökfrekvensen (GSF) inleder tillsammans med 

resultatet av den linjära regressionen. Därefter följer resultatet av den linjära regressionen för 

varje företag med både en veckas förskjutning och två veckors förskjutning på sökfrekvensen.  

5.1 ABB 

 

 

 

Figur 5.2: Avvikelsen (Avv) i ABB:s aktie i förhållande till sökfrekvensen (GSF) på Google för sökordet 
‟ABB‟ 

 

 Regressionskoefficient Std. Error t-värde Signifikans 

         -,007 ,009 -,785 ,435 

    ,020 ,012 1,636 ,105 

     

Antal observationer=102   =0,162    =0,026             =0,016 

Tabell 5.3: Resultatet av den linjära regressionen för ABB:s aktie med avvikelsen (Avv) som beroende variabel 
och Googles sökfrekvens (GSF) som oberoende variabel  

 

Resultatet av den linjära regressionen visar på att 2,6% (  =0,026) av variationen i den beroende 

variabeln (avvikelsen) förklaras av den oberoende variabeln (Googles sökfrekvens). 

Regressionskoefficienten visar på att en ökning i Googles sökfrekvensindex leder till en ökning i 
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avvikelsen på ABB:s aktiekurs på 0,020. Nollhypotesen kan inte förkastas. Resultatet är inte 

signifikant på 10%-nivån. 

 

En veckas förskjutning på GSF 

 Regressionskoefficient Std. Error t-värde Signifikans 

         -,002 ,008 -,308 ,759 

       ,014 ,011 1,281 ,203 

     

Antal observationer=101   =0,127    =0,016             =0,006 

Tabell 5.3: Resultatet av den linjära regressionen för ABB:s aktie med avvikelsen (Avv) som beroende variabel 
och Googles sökfrekvens (GSF) som oberoende variabel. Regressionen har skett med en veckas förskjutning bakåt 

i tiden på Googles sökfrekvens (      ). 

 

Resultatet av den linjära regressionen med en veckas förskjutning visar på att endast 1,6% 

(  =0,016) av variationen i den beroende variabeln (avvikelsen) förklaras av den oberoende 

variabeln (Googles sökfrekvens). Regressionskoefficienten visar på att en ökning i Googles 

sökfrekvensindex leder till en ökning i avvikelsen på ABB:s aktiekurs på 0,014 veckan därpå. 

Nollhypotesen kan inte förkastas. Resultatet är inte signifikant på varken 1%-nivå, 5%-nivå eller 

10%-nivån. 

 

Två veckors förskjutning på GSF 

 Regressionskoefficient Std. Error t-värde Signifikans 

         ,011 ,008 1,359 ,177 

       -,005 ,011 -,432 ,666 

     

Antal observationer=100   =0,043    =0,002             =-0,008 

Tabell 5.4: Resultatet av den linjära regressionen för ABB:s aktie med avvikelsen (Avv) som beroende variabel 
och Googles sökfrekvens (GSF) som oberoende variabel. Regressionen har skett med två veckors förskjutning 

bakåt i tiden på Googles sökfrekvens (      ). 

 

Resultatet av den linjära regressionen vid två veckors förskjutning på GSF visar på ett lågt    

som ligger på 0,002 vilket betyder att 0,2% av variationen i den beroende variabeln (avvikelsen) 

förklaras av den oberoende variabeln (Googles sökfrekvens). Regressionskoefficienten visar på 

att en ökning i Googles sökfrekvensindex leder till en förändring i avvikelsen på ABB:s aktiekurs 
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på -0,005 två veckor senare. Nollhypotesen kan inte förkastas. Resultatet är inte signifikant på 

varken 1%-nivån, 5%-nivån eller 10%-nivån. 

 

5.2 Oriflame 

 

 

 

Figur 5.3: Avvikelsen (Avv) i Oriflamess aktie i förhållande till sökfrekvensen (GSF) på Google för sökordet 
‟Oriflame‟ 

 

 Regressionskoefficient Std. Error t-värde Signifikans 

         ,007 ,004 1,939 ,055 

    ,001 ,002 ,657 ,513 

     

Antal observationer=102   =0,066    =0,004             =-0,006 

Tabell 5.5: Resultatet av den linjära regressionen för Oriflames aktie med avvikelsen (Avv) som beroende variabel 
och Googles sökfrekvens (GSF) som oberoende variabel. 

 

Resultatet av den linjära regressionen visar på att 0,4% (  =0,004) av variationen i den beroende 

variabeln (avvikelsen) förklaras av den oberoende variabeln (Googles sökfrekvens). 

Regressionskoefficienten visar på att en ökning i Googles sökfrekvensindex leder till en ökning i 

Oriflames avvikelse på 0,01. Nollhypotesen kan inte förkastas. Resultatet är inte signifikant på 

varken 1%-nivå, 5%-ivå eller 10%-nivån. 
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En veckas förskjutning på GSF 

 Regressionskoefficient Std. Error t-värde Signifikans 

         ,009 ,004 2,413 ,018 

       ,000 ,001 -,230 ,819 

     

Antal observationer=101   =0,023    =0,001             =-0,009 

Tabell 5.5: Resultatet av den linjära regressionen för Oriflames aktie med avvikelsen (Avv) som beroende variabel 
och Googles sökfrekvens (GSF) som oberoende variabel. Regressionen har skett med en veckas förskjutning bakåt 

i tiden på Googles sökfrekvens (      ). 
 

Resultatet av den linjära regressionen visar på att endast 0,1% (  =0,001) av variationen i den 

beroende variabeln (avvikelsen) förklaras av den oberoende variabeln (Googles sökfrekvens). 

Regressionskoefficienten visar på att en ökning i Googles sökfrekvensindex inte har någon 

påverkan alls i avvikelsen på Oriflames aktiekurs veckan därpå. Nollhypotesen kan inte förkastas. 

Signifikansen ligger på hela 0,819 och resultatet är inte signifikant på varken 1%-nivån, 5%-nivån 

eller 10%-nivån. 

 

Två veckors förskjutning på GSF 

 Regressionskoefficient Std. Error t-värde Signifikans 

         ,009 ,004 2,571 ,012 

       -0,00008147 ,001 -,055 ,956 

     

Antal observationer=100   =0,006    =0,000             =-0,010 

Tabell 5.4: Resultatet av den linjära regressionen för Oriflames aktie med avvikelsen (Avv) som beroende variabel 
och Googles sökfrekvens (GSF) som oberoende variabel. Regressionen har skett med två veckors förskjutning 

bakåt i tiden på Googles sökfrekvens (      ). 

 

Resultatet av den linjära regressionen visar på att inget (  =0,000) av variationen i den beroende 

variabeln (avvikelsen) förklaras av den oberoende variabeln (Googles sökfrekvens) med två 

veckors förskjutning på GSF. Regressionskoefficienten visar på att en ökning i Googles 

sökfrekvensindex leder till en minskning i avvikelsen på Oriflames aktiekurs på -0,00008147 två 

veckor senare. Nollhypotesen kan inte förkastas. Resultatet är inte signifikant på varken 1%-

nivån,  5%-nivån eller 10%-nivån. 
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5.3 Sandvik 

 

 

 
Figur 5.1: Avvikelsen (Avv) i Sandviks aktie i förhållande till sökfrekvensen (GSF) på Google för sökordet 

‟Sandvik‟ 

 

 Regressionskoefficient Std. Error t-värde Signifikans 

         ,000 ,004 -,109 ,913 

    ,009 ,005 1,709 ,091 

     

Antal observationer=102   =0,169    =0,029             =0,019 

Tabell 5.1: Resultatet av den linjära regressionen för Sandviks aktie med avvikelsen (Avv) som beroende variabel 
och Googles sökfrekvens (GSF) som oberoende variabel.  

 

Resultatet av den linjära regressionen visar på att 2,9% (  =0,029) av variationen i den beroende 

variabeln (avvikelsen) förklaras av den oberoende variabeln (Googles sökfrekvens). 

Regressionskoefficienten visar på att en ökning i Googles sökfrekvensindex leder till en ökning i 

Sandviks avvikelse på 0,09. Nollhypotesen förkastas. Resultatet är signifikant på 10%-nivån. 
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En veckas förskjutning på GSF 

 Regressionskoefficient Std. Error t-värde Signifikans 

         ,006 ,004 1,477 ,143 

       ,002 ,004 0,389 ,698 

     

Antal observationer=101   =0,039    =0,002             =-0,008 

Tabell 5.1: Resultatet av den linjära regressionen för Sandviks aktie med avvikelsen (Avv) som beroende variabel 
och Googles sökfrekvens (GSF) som oberoende variabel. Regressionen har skett med en veckas förskjutning bakåt 

i tiden på Googles sökfrekvens (      ). 

 

Resultatet av den linjära regressionen visar på att 0,2% (  =0,002) av variationen i den beroende 

variabeln (avvikelsen) förklaras av den oberoende variabeln (Googles sökfrekvens). 

Regressionskoefficienten visar på att en ökning i Googles sökfrekvensindex leder till en ökning i 

avvikelsen på Sandviks aktiekurs på 0,002 veckan därpå. Nollhypotesen kan inte förkastas. 

Resultatet är inte signifikant på varken 1%-nivån, 5%-nivån eller 10%-nivån. 

 

Två veckors förskjutning på GSF 

 Regressionskoefficient Std. Error t-värde Signifikans 

         ,010 ,003 2,888 ,005 

       -,003 ,004 -,842 ,402 

     

Antal observationer=100   =0,084    =0,007             =-0,003 

Tabell 5.2: Resultatet av den linjära regressionen för Sandviks aktie med avvikelsen (Avv) som beroende variabel 
och Googles sökfrekvens (GSF) som oberoende variabel. Regressionen har skett med två veckors förskjutning 

bakåt i tiden på Googles sökfrekvens (      ). 
 

Resultatet av den linjära regressionen vid två veckors förskjutning på GSF visar på ett    som 

ligger på 0,007 vilket betyder att 0,7% av variationen i den beroende variabeln (avvikelsen) 

förklaras av den oberoende variabeln (Googles sökfrekvens). Regressionskoefficienten visar på 

att en ökning i Googles sökfrekvensindex leder till en minskning i avvikelsen på Sandvikss 

aktiekurs på -0,003 två veckor senare. Nollhypotesen kan inte förkastas. Resultatet är inte 

signifikant på varken 1%-nivån, 5%-nivån eller 10%-nivån 
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6 Diskussion och slutsats 
Studiens visar på endast  ett signifikant samband mellan aktiekursförändringar och antalet 

sökningar på företagsnamnet på söktjänsten Google, och detta är på Sandviks aktie utan någon 

tidsförskjutning. Resultatet visade sig vara signifikant på 10%-nivån och där 

regressionskoefficienten visade på att en ökning i Googles sökfrekvensindex ledde till en ökning i 

Sandviks avvikelse på 0,09 enheter.  

Resultatet gör det svårt att dra någon direkt slutsats kring den effektiva marknadshypotesen då 

endast en av de totalt nio linjära regressionerna gav ett signifikant resultat. Den mellanstarka 

formen av effektiva marknadshypotesen säger att det endast går att förutspå eventuella 

aktieförändringar genom insiderinformation och att all annan information är avspeglad i 

aktiepriset. Med detta i åtanke visar studiens 8 icke signifikanta resultat att Google-sökningar inte 

tycks ha något informationsvärde eftersom aktiekurserna inte regerar. Hypotesprövningen visade 

dock att H0 kunde förkastas i alla fall förutom ett och regressionskoefficienterna visade på att 

förändringar i Googles sökfrekvens, hade viss inverkan på aktiekurserna. Denna påverkan var 

dock oerhört låg och eftersom signifikansen aldrig uppnådde en signifikansnivå på varken 10%, 

5% eller 1% går det inte att dra några konkreta slutsatser kring det resultatet.  

Resultatet av de linjära regressionerna visade också på oerhört låga    där Sandviks regression 

med ett    på 0,029 hade det högsta värdet. Endast 2,9 % av variationen i Sandviks avvikelse 

förklaras således av Googles sökfrekvens. Detta kan exempelvis jämföras med den linjära 

regressionen för Oriflame med en veckas förskjutning där    låg på 0,001 vilket visar att 0,1 % 

av variationen i Oriflames avvikelse förklaras av Googles sökfrekvens en vecka tidigare. Dessa 

enhetligt låga värden (i kombination med de justerade    som ibland till och med var negativt) 

gör det svårt att kunna konstatera samband mellan sökfrekvens på söktjänsten Google och 

förändringar i aktiekursen. 

Studiens ena signifikanta resultat gör dock svårt att helt avfärda ett eventuellt samband och en 

fortsättning på denna studie vore intressant att se. Denna studie har avgränsats till att endast 

undersöka svenska bolag och deras sökfrekvens på söktjänsten Google. Begränsningen i detta 

upplägg har varit i att Google Trends endast för statistik över sökord som når en viss volym som 

bara vissa svenska företag når upp i, bland annat de tre som omfattas av studien. Av denna 

anledning vore det därför intressant att replikera denna studie fast då ha med amerikanska 

börsnoterade bolag och då även följa dem på någon av de amerikanska börserna. En sådan studie 

kunde även se på fler företag och då även se längre bak i tiden än två år.  
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Bilaga 1 - Data 

Vecka 
GSF 

Sandvik 
Avvikelse 
Sandvik GSF ABB 

Avvikelse 
ABB 

GSF 
Oriflame 

Avvikelse 
Oriflame 

Jan 1-6 2008 0,9   0,765   1,34   

Jan 13 2008 0,97 -0,01238 0,76 -0,01203 1,58 -0,01153 

Jan 20 2008 1 0,0102 0,77 0,01425 1,54 -0,00289 

Jan 27 2008 1,02 0,00595 0,715 0,00015 1,66 0,01477 

Feb 3 2008 1,11 -0,00536 0,765 -0,00305 1,54 0,0009 

Feb 10 2008 0,93 0,0105 0,825 0,00635 1,78 0,00265 

Feb 17 2008 1,09 0,00637 0,76 0,0191 1,9 0,00486 

Feb 24 2008 0,96 -0,00385 0,775 -0,00448 1,68 -0,00796 

Mar 2 2008 0,95 0,00697 0,77 0,00332 2,06 0,00833 

Mar 9 2008 1,08 0,00383 0,785 -0,00369 1,66 -0,00421 

Mar 16 2008 0,93 0,00144 0,7 -0,00098 1,82 0,00274 

Mar 23 2008 0,81 -0,00067 0,69 0,00064 1,82 -0,00101 

Mar 30 2008 0,91 -0,0064 0,75 -0,00407 1,84 0,00266 

Apr 6 2008 0,96 0,00263 0,715 0,00373 1,82 0,00812 

Apr 13 2008 0,91 -0,00071 0,755 -0,00341 1,78 -0,0183 

Apr 20 2008 0,86 0,00113 0,815 0,00017 1,7 0,00608 

Apr 27 2008 0,82 -0,00511 0,615 -0,0176 1,58 -0,0015 

May 4 2008 1,11 -0,02669 0,74 -0,0308 1,7 -0,02916 

May 11 2008 1,02 0,00913 0,805 0,00871 1,72 0,01257 

May 18 2008 0,86 0,00756 0,7 0,00397 1,72 0,01236 

May 25 2008 1,1 0,00308 0,745 -0,00172 1,78 0,00351 

Jun 1 2008 0,86 -0,0044 0,73 -0,00386 1,78 -0,00522 

Jun 8 2008 0,9 -0,00605 0,745 -0,01046 1,8 -0,01204 

Jun 15 2008 0,98 0,00177 0,735 0,0038 1,64 0,00057 

Jun 22 2008 1,07 0,00626 0,735 -0,00276 1,56 0,00629 

Jun 29 2008 0,91 -0,00523 0,705 -0,0085 1,76 -0,02406 

Jul 6 2008 0,76 0,00299 0,695 0,00083 1,42 -0,00446 

Jul 13 2008 1,06 0,00619 0,835 0,00542 1,56 -0,00069 

Jul 20 2008 1 -0,01482 0,77 -0,01058 1,56 -0,00059 

Jul 27 2008 0,71 -0,00375 0,68 -0,00382 1,7 -0,00581 

Aug 3 2008 0,89 -0,00058 0,745 0,00217 1,7 -0,00572 

Aug 10 2008 0,94 0,0029 0,66 0,01185 1,64 0,01456 

Aug 17 2008 0,79 -0,00287 0,675 0,00229 1,62 -0,00429 

Aug 24 2008 0,73 -0,00139 0,75 0,00148 1,76 -0,00348 

Aug 31 2008 0,89 0,00299 0,685 -0,00869 1,7 0,00668 

Sep 7 2008 1,01 0,00079 0,715 -0,00299 1,86 -0,00487 

Sep 14 2008 1,02 -0,00255 0,74 0,01136 1,74 0,00542 

Sep 21 2008 0,92 0,01094 0,755 0,01164 1,96 0,01273 

Sep 28 2008 0,85 -0,01125 0,69 -0,01049 2 -0,02089 

Oct 5 2008 0,86 -0,00164 0,685 -0,00234 1,8 -0,00008 

Oct 12 2008 0,88 0,01663 0,765 -0,00419 2 -0,02408 
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Oct 19 2008 0,99 -0,02005 0,735 -0,02387 2,16 -0,0168 

Oct 26 2008 0,93 -0,02608 0,77 -0,0072 2,04 -0,0211 

Nov 2 2008 0,88 0,01429 0,785 0,01053 2,3 0,01686 

Nov 9 2008 0,91 -0,00846 0,765 0,01134 2,54 -0,01356 

Nov 16 2008 1,02 0,01149 0,74 -0,0019 2,54 0,00548 

Nov 23 2008 0,77 -0,0023 0,73 -0,01596 2,64 -0,01408 

Nov 30 2008 0,81 -0,00179 0,695 -0,01281 2,74 0,02465 

Dec 7 2008 0,77 0,00037 0,675 0,00077 2,26 -0,00491 

Dec 14 2008 0,84 -0,00283 0,715 -0,00132 2,28 0,01836 

Dec 21 2008 0 -0,0037 0,46 -0,00668 1,82 -0,00574 

Dec 28 2008 0 0,00393 0,39 -0,00325 2 0,00211 

Jan 4 2009 0,73 0,0025 0,73 0,00811 2,26 0,01005 

Jan 11 2009 0,83 0,01581 0,775 0,01988 2,22 0,02083 

Jan 18 2009 0,75 -0,00769 0,74 -0,00997 2,56 -0,01656 

Jan 25 2009 0,76 -0,00082 0,74 -0,00459 2,68 -0,01092 

Feb 1 2009 0,96 -0,00653 0,745 -0,01489 2,52 -0,00179 

Feb 8 2009 0,76 0,01224 0,77 0,02115 2,68 0,03619 

Feb 15 2009 0,94 0,00956 0,8 0,01193 2,76 -0,00414 

Feb 22 2009 0,87 -0,00256 0,795 -0,00004 2,72 -0,00657 

Mar 1 2009 0,76 -0,00336 0,78 -0,01217 2,98 -0,0111 

Mar 8 2009 0,71 0,01808 0,8 0,00326 2,76 0,00605 

Mar 15 2009 0,71 -0,01482 0,795 -0,00402 2,8 -0,00257 

Mar 22 2009 0,86 -0,01322 0,75 -0,00781 2,72 -0,00986 

Mar 29 2009 0,87 0,00432 0,76 -0,00112 3,06 0,00163 

Apr 5 2009 0,81 0,00192 0,67 0,00959 2,68 0,00507 

Apr 12 2009 0,65 -0,01381 0,685 -0,00528 2,94 -0,00907 

Apr 19 2009 0,73 0,01409 0,79 0,02047 2,86 0,02223 

Apr 26 2009 0,73 0,01735 0,725 0,03057 3,06 0,01801 

May 3 2009 1,02 -0,04029 0,72 -0,03531 3,06 -0,05363 

May 10 2009 0,86 0,01213 0,815 0,00974 3,14 0,03187 

May 17 2009 0,81 -0,00187 0,7 -0,0003 2,74 -0,01165 

May 24 2009 0,64 0,01013 0,755 0,00819 2,96 0,01535 

May 31 2009 0,77 0,00519 0,685 -0,00019 3,28 -0,0007 

Jun 7 2009 0,86 0,00839 0,705 0,00154 2,64 0,00431 

Jun 14 2009 0,83 -0,00809 0,715 0,00011 3,02 -0,00504 

Jun 21 2009 0,78 -0,02516 0,75 -0,02575 2,94 -0,02999 

Jun 28 2009 0,64 -0,00074 0,71 0,00314 2,78 0,0044 

Jul 5 2009 0,69 0,00237 0,695 0,00458 2,66 0,00497 

Jul 12 2009 0,8 -0,00509 0,765 -0,00836 2,84 -0,00626 

Jul 19 2009 0,84 0,01516 0,675 0,02165 2,6 0,0285 

Jul 26 2009 0,82 -0,00404 0,65 -0,00326 2,76 0,00032 

Aug 2 2009 0,64 0,00553 0,68 0,01018 2,74 0,00836 

Aug 9 2009 0,8 0,00061 0,665 0,00513 2,56 0,0056 

Aug 16 2009 0,62 0,01024 0,665 0,00499 2,6 0,00784 
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Aug 23 2009 0,66 -0,01123 0,7 -0,00249 2,88 0,00094 

Aug 30 2009 0,72 0,004 0,7 -0,00061 2,8 0,00589 

Sep 6 2009 0,61 -0,00135 0,735 -0,00538 2,78 -0,00898 

Sep 13 2009 0,7 0,01358 0,745 0,01159 2,72 0,01621 

Sep 20 2009 0,74 -0,00201 0,7 0,00288 2,58 0,00285 

Sep 27 2009 0,77 0,00205 0,72 -0,00184 3,08 -0,00213 

Oct 4 2009 0,84 -0,00157 0,735 -0,00458 2,82 -0,00596 

Oct 11 2009 0,77 -0,0009 0,725 -0,00308 2,58 0,00313 

Oct 18 2009 0,8 0,00663 0,725 0,00678 2,96 0,0134 

Oct 25 2009 0,72 -0,00677 0,71 -0,00167 3,16 -0,00892 

Nov 1 2009 0,93 0,0032 0,785 0,0198 3,16 -0,00071 

Nov 8 2009 0,82 -0,00081 0,655 -0,00353 3,42 -0,00047 

Nov 15 2009 0,73 0,00159 0,695 0,01068 3,84 0,00843 

Nov 22 2009 0,77 0,00245 0,675 0,00546 3,44 0,00015 

Nov 29 2009 0,81 -0,00186 0,685 -0,0003 3,62 -0,0049 

Dec 6 2009 0,81 -0,00116 0,65 0,00162 3,9 -0,00024 

Dec 13 2009 0,63 0,00682 0,59 0,00425 3,28 0,00804 

Dec 20 2009 0,61 0,00397 0,515 -0,00618 2,82 0,00061 

Dec 27 2009 0,5 -0,00166 0,425 -0,00215 2,98 0,00566 

  
-0,00189   -0,00275 

 
-0,00897 

 

 

 


