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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks om världshändelser skapar abnorma effekter hos oljebolags 

aktiekurser och om dessa effekter ter sig olika beroende på företagens olika storlek. 

Undersökningen utförs med hjälp av en eventstudie som genomförs på sex oljebolag med tre 

världshändelser som utgångspunkt. De valda världshändelserna bestod av två naturkatastrofer 

och en större ekonomisk händelse. Företagen som valdes delades in i två grupper om tre 

företag, där ena gruppen innehöll de större företagen och den andra gruppen de mindre.  

Slutsatserna som har kunnat dras av undersökningen är att händelserna i två av de tre 

undersökta fallen orsakade signifikanta abnorma under- eller överavkastningar hos 

oljebolagens aktier vilket bevisar en viss ineffektivitet hos marknaden. Det generella utfallet 

var att den ekonomiska händelsen visade sig ha en större påverkan på aktiekurserna än de två 

naturkatastroferna hade. Samtidigt kunde det påvisas en större skillnad mellan de större och 

de mindre företagens aktiekursers reaktioner gällande den ekonomiska händelsen. Resultaten 

visade att de mindre företagen drabbades hårdare. 
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Abstract 

This essay examines whether world events create abnormal effects of oil companies’ stock 

prices and whether these effects appear different depending on the companies’ different sizes. 

The analysis is performed using an event study conducted in six oil companies with three 

world events as a starting point. The selected world events consisted of two natural disasters 

and a greater economic event. The companies selected were divided into two groups of three 

companies, in which one group contained the larger companies and the second group the 

smaller ones.  

The conclusion that has been drawn from the study is that the events in two of the three cases 

studied caused significant abnormal deficit or excess returns of oil companies’ shares, which 

proves certain inefficiency of the market. The general outcome was that the economic event 

turned out to have a greater impact on the firms’ stock prices than the two natural disasters 

had. It was possible to distinguish a significant difference between the stock prices reactions 

of the larger and smaller firms regarding the economic event. The result showed that the 

smaller companies were affected to a larger extent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: World events, event study, abnormal return, oil companies, market-adjusted 

model, market efficiency 



 
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning .......................................................................................................................1 

1.1 Bakgrund ......................................................................................................................1 

1.1.1 Globala marknaden och aktiemarknaden ................................................................1 

1.1.2 Råolja som energikälla ...........................................................................................2 

1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................2 

1.3 Problemformulering ......................................................................................................2 

1.4 Syfte .............................................................................................................................2 

1.5 Avgränsningar ..............................................................................................................2 

1.6 Val av händelser ...........................................................................................................3 

1.6.1 Lehman Brothers konkurs ......................................................................................3 

1.6.2 Jordbävningen i Haiti .............................................................................................3 

1.6.3 Jordbävningen/tsunamin i Japan .............................................................................4 

1.7 Kort beskrivning av företagen .......................................................................................4 

1.7.1 ExxonMobil ...........................................................................................................4 

1.7.2 Royal Dutch Shell ..................................................................................................5 

1.7.3 BP ..........................................................................................................................6 

1.7.4 Lundin Petroleum AB ............................................................................................6 

1.7.5 PA Resources AB...................................................................................................7 

1.7.6 Alliance Oil ............................................................................................................8 

2 Teori ..............................................................................................................................9 

2.1 Effektiva marknadshypotesen .......................................................................................9 

2.2 Kritik mot Effektiva marknadshypotesen .................................................................... 10 

2.3 Tidigare forskning....................................................................................................... 10 

2.3.1 Stock prices and Economic news .......................................................................... 10 

2.3.2 The analysis of world events and stock prices....................................................... 10 

2.3.3 Assessing the impact of oil prices on firms of different sizes: It’s tough being in the 

middle .......................................................................................................................... 11 



 
 

2.3.4 The impact of terrorist attacks on international stock markets ............................... 11 

2.3.5 Sammanfattning av teorier ................................................................................... 12 

3 Metod .......................................................................................................................... 13 

3.1 Val av metod............................................................................................................... 13 

3.2 Insamling av data ........................................................................................................ 13 

3.3 Eventstudie ................................................................................................................. 13 

3.3.1 Estimeringsfönster ............................................................................................... 14 

3.3.2 Eventfönster ......................................................................................................... 15 

3.3.3 Abnorm avkastning .............................................................................................. 16 

3.3.4 Genomsnittlig abnorm avkastning (AAR)............................................................. 16 

3.3.5 Ackumulerad genomsnittlig abnorm avkastning (CAAR) ..................................... 16 

3.4 Hypotesprövning......................................................................................................... 17 

3.5 Validitet och reliabilitet .............................................................................................. 18 

4 Empiriska resultat ...................................................................................................... 19 

4.1 Genomsnittlig abnorm avkastning (AAR) ................................................................... 19 

4.2 Kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning, CAAR .................................................. 21 

4.3 Hypotesprövning......................................................................................................... 24 

5 Analys .......................................................................................................................... 25 

5.1  Analys av observationer utförda på samtliga oljebolag ............................................... 25 

5.2 Analys av observationer utförda på oljebolag av olika storlek ..................................... 25 

6 Slutsats ........................................................................................................................ 27 

7 Diskussion ................................................................................................................... 28 

8 Kritisk granskning ...................................................................................................... 29 

9 Källförteckning ........................................................................................................... 30 

9.1 Litteratur ..................................................................................................................... 30 

9.2 Artiklar ....................................................................................................................... 30 

9.3 Elektroniska källor ...................................................................................................... 30 

10 Bilagor ......................................................................................................................... 32 

 



1 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Globala marknaden och aktiemarknaden 
Globaliseringen som dagens samhälle har kommit att präglas av har förändrat 

förutsättningarna på världsmarknaden då den har gjort världen mindre. Det ökade utbytet 

mellan länder har gjort att de olika ekonomierna integreras och att en händelse som direkt 

påverkar en marknad kan sprida sig och skapa effekter på andra marknader.1 Olika händelser 

skapar givetvis olika effekter på olika marknader och inom olika branscher, vissa drabbar 

enbart lokala marknader och andra inte. Händelser som utlöser konjunkturförändringar kan 

medföra förändrad efterfrågan, förändrat utbud och därmed förändringar i priser.2  

Utbud och efterfrågan är också det som orsakar aktiekurser att fluktuera. Det enskilda 

bolagets aktiekurs påverkas av förväntningarna på bolagets framtida tillväxt och lönsamhet 

och aktiemarknadens allmänna utvecklingstrend. Aktiernas priser i allmänhet påverkas av 

konjunkturer, tillgång på råmaterial och förändringar inom branschen som exempelvis 

teknologisk utveckling. Priser är också en viktig faktor som kan skapa reaktioner på 

aktiemarknaden.3 Ökar exempelvis priset på en viktig råvara eller liknande kan prisökningen 

skapa oro för en konjunkturnedgång vilket kommer leda till en minskad riskbenägenhet hos 

placerarna och börsen blir då en förlorare.4  

Den information som reflekteras i aktiekurserna kan innefatta både fakta och rykten. 

Psykologiska faktorer och sinnesstämningar kan också påverka marknaden och orsaka 

överdrivna uppgångar och nedgångar. Olika världshändelser som skapar osäkerhet kring det 

världspolitiska läget kan även de minska riskbenägenheten och på så sätt förändra 

aktiekursen. Andra faktorer som kan skapa aktiekursfall är skandaler och missbruk.5 

                                                

1www.ekonomifakta.se  
2 www.porssisaatio.fi/sv/  
3 Ibid. 
4 www.dn.se  
5 www.porssisaatio.fi/sv/ 
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1.1.2 Råolja som energikälla 
Trots vår kännedom om oljeanvändningens negativa påverkan på miljön kan man 

internationellt sett fortfarande se en ökning av användningen sedan 1970-talet.6 Även om 

Sveriges användning av råolja och oljeprodukter har minskat med åren så är råoljan 

fortfarande en av dagens viktigaste och vanligaste energikällor.7 Vårt beroende av 

oljeprodukter i både industri och hushåll, har bidragit till att vår oljekonsumtion och 

världsekonomi kommit att gå hand i hand. Skulle en oljeprisökning som i sin tur leder till 

ökad inflation uppstå får konsumenter lägre köpkraft och konsumerar mindre.8 Det vi kan 

fastslå är alltså att det finns ett starkt samband mellan oljepriset, vår köpkraft och vår 

konsumtion. Råoljan spelar med andra ord en central roll i vår ekonomi. 

1.2 Problemdiskussion 
Att aktiers kurser påverkas av bland annat konjunkturer, världshändelser och olika 

psykologiska faktorer är alltså ett faktum. Då det även har konstaterats att vårt beroende av 

olja som energikälla är så pass stort så det påverkar ekonomin på alla sätt blir det intressant att 

undersöka hur olika världshändelser påverkar just oljebolag.   

1.3 Problemformulering 
• Hur stor inverkan har en världshändelse på oljeföretags aktiepriser?  

• Finns det någon skillnad i hur effekten blir utifrån företagens olika storlek?  

• Påverkar en viss typ av händelse aktiekurserna mer än en annan? 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utifrån utvalda händelser, exempelvis naturkatastrofer och 

ekonomiska kriser, se om dessa orsakar oljebolags aktiekurser att fluktuera. 

Delsyftet är att sedan jämföra om de till storleken olika oljebolagen påverkas olika av dessa 

händelser på aktiemarknaden.  

1.5 Avgränsningar 

Undersökningen kommer att omfatta en observation av tre världshändelser, Lehman Brothers 

konkurs (2008), jordbävningen i Haiti (2010) och jordbävningen/tsunamin i Japan (2011). 
                                                

6 www.ekonomifakta.se  
7 Ibid.  
8 www.dn.se  
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Studien avgränsas även till att undersöka sex företag inom oljemarknaden, tre större och tre 

mindre. De större är BP, ExxonMobil och Royal Dutch Shell, de mindre är Lundin Petroleum 

AB, PA Resources AB och Alliance Oil. 

1.6 Val av händelser 

1.6.1 Lehman Brothers konkurs 
Den 15 september 2008 ansökte USA:s fjärde största investmentbank Lehman Brothers om 

konkurs.9 Tidigare hade staten i liknande situationer gått in och räddat aktörer med dylika 

problem. Detta skapade en tro om att man kunde utföra dåliga affärer men i slutändan ändå 

klara sig undan och bli räddad av skattebetalarnas pengar. En situation som denna resulterar 

ofta i att ett större antal ansvarslösa affärer görs än vad som är bra för samhället. 

Konsekvenserna av konkursen blev därför att förtroendet till det finansiella systemet sänktes 

globalt vilket orsakade den internationella marknaden för lån mellan banker att sluta fungera. 

Detta fick stora negativa effekter på den reala ekonomin och bara på några veckor förlorade 

aktiemarknaderna över hela världen ca en fjärdedel av sitt värde.10 De problemen som 

uppstod på kreditmarknaden slutade i en fördjupning av den kris som startat redan under 

sommaren 2007.11 

1.6.2 Jordbävningen i Haiti 
12 januari 2010 drabbades Haiti av en kraftig jordbävning som mätte 7,0 på richterskalan. 

Jordbävningen följdes av flera efterskalv och klassades av FN som en av de värsta 

katastroferna i organisationens historia med en uppskattad siffra på 300 000 dödsfall.12 

Under en givarkonferens i New York i mars 2010 utlovades nära 10 miljarder dollar i bistånd 

till Haiti men en stor del av denna summa betalades aldrig ut. Följderna av jordbävningen och 

hur situationen utvecklats efter den, har lett till att Haitis ekonomi har krympt med 8 % sedan 

2010.13 

                                                

9 www.dn.se  
10 Ibid.  
11www.konj.se  
12 www.krisinformation.se  
13 www.panorama.lupef.se  
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1.6.3 Jordbävningen/tsunamin i Japan 
11 mars 2011 drabbades Japan av historiens sjunde kraftigaste jordskalv med magnituden 9,0 

på richterskalan. Skalvets centrum låg i havet ca 380 km nordost om Tokyo. Detta orsakade 

en tsunamivåg som förstörde flera städer längs den nordöstra kusten och nära 17 000 

befarades ha omkommit.14 Senare förvärrades katastrofen genom att två 

kärnkraftsanläggningars avkylningssystem slutat fungera. Två reaktorer exploderade och 

härdsmälta konstaterades på en reaktor. Flera människor skadades av explosionerna och 

många smittades med radioaktivitet.15 Skalven orsakade även bränder i ett antal 

oljeraffinaderi i norra Japan.16 

Nikkei- index föll med 1,7 % samma dag som katastrofen inträffade. Ett flertal internationella 

företag med sin verksamhet stationerad i Japan avbröt delar av produktionen och ett antal 

andra företag stängde sin verksamhet helt. Katastrofen förväntades försämra Japans ekonomi 

drastiskt då produktionen och den ekonomiska aktiviteten väntades minska. Även den 

japanska börsen förväntades påverkas negativt dels på grund av den stora materiella 

förstörelsen men också på grund av minskat förtroende för aktiemarknaden.17  

1.7 Kort beskrivning av företagen 
Nedan följer en kort presentation av samtliga företag som kommer att medverka i studien. För 

att visa en jämförelse av företagens storlek presenteras även ett diagram över respektive 

företags omsättning i US dollar för de utländska företagen och i svenska kronor för de 

svenska företagen. Diagrammen för ExxonMobil, Royal Dutch Shell och BP är tagna från 

Södertörns Högskolas databas Orbis.18 Diagrammen för Lundin Petroleum AB, PA Resources 

och Alliance Oil är tagna från Börsdata.19 

1.7.1 ExxonMobil 
ExxonMobil Corporation är ett av världens största börsnoterade internationella olje- och 

gasbolag. De tillhandahåller energi som hjälper till att stödja växande ekonomier och förbättra 

levnadsstandarden runt om i världen. Deras organisation bygger på ett koncept av globala 

företag och är utformat så att ExxonMobil kan konkurrera på ett så effektivt sätt som möjligt i 

                                                

14 svenska.yle.fi  
15 www.expressen.se  
16 www.finansliv.se  
17 Ibid.  
18orbis2.bvdep.com.till.biblextern.sh.se/  
19 www.borsdata.se  
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den ständigt föränderliga och utmanande globala energiindustrin. ExxonMobil använder 

innovation och teknik för att leverera energi till en växande världsbefolkning. De producerar 

och säljer råolja, naturgas och petroleumprodukter. De driver anläggningar eller produkter på 

marknaden i de flesta av världens länder och utforskar efter olja och naturgas på sex 

kontinenter.20 

 

1.7.2 Royal Dutch Shell 
Royal Dutch Shell är även de ett av världens största oljebolag. Shell är en global koncern av 

energi och petrokemiska företag. Deras mål är att tillgodose energibehoven i samhället på ett 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt sätt, både nu och i framtiden.21 Shell engagerar sig på ett 

effektivt, ansvarsfullt och lönsamt sätt i olja, oljeprodukter, gas, kemikalier och andra utvalda 

företag. De deltar även i sökandet efter och utvecklingen av andra energikällor för att möta 

det ökade kundbehovet och världens efterfrågan på energi.22 

                                                

20 www.exxonmobil.com  
21 www.shell.com  
22 Ibid.  
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1.7.3 BP  
BP är ett av världens ledande företag inom olje- och gas branschen. Bolaget förser dess 

kunder med drivmedel för transportfordon, energi för värme, olika petrokemiska ämnen som 

används till framställning eller produktion av artiklar för vardagligt bruk och olika 

köptjänster.23 Företaget har växt från att vara ett lokalt amerikanskt oljebolag till att ha 

etablerat sin verksamhet globalt i så många som 80 länder världen över.24  

 

1.7.4 Lundin Petroleum AB 
Lundin Petroleum AB bildades 2001 som en följd av övertagandet av Lundin Oil AB av 

Canadian Independent Talisman Energy. Lundin Petroleum är ett oberoende svenskt olje- och 

                                                

23 www.bp.com  
24 Ibid.  
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gasproducerande bolag. Deras produktion genereras från tillgångar i Frankrike, Tunisien, 

Nederländerna, Norge, Ryssland och Indonesien. Deras mål är att utforska och producera olja 

och gas på ett ekonomiskt effektivt, socialt ansvarstagande och miljömässigt sätt, för att 

främja aktieägare och anställda.25 Omsättningen i diagrammet nedan anges i miljoner svenska 

kronor (MSEK).26 

 

1.7.5 PA Resources AB 
PA Resources är ett svenskt oljebolag vars affärsidé är att förvärva, utveckla, utvinna och 

avyttra olje- och gasreserver. Koncernen har valt att arbeta i det så kallade upstream-

segmentet vilket innebär att företaget främst koncentrerar sig på att hitta nya oljereserver, 

bygga ut nya oljefält och producera råolja.27 Dess licenser är geografiskt koncentrerade till 

Västafrika, Nordafrika och Nordsjön. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX 

Stockholm (Mid Cap).28 Omsättningen i diagrammet nedan anges i miljoner kronor (mkr).29 

                                                

25 www.lundin-petroleum.com  
26 www.borsdata.se  
27 www.paresources.se  
28 Ibid.  
29 www.borsdata.se  
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1.7.6 Alliance Oil 
Alliance Oil Company är ett självständigt oljeföretag som är verksamt i de tre ryska 

regionerna Tomsk, Timano-Pechora och Volga-Ural samt i Kazakstan. Idag har bolaget 

oljereserver om 638 miljoner fat och de har ett nätverk av bensinstationer och 

oljeproduktsdepåer. Alliance Oil är sedan 2007 noterade vid NASDAQ OMX Nordic i 

Stockholm.30 Omsättningen i diagrammet nedan anges i miljoner kronor (mkr).31 

 

                                                

30 www.allianceoilco.com  
31 www.borsdata.se  
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2 Teori 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 
På 1950-talet började man att analysera ekonomiska tidsserier. År 1953 studerade Maurice 

Kendall aktiekursernas rörelsemönster där han kom fram till att aktiemarknaden domineras av 

oberäknelig marknadspsykologi och att den inte följer några logiska mönster. Till en början 

bekräftades Kendalls resultat av andra ekonomer, men senare kom de att ändra sin ståndpunkt. 

Istället kom man fram till att slumpmässiga prisförändringar indikerade en väl fungerande 

effektiv marknad, inte en irrationell sådan.32 

Att marknaden är effektiv innebär att all information om marknaden reflekteras i priserna och 

ska finnas tillgänglig för alla. En förändring i aktiepriserna sker i regel innan investerare 

hinner agera på den finansiella marknaden, priserna reagerar alltså direkt på exempelvis en 

oförutsedd händelse. Detta fungerar dock inte alltid på ett korrekt sätt då insiderhandel kan 

förekomma, vilket innebär att en del aktörer står inne med mer information än andra.33 

Aktiemarknaden påverkas på olika sätt av informationsflödet och det finns tre olika sätt att 

skilja på en effektiv marknad:  

Svag form innebär att priset på aktierna redan reflekterar all information som kan 

erhållas från att undersöka uppgifter om handeln på marknaden såsom historiska 

priser, handelsvolym och korta räntor.  

Semistark form innebär att all offentlig information angående företagets 

framtidsutsikter, exempelvis årsredovisningar och delårsrapporter måste reflekteras i 

aktiens pris.  

Stark form innebär att aktiepriser återspeglar all information som endast finns 

tillgänglig för företaget, det gäller även insiderinformation.34 

  

                                                

32 Bodie, Z. Kane, A. Marcus, A. (2009). s. 344 
33 Ibid. s. 345-346 
34 Ibid. s. 348-349 
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2.2 Kritik mot Effektiva marknadshypotesen 
Den effektiva marknadshypotesen kritiseras av en teori som kallas Behavioral Finance. Denna 

teorins utgångspunkt är att finansiella teorier bortser från att det är människor som fattar 

beslut.  Den effektiva marknadshypotesen säger att investerare är rationella medan Behavioral 

Finance-teorin antar att de är irrationella. Det finns två kategorier av irrationalitet, där den 

första innebär att investerare många gånger inte tyder informationen på ett korrekt sätt och 

besluten leder därmed till felaktig framtida avkastning. Den andra innefattar att även med en 

given sannolik avkastning, så är investerare motsägelsefulla i deras beslut. Självfallet är det 

inte bara irrationella investerare som ensamma bidrar till ineffektiva kapitalmarknader. Skulle 

fallet vara så att sådana irrationaliteter påverkade priserna, så skulle skarpögda valutahandlare 

som utnyttjar vinstmöjligheterna förväntas att pressa tillbaka priserna till deras verkliga värde.  

En annan del som Behavioral Finance kritiserar är att de åtgärder som vidtas för att pressa ner 

priserna i praktiken är begränsade för valutahandlare och därmed otillräckliga för att pressa 

ner priserna för att stämma överens med det verkliga värdet.35 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Stock prices and Economic news  
Denna artikel undersöker den dagliga reaktionen på aktiepriser på tillkännagivanden om 

exempelvis penningmängden, inflation, den reala ekonomiska aktiviteten och 

diskonteringsräntan. De använder sig av undersökningsdata på marknadsaktörernas 

förväntningar av dessa meddelanden. Detta görs för att kunna identifiera den förväntade 

komponenten av meddelanden för att i sin tur kunna testa det den effektiva 

marknadshypotesen påstår, att aktiepriser endast rör sig av information. Empiriska resultat 

stöder denna hypotes och indikerar vidare att tillkännagivanden som är relaterade till 

penningpolitiken märkbart påverkar aktiepriser. De kom fram till att information som har med 

inflation att göra är begränsad och att det endast fanns en svag bevisning på att aktiekursen 

reagerar på tillkännagivanden dagen efter att ett meddelande tillkännagetts.36 

2.3.2 The analysis of world events and stock prices  
Denna artikel handlar om kursrörelserna av generalindex under de fem dagar som följer efter 

en världshändelse. Ibland kan det ta flera veckor eller år för att en världshändelses påverkan 

                                                

35 Bodie, Z. Kane, A. Marcus, A. (2009). s. 385 
36 Stock Prices and Economic News 
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ska märkas på börsen. Viktor Niederhoffer undersöker prisförändringar i index som följer de 

världshändelser som leder till rubriker. Niederhoffer studerar under en period på tre år 

relationen mellan världshändelser och aktiekurser och hans undersökning resulterar i ett 

bekräftande av att världshändelser har ett starkt och övertygande inflytande på aktiekurser. 

Hans resultat visar även att under många världshändelser påverkas specifika branscher och 

företag av händelsen mer, exempelvis efter en flygkrasch lider det involverande flygbolaget 

stora förluster de närmsta dagarna framöver.37   

2.3.3 Assessing the impact of oil prices on firms of different sizes: It’s tough 

being in the middle 
I tidigare forskningar har man funnit ett samband mellan förändringar i oljepriset och 

aktiepriser. I denna studie undersöks om företags aktiepris påverkas olika mycket beroende på 

dess storlek i samband med förändringen i oljepriset. Forskarna har följt ett antal företag 

under en period på 17 år och analyserat relationen mellan förändringen i oljepriset, företagets 

storlek och aktiepriser. Deras undersökning resulterade i att de fann ett samband och att det 

var starkast för mellanstora företag. Anledningen till detta var att medelstora företag inte kan 

ta fördel av produktionseffektiviteten som större företag gör och inte heller flexibiliteten och 

lyhördheten som mindre företag.38  

2.3.4 The impact of terrorist attacks on international stock markets 
I denna artikel undersöker författarna effekterna av terroristattacker på aktiemarknader genom 

att använda en uppsättning av data som täcker alla signifikanta händelser och som kan sättas i 

direkt relation till de stora ekonomierna i världen. Deras eventstudie påstår att terroristattacker 

skapar milda negativa priseffekter. De jämför dessa priseffekter med de från en annan typ av 

oförutsedda katastrofer som jordbävningar och kommer fram till att prisfall efter 

terroristattacker är tydligare. Men, i båda fallen studsar aktiepriset tillbaka inom den första 

veckan efter följderna. De jämför även gensvaret på pris internationellt och för separata 

branscher och kommer fram till att reaktionerna är starkast för regionala marknader och för 

branscher som har en direkt påverkan av attacken. Deras undersökning resulterar i att 

finansiella marknader reagerar starkt på terroristattacker men återhämtar sig snabbt och 

                                                

37 The analysis of world events and stock prices 
38 Perry Sadorsky. Assessing the impact of oil prices on firms of different sizes: It’s tough being in the middle 
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återgår inom kort till det vanliga. Den enda terroristattacken som hade långsiktiga effekter på 

finansiella marknader, var 11 september attacken.39  

2.3.5 Sammanfattning av teorier 
Att en marknad är effektiv betyder att all information som flödar på marknaden reflekteras i 

priserna och detta ska finnas tillgängligt för alla. En förändring i aktiepriserna sker i de flesta 

fall innan investerare hinner agera på den finansiella marknaden, alltså att priserna reagerar 

direkt på exempelvis en stor världshändelse. Detta fungerar inte alltid på ett korrekt sätt då 

insiderhandel kan förekomma, vilket innebär att en del aktörer står inne med mer information 

än andra. Aktiemarknaden påverkas av informationsflödet på olika sätt och det finns tre 

former av hur man kan skilja på en effektiv marknad, nämligen svag, semistark och stark 

form.  

Vare sig det handlar om terroristattacker, naturkatastrofer, konjunkturnedgångar eller ökade 

råvarupriser kan det enligt dessa teorier i grova drag konstateras att den finansiella marknaden 

påverkas av informationsflödet om dessa händelser och att det i sin tur har en påverkan på 

aktiekurserna. Terroristattacker sägs skapa starka kortsiktiga effekter på aktiepriset men milda 

långsiktiga. Detta jämfördes med effekterna av en oförutsedd händelse som exempelvis en 

jordbävning och där fann man att de kortsiktiga effekterna var av mildare slag. Gemensamt 

för båda typer av händelser var dock att aktiekurserna återhämtar sig ganska snart.  

  

                                                

39 The impact of terrorist attacks on international Stock markets 
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3 Metod 

3.1 Val av metod 

Då syftet med denna studie är att visa om världshändelser som är av betydande art för 

världsekonomin orsakar fluktuationer i oljebolags aktiekurser är det lämpligt att göra en 

eventstudie. Undersökningens centrala utgångspunkt är de tre världshändelser som 

presenterats ovan. En eventstudie kommer genomföras för respektive händelse varav varje 

eventstudie kommer utföras på sex företags aktier.   

3.2 Insamling av data 
Vi kommer att använda oss av en kvantitativ metod och insamla sekundärdata från börsen. 

Datan kommer att bestå av historiska stängningskurser under de tidsperioder som de tre 

världshändelserna inträffat. De historiska stängningskurserna har vi samlat in från olika 

elektroniska källor. Aktiekurserna för Alliance Oil, Lundin Petroleum och PA Resources har 

samlats in från www.nasdaqomxnordic.com. Aktiekurserna för ExxonMobil, BP och Royal 

Dutch Shell samlades in från www.nasdaq.com. Studien kommer att utgå från en deduktiv 

metod, vilket innebär att teorin testas i empirin. 

3.3 Eventstudie 
En eventstudie definieras som en mätning av de effekter en ekonomisk händelse har på den 

finansiella marknaden. Man observerar ett eller flera företag under en viss period kring 

händelsen för att se hur aktiekursen påverkats av den. Det finns olika modeller man kan 

använda sig av och i denna studie tillämpas justerade marknadsmodellen som är en förenkling 

av marknadsmodellen.  

Den ekvation som marknadsmodellen utgår från ser ut som följer:  

���� = ��− ���+ ���� �� 

där: 

ARit = abnorma avkastningen 

Ri = Avkastningen för aktie i dagen t 

αi = konstant avkastning för aktie i 

βi = aktiens känslighet 

http://www.nasdaqomxnordic.com/
http://www.nasdaq.com/
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Rmt = Marknadens förväntade avkastning dagen t  

Skillnaden mellan marknadsmodellen och den justerade marknadsmodellen är att i den 

justerade värderas αi till noll och βi till ett. 

För att identifiera effekten händelsen har haft ska en abnorm avkastning på aktien beräknas. 

Som det framgår i MacKinlay’s artikel, ”Event Studies in Economics and Finance”, är det 

viktigt att studien utförs på ett korrekt sätt och att de olika stegen som ska följas övervägs 

noga.40  

3.3.1 Estimeringsfönster 
Efter att man definierat den specifika händelsen måste man välja under vilken tidsperiod den 

ska undersökas. Det är viktigt att perioden som insamlad data ska undersökas från, påbörjas 

innan händelsen inträffat. Data måste alltså undersökas före, under och efter den specifika 

händelsen för att det ska vara möjligt att påvisa olika effekter händelsen har haft. 

Estimeringsfönstret är den tidsperiod som ligger före eventfönstret. Denna period måste 

observeras för att hitta en förväntad avkastning på aktien. 41 

I denna studie kommer estimeringsfönstren för respektive händelse innefatta 60 dagar. 

Estimeringsfönstret för Händelse 1 (Lehman Brothers konkurs) påbörjas 9/6-2008 och 

avslutas 1/9-2008. Estimeringsfönstret för Händelse 2 (jordbävningen i Haiti) påbörjas för de 

svenska företagen 30/9-2009 och avslutas 22/12-2009. För de utländska företagen 

ExxonMobil, BP och Royal Dutch Shell påbörjas estimeringsfönstret för Händelse 2 den 

2/10-2009 och avslutas 28/12-2009. Denna skillnad i datum beror på ländernas olika 

helgdagar. Estimeringsfönstret för Händelse 3 (jordbävningen/tsunamin i Japan) påbörjas 

1/12-2010 och avslutas 25/2-2010 för samtliga företag. 

Genom att beräkna den förväntade avkastningen under denna period kan man se aktiens 

normala rörelsemönster. För att få en korrekt bild av detta är det viktigt att estimeringsfönstret 

och det senare nämnda eventfönstret, inte går in i varandra. Beräkningen av den förväntade 

avkastningen görs enligt formeln: 

�� �	 = 	
���− 	�����

����
 

                                                

40 MacKinlay, A C. (1997) 
41 Ibid. 
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där: 

Rmt = avkastningen för index i estimeringsfönstret t 

Pt = aktiens pris vid stängning 

Pt-1 = aktiens pris vid öppning  

3.3.2 Eventfönster 
Tidsperioden som eventfönstret innefattar, är den perioden strax innan, under och efter 

händelsen inträffat. Här insamlas data som ska användas för att räkna ut den verkliga 

avkastningen.42 Detta görs med hjälp av följande formel: 

���	 = 	
����− 	������

�����
 

där: 

Rit = avkastningen för aktie i eventfönstret t 

Pit = aktiens pris vid stängning 

Pit-1 = aktiens pris vid öppning 

I denna studie är eventfönstren för respektive händelse totalt 19 dagar. Det påbörjas efter 

estimeringsfönstrets sista dag. I detta fall studeras nio dagar före publiceringsdatumet och nio 

dagar efter. För Händelse 1 som inträffade 15/9-2008 sträcker sig eventfönstret över perioden 

2/9-2008 – 26/9-2008. För Händelse 2 blir det skillnader i datumen även i eventfönstret. De 

svenska företagens eventfönster påbörjas 23/12-2009 och avslutas 25/1-2010 och för de 

utländska företagen gäller tidsperioden 29/12-2009 – 26/1-2009. Eventfönstret för Händelse 3 

är samma för samtliga företag, det påbörjas 28/2-2011 och avslutas 24/3-2011. 

 

  

                                                

42 MacKinlay, A C. (1997) 
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3.3.3 Abnorm avkastning 
Händelsens effekt på aktien räknas ut med hjälp av den abnorma avkastningen. Den visar 

aktiens onormala avvikelse från dess beräknade normala avkastning. Då den justerade 

marknadsmodellen antar att Rit = Rmt blir den abnorma avkastningen differensen mellan den 

verkliga avkastningen och den förväntade avkastningen.43 Den beräknas således på följande 

sätt:  

���� = 	 ���− 	�� � 

3.3.4 Genomsnittlig abnorm avkastning (AAR) 
För att undersökningen ska visa ett mer generellt utfall av avkastningen beräknas den 

genomsnittliga abnorma avkastningen. AAR är summan av den abnorma avkastningen för 

varje undersökningsdag inom den valda tidsperioden, dividerat med antalet observationer, dvs 

antal undersökta företag44. Den beräknas enligt ekvationen som följer:  

���� = � ���� �⁄  

där: 

n = antalet observationer undersökningen omfattar. 

I denna undersökning räknas dels en genomsnittlig abnorm avkastning ut för samtliga företag, 

dels två olika genomsnittliga abnorma avkastningar ut för de tre större företagen och för de tre 

mindre. Detta för att kunna påvisa en eventuell skillnad mellan dessa två grupper av företag. 

3.3.5 Ackumulerad genomsnittlig abnorm avkastning (CAAR) 
Med hjälp av AAR kan man sedan räkna ut den ackumulerade genomsnittliga abnorma 

avkastningen, så kallad CAAR. CAAR dag ett är lika med AAR dag ett, CAAR dag två är lika 

med summan av AAR dag ett och två osv.45 CAAR visar den totala effekten av aktiernas 

abnorma avkastning och räknas alltså ut på följande sätt: 

�����	���, ���= � ����

��

����
 

                                                

43 MacKinlay, A C. (1997) 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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Även här räknas CAAR först ut för samtliga företag och sedan för de två grupperna av olika 

stora företag. 

3.4 Hypotesprövning 
För att se om det finns ett samband mellan händelserna och aktiekursernas rörelse utförs en 

tvåsidig hypotesprövning för varje händelse. För att den ska kunna utföras utformas en 

nollhypotes och en mothypotes som ska testas. 

H0: CAAR = 0, det finns ingen signifikant kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning i 

samband med händelsen. 

H1: CAAR ≠ 0, det finns en signifikant kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning i 

samband med händelsen.  

Sedan måste ett t-värde och standardavvikelse för CAAR räknas ut vilket görs med hjälp av 

formlerna som följer nedan.46 

�= 	
�� − �
� √�⁄

																		�=
�∑����− 	� ∗ ����²	

� − �
 

där: 

x = CAAR 

x = medelvärdet av CAAR 

μ = det förväntade värdet enligt H0, i detta fall 0 

s = standardavvikelsen för CAAR 

n = antalet dagar i eventfönstret 

T-värdet som räknas ut jämförs slutligen med ett kritiskt värde från en t-tabell.47 

Signifikansnivån som används är 5 %.  

                                                

46 Lind, Marchal, Wathen (2008)  
47 http://www.medcalc.org 
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3.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär hur relevant och giltiga data är och visar hur bra undersökningen mäter det 

som är tilltänkt att mätas. När en undersökning som baseras på kvantitativa data genomförs är 

det grundläggande att datainsamlingen utförs på ett så korrekt sätt som möjligt samt att den 

data som insamlats är hämtad från relevanta källor.48  

Reliabilitet innebär hur pålitlig eller noggrann data är. Är undersökningen av god reliabilitet 

så skulle en förnyad genomgång av undersökningen påvisa liknande resultat oavsett vem som 

genomför den.49  Självklart finns det aldrig en 100 procentig säkerhet i undersökningen som 

utförs oavsett val av metod. Vi anser att valet av metod vi har gjort är det mest lämpade för 

denna uppsats och vi hoppas att det kommer att bidra till högsta möjliga reliabilitet. Vi anser 

att den data som vi kommer att inhämta från både Stockholmsbörsen och Nasdaq är säkra 

källor och har hög reliabilitet.  

 

                                                

48 Johannessen & Tufte (2003).  
49 Ibid. 
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4 Empiriska resultat 
Nedan redovisas de resultat som räknats fram i eventstudien i procent.  

4.1 Genomsnittlig abnorm avkastning (AAR)  

 

Diagram 1 visar den genomsnittliga abnorma avkastningen för samtliga företag. Under 

Händelse 1 ser man att den genomsnittliga avkastningen dag -1 är 5 % över normal 

avkastning och att den dag 0, då händelsen inträffar sjunker och är blir 7 % lägre än normalt.  

Under Händelse 2 låg den genomsnittliga avkastningen ca 0,5 % över normal avkastning och 

under publiceringsdagen sjönk avkastningen till 1,5 % under normal avkastning.  

Under Händelse 3 var genomsnittliga avkastningen 2,2 % under normal avkastning dagen 

innan publiceringsdagen. Under publiceringsdagen steg dock avkastningen och hamnade 0,5 

% under det normala. 

Det man kan konstatera är att Lehman Brothers konkurs (Händelse 1) hade en större påverkan 

på oljebolagens genomsnittliga aktieavkastning än jordbävningen i Haiti (Händelse 2) och 

jordbävningen/tsunamin i Japan (Händelse 3).  
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Diagram 2 visar hur de tre mindre företagens aktier har påverkats av de olika händelserna. 

Under Händelse 1 är aktiernas genomsnittliga abnorma avkastning ca 7 % över normal 

avkastning dag -1. Dag 0, efter att händelsen inträffat ligger aktiens avkastning på – 8,5 % i 

jämförelse med det normala.  

Under Händelse 2 är aktiernas avkastning redan dagen före händelsedagen 0,6 % under det 

normala och den fortsätter att sjunka till 1,3 % när händelsen inträffar. Dagen efter händelsen 

inträffat stiger däremot avkastningen och hamnar 0,7 % över normal avkastning.  

Under Händelse 3 syns knappt någon förändring alls i avkastningen från dag -1 fram till dag 

2. Dag 2 låg avkastningen 3,3 % under förväntad avkastning.  
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Diagram 3 visar hur de tre större företagens aktier påverkas under de tre händelserna. Under 

Händelse 1 är företagens genomsnittliga aktieavkastning ca 3 % över den normala 

aktieavkastningen dag -1. Då händelsen sker, dag 0, sjunker avkastningen i jämförelse med 

det normala till ca -5 %.  

Under Händelse 2 är avkastningen ca 2 % dagen före händelsedagen och sjunker till -1,3 % 

dagen händelsen sker jämfört med den normala aktieavkastningen.  

Under Händelse 3 kan man utifrån resultatet se att fyra dagar före händelsen inträffar ligger 

företagens genomsnittliga aktieavkastning under det normala. När händelsen äger rum hamnar 

aktieavkastningen på 0,1 % vilket är nära den förväntade avkastningen.  

4.2 Kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning, CAAR 
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Diagram 4 visar den totala effekten som den abnorma genomsnittliga avkastningen har haft på 

aktien för alla undersökta företag. Resultatet för Händelse 1 visar att innan händelsen 

inträffade hade aktien en kumulativ abnorm underavkastning på 9 %. När händelsen väl 

inträffade dag 0 sjönk avkastningen till -15 % och fortsatte att falla dagen efter händelsedagen 

till så mycket som -18 %.  

Vid Händelse 2 kan man se att aktierna har en kumulativ abnorm överavkastning några dagar 

före händelsedagen och förändras i stort sett inte när händelsen inträffar eller några dagar efter 

händelsen. Inte förrän dag +4 börjar avkastningen sjunka ordentligt. 

Vid Händelse 3 har aktierna en kumulativ abnorm överavkastning några dagar före händelsen. 

När händelsen inträffade, dag 0, föll aktieavkastningen till en underavkastning på 1 % och 

fortsatte att dala till och med dag +3. 

 

 

I diagram 5 åskådliggörs den kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningen för de tre 

mindre företagen. Under Händelse 1 hade aktierna en underavkastning på ca 4 % redan vid 

dag -9 och fortsatte dala till ca -15 % dagen före händelsedagen. Då händelsen inträffade, dag 

0 hade aktierna en underavkastning på 23 % och föll som mest till 30 % dagen efter 

publiceringsdagen.  
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Under Händelse 2 visade aktierna en kumulativ abnorm överavkastning på ungefär 6 % under 

händelsedagen. I resultatet för den andra händelsen kan man se att överavkastningen sjunker 

en aning dagen då händelsen inträffade men att den sedan steg igen med ca 2 % till dag +2. 

I Händelse 3 kan man också precis som under Händelse 2 se att aktierna några dagar före, 

under och några dagar efter händelsedagen visade en kumulativ abnorm överavkastning. Dag 

0 hade aktierna dock en överavkastning på ca 6 % som sedan började sjunka fram till dag +3 

till ca 0 % .  

 

 I diagram 6 visas de tre större företagens kumulativa genomsnittliga abnorma avkastning. 

Under Händelse 1 har aktierna under händelsedagen en underavkastning på 8 %. Efter dag +2 

kan man se att underavkastningen minskar drastiskt fram till dag +4.  

Under Händelse 2 visade aktierna en kumulativ abnorm överavkastning på ca 1 % under 

händelsedagen. Aktierna hade en överavkastning några dagar före händelsedagen som började 

sjunka gradvis i samband med att händelsen inträffade. Dag +7 hade CAAR sjunkit till -6 %. 

Under Händelse 3 visar resultatet att aktierna har en kumulativ genomsnittlig abnorm 

underavkastning på 0,7 % dag -4. Avkastningen fortsätter sjunka fram till dag -1 och dag 0 är 

avkastningen densamma. Efter händelsen inträffat sjönk däremot avkastningen och var som 

lägst dag +3 på -12 %. 
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4.3 Hypotesprövning 
En signifikansnivå på 5 % och 18 frihetsgrader ger ett kritiskt värde på 2,101 enligt tabellen 

för t-värde.  

 Händelse 1 Händelse 2 Händelse 3 

t-värde – 8,7732 5,0183 – 1,4427 

 

Då de beräknade t-värdena jämförs med kritiska värdet kan det konstateras att nollhypotesen 

förkastas för Händelse 1 och 2 men inte för Händelse 3. Resultatet av hypotestestet visar alltså 

att Lehman Brothers konkurs och jordbävningen i Haiti påverkar aktiekurserna signifikant 

medan jordbävningen och tsunamin i Japan inte gör det.   
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5 Analys 

5.1  Analys av observationer utförda på samtliga oljebolag 
Resultaten av hypotesprövningarna visar att världshändelser i två av de tre undersökta fallen 

ger aktierna en signifikant kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning. Jämförelsevis med 

vad som påstås i den effektiva marknadshypotesen om att all information reflekteras i 

aktiernas priser, kan det konstateras av studien att denna teori förkastas. Detta förtydligas 

också i diagrammen 1 och 4, där det åskadliggörs hur händelserna orsakar att aktierna ger en 

abnorm avkastning.  

Även om de procentuella skillnaderna inte alltid har varit stora så kan man fastställa att 

Lehman Brothers konkurs visat resultat som skiljer sig markant från de andra händelserna. 

Diagram 1 och 4 visar att de två jordbävningarna hade en svagare effekt på aktiernas 

avkastning, en möjlig förklaring till detta resultat kan förklaras av tidigare forskning. Där 

framgick det att jordbävningar har en mildare kortsiktig effekt på aktiemarknaden och att 

aktieraset därför inte blir stort. Fastän aktiepriset faller då jordbävningen inträffar så studsar 

aktiepriset tillbaka inom den första veckan efter händelsedagen. Det senare nämnda går att 

observera i diagram 4 där aktiernas kumulativa genomsnittliga abnorma avkastning vid dag 9 

har närmat sig 0 %.  De svaga effekterna kan även förklaras av Niederhoffers tidigare 

forskning ”The analysis of world events and stock prices” där det framgår att händelser 

drabbar den berörda branschen hårdare än andra. Med andra ord skulle inte denna typ av 

händelse ha en direkt påverkan på oljebranschen. 

Hypotesprövningen visar att det inte föreligger någon signifikant abnorm avkastning i 

samband med jordbävningen/tsunamin i Japan, medan jordbävningen i Haiti visade motsatt 

resultat. Trots detta visar diagram 4 att den kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningen 

sjönk mer dagarna efter jordbävningen i Japan inträffade än vad den gjorde efter 

jordbävningen i Haiti inträffade. Dessa två händelser är av samma art men ändå visar de 

skillnader i både hypotestestet och i CAAR. Det blir därför intressant att diskutera huruvida 

andra faktorer kan ha bidragit till de observerade effekterna.  

5.2 Analys av observationer utförda på oljebolag av olika storlek 
Resultaten som redovisas i diagrammen 2,3,5 och 6 visar att effekterna av händelserna på 

oljebolagens aktier skiljer sig beroende på bolagens storlek. Jämför man den genomsnittliga 

abnorma avkastningen i diagram 2 och 3 är trenden för aktiernas fluktuation likvärdig men en 
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påtaglig skillnad är att värdena för de mindre företagen är mer extrema. De mindre företagens 

aktier har alltså påverkats mer, framför allt i samband med Lehman Brothers konkurs. 

Diagram 5 och 6 visar klara skillnader mellan hur de större och de mindre företagens 

aktiekurser påverkas av de olika händelserna. Det framgår tydligt att de mindre företagen 

drabbades hårdare av Lehman Brothers konkurs än de större företagen gjorde. De två 

naturkatastrofernas respektive effekter var likvärdiga för de större och de mindre företagen. 

CAAR under jordbävningen/tsunamin i Japan sjönk som mest med 5 % efter dag 0 för 

samtliga företag och under jordbävningen i Haiti var den näst intill oförändrad.  

Att Lehman Brothers konkurs gav större effekt hos de mindre företagen kan eventuellt 

förklaras genom att relatera till tidigare forskning där det framgår att medelstora företag inte 

kan ta fördel av de större företagens produktionseffektivitet och heller inte av de mindre 

företagens flexibilitet och lyhördhet. Deras aktiekurser påverkas därför mer av externa 

faktorer. 
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6 Slutsats  
För att besvara uppsatsens syfte och problemformuleringar punktas nedan de slutsatser som 

har kunnat dras utifrån studien upp. 

Generellt för hela undersökningen: 

• Studien visar att det existerar ett samband mellan världshändelser och bolags 

aktiekursers fluktuationer inom oljebranschen då händelserna orsakar anomalier i 

aktiernas priser. Marknaden är alltså inte effektiv. 

• Sambandet är olika starkt beroende på vilken typ av händelse det rör sig om. Lehman 

Brothers konkurs som var en ekonomisk händelse visade sig ha en starkare påverkan 

på aktiekurserna överlag.  

I jämförelsen mellan de större och de mindre företagen: 

• Lehman Brothers konkurs påverkade de mindre företagen i större skala, medan de två 

naturkatastroferna hade en jämbördig påverkan på företagen oavsett storlek.  
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7 Diskussion   
Det faktum att de två naturkatastroferna i sig visade olika resultat kan förmodligen ha en 

mängd olika anledningar. Aktiekurser fluktuerar som sagt inte endast utifrån en faktor, det 

finns alltid en mängd omständigheter som spelar in. Tittar man närmare på jordbävningen 

som inträffade i Haiti och i Japan kan man fråga sig ifall dessa skiljer sig åt fastän båda är 

naturkatastrofer. När jordbävningen i Haiti ägde rum var förödelsen stor, ett stort antal 

invånare stod utan hem och landet fick hjälp genom bistånd från andra länder. Att 

återuppbyggnaden av Haiti har gått långsamt och att arbetet än idag är långt ifrån färdigt beror 

på landets svaga ekonomi. En katastrof i Japan, som är en av världens starkaste ekonomier 

med hög teknologisk utveckling och där ett stort antal internationella företag har sin 

verksamhet, kan däremot tänkas ge en större global ekonomisk effekt än jordbävningen i 

Haiti. En skillnad i graden av påverkan skulle troligtvis bero på att Japan har ett större 

ekonomiskt inflytande på finansiella marknaden än vad Haiti har. Skillnaderna i aktiernas 

avkastning vid de två olika jordbävningarna skulle alltså kunna förklaras av att händelserna i 

sig inte hade en signifikant negativ påverkan på just oljebolagen och att de abnorma 

avkastningarna kan ha varit en effekt av andra faktorer.  

Anledningen till att de mindre företagen reagerade starkare på Lehman Brothers konkurs 

förklarades i analysavsnittet som en effekt av att större företag kan utnyttja sin 

produktionseffektivitet medan de mindre saknar denna förmåga. I den tidigare forskningen 

som resultatet relateras till framgår det inte hur storleksindelningen har gjorts på företagen. 

Det som benämns som ett mindre företag i denna studie skulle kunna vara ett medelstort 

företag beroende på vilka andra företag de ställs emot. Alltså är denna storleksindelning i 

detta fall väldigt relativ.  

En ytterligare förklaring kan vara att olika psykologiska faktorer spelar in. Ett stort företag 

kommer alltid förväntas ha en större kapacitet att klara av en ekonomisk förlust då det har fler 

resurser och fler möjligheter att omstrukturera företaget i jämförelse med ett mindre företag. 

Oavsett vad som inträffar, vare sig det handlar om naturkatastrofer eller ekonomiska 

händelser kommer det förmodligen att finnas ett större förtroende till större företags 

motståndskraft vilket kommer avspeglas i dess aktiepriser. 
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8 Kritisk granskning 
För att studien skulle ha gett ett mer tillförlitligt utfall hade vi kunnat undersöka ett större 

antal oljebolag där storleksindelningen bland dessa istället skulle ha skett mer precist i stora, 

mellanstora och små bolag. Det skulle även ha varit möjligt att välja tre helt olika typer av 

händelser för att se hur dessa påverkar aktiekurserna på olika sätt. 

I undersökningen har vi bortsett från alla andra händelser kring de utvalda händelsedagarna 

vilket kan bidra till missvisande resultat. Det är även viktigt att understryka att den justerade 

marknadsmodellen är en förenkling av verkligheten då αi värderas till noll och βi till ett. 
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10 Bilagor 
Aktiekurser under Händelse 1. 

 Alliance 

Oil 

Lundin 

Petroleum 

PA 

Resources 

BP ExxonMobil Royal 

Dutch Shell 

-9 7,05 64,75 43,8 54,01 77,32 66,15 

-8 6,85 63,75 41,5 54,44 78,02 66,24 

-7 6,85 61,5 40,2 54,26 76,14 63,61 

-6 6,6 58,25 39 54,09 75,62 62,57 

-5 6,9 59,75 39,8 54,39 76,77 62,05 

-4 6 53,25 36,8 52,4 73,26 60,28 

-3 5,9 51,5 36,7 53,49 75,25 61,51 

-2 5,6 51,75 36,8 53,42 75,56 61,51 

-1 5,9 56,75 38,8 54,79 77,5 63,08 

0 5,2 51,75 36,6 51,93 73,25 60,14 

1 4,89 47,1 34,2 52,32 76,43 59,33 

2 5,1 49,1 33,4 51,41 75,28 58,16 

3 5,2 52 33,8 51,46 77,75 58,85 

4 5,75 57,5 37,5 54,55 79,61 62,43 

5 5,9 59 39 54,16 78,88 63,6 

6 5,85 58,75 39,7 54,1 77,69 62,34 

7 5,7 56 39,1 53,54 78,03 62,72 

8 5,75 61,75 39,2 55,34 80,67 64,29 

9 5,7 58,75 37,5 45,55 80,65 63,48 
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Aktiekurser under Händelse 2. 

 Alliance 

Oil 

Lundin 

Petroleum 

PA 

Resources 

BP ExxonMobil Royal 

Dutch Shell 

-9 104,5 57 24,9 58,05 68,84 60,79 

-8 104,25 56,95 24,9 58,16 68,77 60,66 

-7 103,5 57,25 24,7 57,97 68,19 60,11 

-6 102,5 56,6 24,6 59,15 69,15 62,35 

-5 108 58,15 26,3 59,57 69,42 62,42 

-4 108,25 60,25 27,6 59,88 70,02 61,91 

-3 114 60,4 29 59,86 69,8 61,61 

-2 115,5 60,3 28,1 60 69,52 61,52 

-1 113,5 60,05 28,1 61,89 70,3 62,48 

0 111,75 58,95 27,6 61,5 69,95 61,07 

1 112,75 59,95 27,7 61,8 69,67 61,11 

2 114 60,35 28,2 61,73 69,68 60,96 

3 112,75 58,75 27,7 61,64 69,11 60,51 

4 116,75 59,5 27,5 62,32 69,27 61,64 

5 115,75 61 27,6 61,06 68,03 60,38 

6 113,5 59,65 26,8 59,57 66,7 59,14 

7 112 59,35 26,7 57,87 66,1 57,59 

8 110,25 58,1 26 58,55 65,85 58,34 

9 111 58,5 26,3 58,49 65,92 58,18 
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Aktiekurser under Händelse 3. 

 Alliance 

Oil 

Lundin 

Petroleum 

PA 

Resources 

BP ExxonMobil Royal 

Dutch Shell 

-9 113,2 78,8 4,33 48,47 85,53 72,25 

-8 116,1 78,25 4,28 47,6 84,8 70,96 

-7 116,1 75,85 4,34 47,74 85,08 71,35 

-6 115,8 79,15 4,46 48,21 85,82 72,28 

-5 116,6 79,45 4,42 48,56 85,08 72,21 

-4 122,2 79,6 4,65 48,15 84,72 71,72 

-3 123 83,1 4,58 47,81 84,6 70,96 

-2 121,9 84,9 4,54 47,41 84,38 70,39 

-1 119,7 82,85 4,61 45,66 81,38 68,78 

0 119,6 81,5 4,54 45,75 82,12 68,86 

1 119,3 81,15 4,43 45,07 82,38 69,11 

2 115,5 78,55 4,28 43,77 81,39 68,13 

3 115,5 77,05 4,29 43,25 79,31 66,53 

4 119,2 80,35 4,35 44,68 81,16 68,92 

5 122,5 81,95 4,54 45,11 80,85 69,87 

6 123,6 84,1 4,62 45,8 82,84 70,87 

7 117,4 83,85 4,57 45,74 82,56 71,7 

8 117,9 85,5 4,6 46,23 82,6 71,67 

9 116,7 88 4,69 46,81 82,73 72,24 
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