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Syfte: Vårt syfte med denna undersökning är att visa på naturkatastrofernas inverkan på bankers 

aktiekurser. 

Metod: Studien utgörs av en kvantitativ undersökning, då vi valde att utföra en eventstudie. 

Studien utgår från sekundärdata i form av litteratur, vetenskapliga artiklar och statistik för 

bankers aktiekurser och Stockholmsbörsen. Därefter analyseras resultatet med hjälp av de valda 

teorierna för att kunna dra slutsatser. 

 

Teori: Teorin som denna undersökning bygger på är den effektiva marknadshypotesen (EMH), 

dessutom utgick vi från tidigare relevanta studier . 

 

 

Slutsats: Det finns inte något samband eller ett väldigt svag samband mellan denna 

undersöknings valda naturkatastrofer och svenska bankernas aktiekurser 
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Abstract 

 

Level: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng  

 

Focus: Finance 

 

The title: Event study of natural disasters impact on banks' stock prices 

 

Author: Shahad Ishak & Veronica Zamparutti 

 

Advisor: Maria Smolander 

 

Date: 2012-01-18 

 

Objective: Our purpose with this study is to demonstrate the impact of natural disasters on the 

banks' share prices. 

 

Method: Our essay begins with quantity survey, when we chose to perform an event study. We 

have used secondary data in the form of literature, scientific articles and statistics on banks' stock 

prices. We then analyze the results with help from the selected theories and earlier studies to 

draw conclusions. 

 

Theory: The theory that this survey is based on is the efficient market hypothesis (EMH), 

moreover, we started from earlier relevant studies. 

 

Conclusion: There is no association or a very weak correlation between this study of natural 

disasters and the Swedish banks' share prices 

 

 

Keywords: Event Study, Effective market hypothesis, Natural disaster, Abnormal returns, 

Cumulative abnormal returns, Average cumulative abnormal return 
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1. Introduktion 
Detta kapitel inleds med bakgrundsinformation om omvärldsfaktorer som kan påverka 

aktiekurser, som sedan följs av begreppsdefinition, presentation av problemformulering, syfte 

och avgränsning. 

1.1 Bakgrund 
 

Idag är det vanligt att man investerar pengar på aktiemarknaden, därmed uppstår frågor och 

funderingar om vilka aktier som är ”bäst” att investera i, det vill säga vilka aktier som ger den 

högsta avkastningen till lägst risk när en investerare bestämmer sig för att köpa aktier. Svaret på 

denna fråga beror på många olika faktorer, då börskursen stiger och faller beroende på 

marknadsutbud och efterfrågan. Dessa kan i sin tur påverkas av ett antal olika faktorer, det kan 

vara tillexempel inflation, konjunktur nedgångar och krig. 
1
  

Vad det gäller den svenska aktiemarknaden så kan den påverkas av utländska börser som i sin tur 

kan ha påverkats av omvärldsfaktorer såsom naturkatastrofer. Anledningen till detta är att 

Sverige är beroende av andra länders ekonomi, där de drabbade länderna exempelvis kan komma 

att importera mindre från Sverige. En annan orsak kan vara att den svenska aktiemarknaden kan 

påverkas av det psykologiska läget, där t ex många säljer och få köper.
2
  

På Stockholmbörsen är bolagen indelade i tre segment: stora, små och medel stora bolag. I dessa 

tre segment delas företagen in i 10 sektorer enligt Global Industry Classification Standard. Dessa 

sektorer är energi, material, industrivaror och tjänster, sällanköpsvaror och tjänster, dagligvaror, 

hälsovård, finans, informationsteknik, telekommunikationstjänster och kraftförsörjning
3
. Dessa 

branscher kan påverkas olika mycket av omvärldsfaktorer, t ex kan en kärnkraftsolycka påverka 

aktieutvecklingen för kraftförsörjningssektorn. 

Bankbranschen som denna studie kommer att inrikta sig på kan även den påverkas av ett antal 

faktorer. En faktor som gör banker känsliga är att de finansieras på kort löptid men lånar ut på 

längre löptider. Detta skapar en obalans vilket gör att banker blir beroende av allmänhetens och 

                                                 
1
 http://www.aktieskolan.se/pages/paverkandefaktorer.php?select=aktieskola 

2
 http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Utbildning/Aktier/Aktiekursen/ 

3
 http://www.nasdaqomx.com/whatwedo/servicesforcompanies/nordicmarket/visibility/Sector_Classification/ 
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marknadens förtroende.
4
 Enligt Riksbankens rapport ”Finansiell stabilitet 2011:2” så har de 

ekonomiska utsikterna i omvärlden och i Sverige försämrats under det senaste halvåret, men 

Riksbanken bedömer att ”de svenska bankerna är rustade att klara detta.”
5
 I samma rapport 

uppger de även att ”Osäkerheten om den framtida ekonomiska utvecklingen i euroområdet är 

dock stor och oron på de finansiella marknaderna har tilltagit. Flera europeiska banker har därför 

fått det svårt att finansiera sig på marknaderna. De svenska bankerna har dock fortfarande god 

tillgång till marknadsfinansiering. Men eftersom de är beroende av marknadsfinansiering i 

utländsk valuta är de känsliga för störningar på de finansiella marknaderna.”
6
 Därmed antar vi att 

svenska banker i nuläget är stabila men att störningar på den finansiella marknaden kan påverka 

bankers aktiekurser. 

En omvärldsfaktor som vi sett i tidigare studier, och som kan påverka aktiekurserna är den 

informationen som sprids om naturkatastrofer, (dessa studier kommer att redovisas i 

teorikapitlet). Dock har de undersökta aktierna i dessa fall hört till den bransch som i huvudsak 

och mest uppenbart påverkats av en naturkatastrof. De påverkade aktierna kan i sin tur ha 

påverkat index för hela den aktuella aktiemarknaden. För att mäta om aktier generellt sett 

påverkas av naturkatastrofer så kan därför inte aktiemarknad som helhet undersökas. Därför har 

vi valt att med denna uppsats undersöka om svenska bankers aktiekurser påverkas av 

naturkatastrofer. Banker valdes då vi inte kunde se någon direkt koppling mellan bankbranschen 

och de direkta konsekvenser som uppstår vid en naturkatastrof, såsom om t ex ett oljeutsläpp 

påverkar företag inom oljebranschen. De svenska bankerna i nuläget är stabila men de kan ändå 

påverkas av störningar på den finansiella marknaden, därmed anser vi att de utgör en bild av 

huruvida bankbranschen generellt sett påverkas av naturkatastrofer.  

 

 

 
 

                                                 
4
 http://www.riksbank.se/Upload/Rapporter/2011/FS_2/FS_2011_2_sv_rev.pdf  (sid. 4) 

5
 http://www.riksbank.se/Upload/Rapporter/2011/FS_2/FS_2011_2_sv_rev.pdf  (sid. 7) 

6
 http://www.riksbank.se/Upload/Rapporter/2011/FS_2/FS_2011_2_sv_rev.pdf  (sid. 7) 
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1.2 Begreppsdefinitioner och förkortningar 
 

 Naturkatastrof: Definieras i denna studie som katastrof med allvarliga följder för 

samhälle och miljö. 

 OMXSPI: Är ett aktieindex som används för att mäta utvecklingen av ett utvalt antal 

aktier, OMXSPI som är en sammanvägning av samtliga aktier noterade på 

Stockholmsbörsen. 
7
 

 

 EMH: Är förkortningen på effektiv marknadshypotes 

 

 ARit: Den onormala avkastningen för eventstudie. 

 

 CAR: Den kumulativa onormala avkastningen  

 

 CAAR: Den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 http://www.omxnordicexchange.com/produkter/index/OMX_index/OMXS_Local_Index/  

http://www.omxnordicexchange.com/produkter/index/OMX_index/OMXS_Local_Index/
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1.3 Problemformulering 
 

Aktiekurser kan påverkas av en rad olika omvärldsfaktorer en av dessa är naturkatastrofer. 

Denna riskfaktor går inte med säkerhet att förutsäga på lång sikt därför skall vi med denna studie 

undersöka naturkatastrofers påverkan på ett antal svenska bankers aktiekurser. Då antalet stora 

naturkatastrofer ökat under den senaste tiden, se diagrammet nedan. 

 Påverkar naturkatastrofer bankers aktiekurs? 

 

 

Fig.1 Naturkatastrofer rapporterade 1900-2010 
8
 

 

 

                                                 
8
 
http://www.emdat.be/natural-disasters-trends 

 

http://www.emdat.be/natural-disasters-trends
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1.4 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka naturkatastrofers inverkan på svenska bankers 

aktiekurser. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Vi har valt att studera ett antal naturkatastrofers inverkan på svenska bankers aktiekurser under 

åren 2010 och 2011, detta för att få ett aktuellt resultat. Totalt valdes tre naturkatastrofer från tre 

olika kontinenter: Europa, Nordamerika och Asien. Dessa valdes då de var stora och fick mycket 

uppmärksamhet i media. 

 Händelser 

 Europa - vulkanutbrott Island 2010 

 Nordamerika - oljeutsläpp i Mexikanska golfen 2010 

 Asien - Tsunami/jordbävning Japan 2011. 

 

Bankbranschen valdes därför att det är en bransch som vi anser stabil och där vi inte ser någon 

direkt koppling till naturkatastrofer, men som kan påverkas av störningar på den finansiella 

marknaden. De bankers aktier som valdes var de fyra svenska storbankerna (Nordea, Swedbank, 

Handelsbanken och SEB), dessa valdes för att få ett jämförbart resultat. 

Valda aktier 

 Nordea: Nordea Bank 

 Swedbank: Swedbank A 

 Handelsbanken: Sv. Handelsbaken 

 SEB: SEB A 
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Tidsperioden som undersöks är fem dagar före naturkatastrofen, dagen för händelsen samt fem 

dagar efter. Vi har valt bort att studera tiden efter detta då syftet var att undersöka om 

naturkatastrofer gav någon omedelbar påverkan på bankers aktiekurser, en längre tidsperiod 

skulle göra det svårare att veta om det är naturkatastrofens inverkan på aktiekursen man mäter 

eller om det är andra faktorer som påverkar. 

För denna undersökning behövdes ett aktieindex för att mäta aktiemarknadens utveckling för de 

fyra stor bankerna i Sverige. För att beräkna den normala avkastningen med hjälp av 

marknadsmodellen används aktieindexet OMXSPI. Enligt MacKinlay bör man ha ett brett 

aktieindex för att beräkna den normala avkastningen för valda aktier.
9
 OMXSPI innefattar 

samtliga aktier på Stockholmsbörsen
10

 inklusive de aktier vi valt att undersöka därför ansåg vi 

detta vara ett lämpligt val.  

 

 

 

 

                                                 
9
 MacKinlay, Craig (1997), “Event Studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature, Vol 35, No 

1,pp. 13-39 
10

 http://www.omxnordicexchange.com/produkter/index/OMX_index/OMXS_Local_Index/  
 

http://www.omxnordicexchange.com/produkter/index/OMX_index/OMXS_Local_Index/
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1.6 Disposition 
 

 

 
 
 
 

 

Introdukti
on 

• I detta kapitel presenters bakgrunds information om olika 
naturkatastrofer och ett antal bankers aktier som sedan 
följs av begreppsdefinition, presentation av 
problemformulering, syfte och avgränsning. 

Metod 

• I detta kapitel presenters den valda undersökningsmetoden, 
metodkritik samt validitet och realibilitet. 

Teori 

• I detta kapitel presenteras relevanta teorier samt tidigare 
undersökningar. 

Analys 

 

•  I detta kapitel diskuteras och analyseras resultaten. 

Slutsats 

• I detta kapitel presenteras studien slutsats. 
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2. Metod  
I detta kapitel presenteras den valda undersökningsmetoden, eventstudie, samt validitet, 

reliabilitet och metodkritik. 

2.1 Undersökningsmetod  
 

Studien undersöker förhållandet mellan naturkatastrofer och bankers aktiekursrörelse, därmed 

grundas den på en omfattande mängd statistisk data. Detta fick oss att välja den kvantitativa 

metoden för att utföra undersökningen och kunna dra generella slutsatser. Den kvantitativa 

metoden anses vara lämplig vid undersökningar som baseras på statistisk analys.
11

 Studien är 

deduktiv då vi utgår från befintliga teorier för att pröva vår undersökningsansatts, det vill säga att 

vi prövar teori mot empiri.  

Den kvantitativa metod som används i denna undersökning är en eventstuide, (för utförlig 

förklaring av metoden se 2.4 Tillvägagångssätt för en eventstudie). 

Studien baseras på kvantitativa data och inleds med informationsinsamling av: 

 Litteraturgenomgång 

 Vetenskapliga artiklar 

 Statistik för bankers aktiekurser 

 

Detta för att få en ökad förståelse för bakgrunden och därtill kunna välja lämpliga metoder och 

teorier, det vill säga att skapa en teoretisk referensram. Därefter utförs en eventstudie för att 

undersöka naturkatastrofers inverkan på bankers aktiekurser. Denna undersökningsmetod valdes 

då en eventstudie mäter hur stor ekonomisk påverkan en händelse har på ett företag. Denna 

eventstudie ska stödjas av en andra litteraturgenomgång för att kunna ge mer detaljerad 

information, som kan vara relevant för studiens syfte. Slutligen kommer vi att diskutera, 

analysera och dra slutsatser. 

 

                                                 
11

Denscombe Martyn, (2009) ”Forskningshandboken”, Upplaga 2, sid. 327 
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Fig.2 Undersökningsmetod 

 

 

 

2.2  Datainsamling 
 

Data har samlats in för perioden 2010-2011, den utgörs av statistik från avanza.se och 

nasdaqomxnordic.com, samt vetenskapliga artiklar. Sökmotorn Google användes för att hitta 

övergripande information som kunde vara relevant för uppsatsen. Södertörns högskolas databas 

användes för att få mer tillförlitlig och djupgående data. Sökorden som vi använde var bl.a. 

naturkatastrofernas påverkan på aktiemarknaden, faktorer som påverkar aktiekursen, 

Vulkanutbrott Island, Tsunami etc. Därtill har vi använt oss utav relevant litteratur såsom, 

Forskning handsboken av Martyn Denscombe, Uppsatsarbete av Inga-Britt Lindblad, Att skriva 

en bra uppsats av Lotte R, Peter J 

 

 

 

kvantitativ data 

• Litteratur -
genomgång 

• Artiklar 

• Statistik  

Event studie 

• Onormal 
avkastning 

• Statistiskt 
test(noll-

hypotesen)  

Analys 

• Teori 

• Empiri 
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2.3 Motivering för Eventstudie 
 

För att kunna undersöka om bankers aktiepriser påverkas av naturkatastrofer antar vi att 

marknaden karaktäriseras av den semistarka formen av effektivitet vilket innebär att all 

tillgänglig relevant information direkt påverkar aktiemarknaden. Ett av de viktigaste 

tillvägagångssätten för att undersöka en marknad som karaktäriseras av den semistarka formen är 

eventstudien
12

. Med en eventstudie kan man mäta hur stor ekonomisk påverkan en händelse har 

på ett företag. Genom att använda finansmarknadsdata kan man med en eventstudie mäta om en 

specifik händelse påverkar ett företags värde. Givet att marknaden handlar rationellt så kommer 

effekten av en händelse direkt att återspeglas i priset på värdepapper.
13

 Vi anser att denna 

undersökningsmetod har hög reliabilitet då vi har sett att den använts i stor utsträckning i tidigare 

studier med liknade undersökningsansatser, där ekonomisk påverkan till följd av en händelse 

undersökts. Dessutom har eventstudier även använts mycket i redovisning och finansiering
14

. 

Därmed anser vi det vara lämpligt att använda oss av en eventstudie för att undersöka om 

naturkatastrofer ger en onormal avkastning  för banker.  

En annan fördel med eventstudier är att vid beräkning av den onormala avkastningen måste 

händelsen som undersöks vara oförutsedd, detta kriteriet måste vara uppfylld samt att alla ska få 

tillgång till informationen samtidigt
15

. Detta kriterium uppnås då man inte kan förutsäga 

naturkatastrofer på lång sikt.  

                                                 
12

 Francis, Taylor (2000),” Invsetments”, Second edition, sid. 212 
13

 MacKinlay, Craig (1997), “Event Studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature, Vol 35, 

No 1, pp. 13-39 
14

Abagail McWilliams, Donald Siegel(1997), “Event Studies in Management Research: Theoretical and Empirical 

Issues”, Vol 40, No 3,  pp. 626  
15

 Abagail McWilliams, Donald Siegel(1997), “Event Studies in Management Research: Theoretical and Empirical 

Issues”, Vol 40, No 3,  pp. 629 
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2.4 Tillvägagångssätt för en 
Eventstudie 

Fig. 3 Tillvägagångssättet för en eventstudie, 

egen modell. 

 

Mackinlay beskriver i sin artikel “Event 

Studies in Economics and Finance” 1997 

tillvägagångssättet för att utföra en 

eventstudie i ett antal steg vilketbeskrivs 

nedan. 
16 

1. Det första steget för att genomföra en 

eventstudie är att definiera händelsen av 

intresse och identifiera den tidsperiod 

som är aktuell för händelsen, där 

aktiekursen för företaget eller företagen 

av intresse undersöks, det vill säga 

händelsefönstret.  Här inkluderas dagen 

för tillkännagivandet, händelsedagen det 

är även vanligt att definiera 

händelsefönstret till en större period som 

är av intresse för undersökningen. Den 

inkluderar dock åtminstone dagen för 

offentliggörandet och dagen efter 

offentliggörandet. Vi har valt att i denna 

undersökning utgå från 11 dagar för 

respektive händelse, där 5 dagar innan 

händelsen, händelsedagen och fem dagar 

efter händelsen undersöks.   

2. Efter att ha identifierat händelsen, är 

det nödvändigt att fastställa 

urvalskriterierna för att inkludera ett 

givet företag i studien. I detta skede är 

det bra att sammanfatta några exempel 

på egenskaper. 

                                                 
16

 MacKinlay, Craig (1997), “Event Studies in 

Economics and Finance”, Journal of Economic 

Literature, Vol 35, No 1,pp. 13-39 

 

Definiera händelsen  

Identifiera 
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5 dagar innan 5 dagar efter  
Händelse 

dagen  



18 

 

3. Bedömning av händelsens effekt kräver ett mått på den onormala avkastningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Därmed behöver vi beräkna den normala avkastningen för att kunna beräkna den onormala 

avkastningen. 

4. Den normala avkastningen utgörs av ett börsindex för perioden under estimeringsfönstret, 

perioden före eventfönstret och definieras som den förväntade avkastningen under 

förutsättningen att händelsen inte ägt rum. 

 

 

Rit= αi + βi*Rmt+ εit 

 

Där : 

Rit : normal avkastning  

αi: Alfa, specifika företagets avkastning 

βi: Beta 

Rmt: marknadsportföljens avkastning 

εit: statistisk felterm

Den onormala avkastningen = den faktiska avkastningen under händelse fönstret – 

den normala avkastningen fört företaget under händelsen fönstret 

 

ARit = Rit – (αi + βi*Rmt) 

 

Där : 

 Rit faktisk avkastning 

 (αi + βi*Rmt) normal avkastning för respektive period t. 
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5. Val av modell för beräkning av normal avkastning. Det finns två vanliga modeller för beräkning av 

normal avkastning: 

 Constant mean return model där Xt som är en konstant, vilket namnet antyder, antar att den 

genomsnittliga avkastningen av en viss säkerhet är konstant genom tiden.  

 Marknadsmodellen där Xt är marknadsavkastning. Marknadsmodellen förutsätter ett stabilt 

linjärt samband mellan marknadens avkastning och aktiens avkastning. Här antas därför: α=0, 

β=1 och εit = 0.   

I denna studie används marknadsmodellen, och den normala avkastningen beräknas genom att först 

bestämma hur många dagar estimeringsfönstret ska innefatta, i detta fall 70 dagar. Marknaden utgörs av 

börsindexet OMXSPI och beräknas genom att avkastningen beräknas för varje dag under denna period, 

utifrån historiska börskursvärden hämtade från nasdaqomxnordic.com, sedan beräknas ett genomsnitt 

för dessa, vilket ger den normala avkastningen för perioden under estimeringsfönstret. 

 

 

                                               Rit = (Pt – Pt-1) / Pt-1 

 
Rit = faktisk avkastning 

Pt = Aktiepris 

Pt-1 = Aktiepriset dagen innan 

CAR: 

CAR är förkortningen för den kumulativa onormala avkastningen och den beräknas genom att summera 

samtliga AR (onormala avkastningen) under eventfönstret. Detta för att analysera den onormala 

avkastningen för hela perioden. 

 

CARi (t1,t2) = Σ ARit 
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CAAR: 

 

CAAR är förkortningen för den genomsnittliga onormala avkastningen och den beräknas genom att 

summera den onormala avkastning för varje dag under eventföstret, därefter divideras dessa med antalet 

observationer. Detta för att analysera den onormala avkastningen för en specifik dag.  

 

CAARi (t1,t2) = Σ ARit/n 

 

 

6. Definiera nollhypotesen. Viktigt här är att överväga och definiera nollhypotesen och fastställa 

metoder för aggregering av det enskilda företagets onormala avkastning. 
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2.5 Hypotestest 
 

Utifrån tidigare forskning har vi sett att naturkatastrofer kan påverka aktiekursutvecklingen för de 

företag som tillhör en bransch som blivit direkt drabbad av en naturkatastrof. Som en konsekvens av 

detta påverkas även företag i andra branscher. Detta i sin tur orsakar störningar på den finansiella 

marknaden. Som nämnts i introduktionskapitlet är svenska banker i nuläget stabila men störningar på 

den finansiella marknaden kan även påverka dessa bankers aktiekurser. Därmed vill vi med hjälp av en 

eventstudie undersöka om det uppstår någon onormal avkastning hos svenska bankers aktier tillföljd av 

de valda naturkatastroferna. För att analysera om det finns något samband mellan de resultat vi får fram 

ska vi göra en hypotesprövning.   

Hypotesprövning
17

 

 

H0: Naturkatastrofer påverkar inte bankers aktiekurser  

 

H1: Naturkatastrofer påverkar bankers aktiekurser 

 

 Beräkna standardavvikelsen då den behövs vid beräkning av T-testet  

 

 För att kunna beräkna T-testet valdes signifikansnivå på 5 % 

 

 Vi ska därmed använda oss av ett tvåsidigt test eftersom resultatet av den onormala avkastningen 

kan ge både positiva och negativa resultat. 
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 Byström Jan, (2003) Grundkurs i statistik, sjätte upplagan,  sid 212-216 
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 Beräkning av standardavvikelsen: 

 

 
 

   
             

   

   
 

 
 

Där: 

n: är antal perioder, eventfönster 

N: antalet dagar i händelsefönstret 

 
 Beräkning av T-testet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Där: 

μ:det förväntade värdet.  

S: Standardavvikelsen 

           N: antalet dagar i händelsefönstret 

 

2.6 Validitet 
 

Validiteten handlar om i vilken utsträckning utförda observationer verkligen återspeglar eller fångar de 

fenomen och variabler som är av intresse för studien. Med undersökningen kan vi se om onormal 

avkastning uppstått för de undersökta aktiekurserna under perioden för händelsen men inte säkert säga 

att det beror just på naturkatastroferna då andra faktorer kan påverka. Endast tre observationer utfördes 

vilket gör att det inte säkert går att säga om resultatet gäller generellt för naturkatastrofer. Det går heller 

inte att säga om resultatet gäller för samtliga bankers aktier även om vi anser det troligt.  
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2.7 Reliabilitet 
 

Reliabiliteten handlar om säkerheten och noggrannheten i en mätning. Observationers stabilitet, 

pålitlighet, tillförlitlighet, förutsägbarhet och mätteknisk precision, den ser dock inte till huruvida det 

som mäts är det som avsett att mätas. Beräkningarna i studien har utförts enligt MacKinlays metod för 

eventstudier
18

 som bedöms som tillförlitliga, beräkningarna har upprepats för att minska risken för att 

räknefel ska förekomma. De data som använts för beräkningarna har hämtats från hemsidan 

nasdaqomxnordic.com som bedöms som pålitlig. 

 

2.8 Metodkritik 
 

 Vi har enbart utfört en kvantitativ undersökning i form av eventstudie, detta på grund av 

tidsbegränsning, ett alternativ hade varit att även utföra en kvalitativ undersökning i form utav en 

intervju med t ex analytiker eller personal på en bank med kunskap inom området. Vilket skulle 

kunna ha gett en djupare förståelse för naturkatastrofers inverkan på bankers aktiekurser. 

 

 Ett problem med eventstudie är att den endast ser till en händelse och bortser från andra faktorer 

som kan ha någon påverkan på bankernas aktiekurser, som i sin tur kan ha påverkat 

undersökningens resultat. 

 

 En nackdel med metoden är att vid beräkningen av den normala avkastningen för en eventstudie 

utgår man från historiska värden vilket inte kan ge en exakt återspegling av bankernas förväntade 

avkastning.  

 

 Ytterligare en nackdel med metoden är att den förutsätter att marknaden är effektiv. Om 

marknaden inte är effektiv finns en risk att all relevant information inte återspeglas i priset 

 

 

 Studien utgår från tre händelser och fyra banker med ett bredare urval hade studien fått en högre 

tillförlitlighet.  

 

 

                                                 
18

 MacKinlay, Craig (1997), “Event Studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature, Vol 35, No 1,pp. 

13-39 
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2.9 Källkritik  
 

De artiklar och den litteratur vi har använt bedömer vi har hög tillförlitlighet då de är vetenskapliga och 

erkända. Även de källor vi använt för insamling av primärdata i form av finansmarknadsdata från 

avanza.se och nasdaqomx.se värderar vi som tillförlitliga, då de är väletablerade databaser som använts i 

många tidigare studier. Övrig information om de undersökta naturkatastroferna och bankerna har vi 

begränsat då det varit svårt att hitta pålitliga källor. Studien är relativt aktuell då undersökningen utgår 

från tre naturkatastrofer som inträffat de senaste två åren, detta kan vara orsaken till att vi inte kunnat 

hitta tillräcklig och för oss relevant information om dessa händelser.  

 

Trots att det finns mycket tillgänglig information om naturkatastrofer generellt, har det varit svårt att 

hitta relevant information om just naturkatastrofernas inverkan på aktiemarknaden, betydligt svårare än 

vad vi hade förväntat oss vid början av studien. Den information som vi hittat beskriver specifika 

naturkatastrofers inverkan på specifika branscher eller företag, och fokuserar inte generellt på 

naturkatastrofernas inverkan på aktiemarknaden eller inverkan på banker. 
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3. Teori och tidigare studier 
I detta kapitel presenteras den valda teorin och tidigare undersökningar som anses vara relevanta för 

denna undersökning med återkoppling till föregående kapitel. Den centrala teorin i denna undersökning 

är ” effektiv marknadshypotes”. 

 

3.1 Teori 

3.1.1 Effektiva marknadshypotesen 
Metoden eventstudie förutsätter som nämnts i föregående kapitel att marknaden är effektiv därför antar 

vi för vår undersökning den effektiva marknadshypotesen. För att med hjälp av eventstudie kunna 

undersöka påverkan på bankers aktiepriser tillföljd av ett antal naturkatastrofer.  

 

Enligt Eugene F. Fama är en effektiv marknad är en marknad där priserna alltid helt återspeglar all 

tillgänglig information. Fama menar även att kapitalmarknadens primära roll är att fördela äganderätten 

av ekonomins aktiekapital, där den idealiska marknaden generellt sett är den där priserna ger korrekta 

signaler för resursfördelning: det vill säga en marknad där företag kan ta produktions och 

investeringsbeslut, och investerare kan välja bland aktier som representerar ägarskap i företagens 

verksamhet under antagandet att priserna på värdepapper när som helst kommer att helt återspegla all 

tillgänglig information. En marknad där priserna alltid helt återspeglar tillgänglig information kallas 

"effektiv".
19

 

 

I verkligheten kan viss information komma att påverka aktiepriser snabbare än annan information. För 

att hantera de olika responsgraderna så delas informationen in i olika typer. Det vanligaste 

klassifikationssystemet identifierar tre typer av information: information om historiska priser, 

information tillgänglig för allmänheten och all information. Dessa tre typer av information utgör de 

olika undergrupperna av effektivitet som presenteras nedan.
20

 

 

The Weak Form 

En kapitalmarknad uppfyller villkoren för formen svag effektivitet om den omfattar fullständig 

information om historiska aktiepriser. 

 

 

                                                 
19

Fama, E.F, (1969) “Efficient capital market: A review of theory and empirical work” The journal of finance, vol 25 No 2 

sid. 383 
20

 Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe, & Jordan (2010) Corporate finance, First European edition sid. 352-353 
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The Semi-strong Form 

En kapitalmarknad har en formen semistark effektivitet om aktiepriserna återspeglar all offentligt 

tillgänglig information, här inkluderas t.ex. tillkännagivanden av årsinkomsten, aktieuppdelningar och 

även information om historiska priser. 

 

The Strong form  

En marknad har formen stark effektivitet om aktiepriserna återspeglar all information offentlig och 

privatpriser. Stark form test, tar upp och granskar huruvida givna investerare eller grupper har 

monopolistisk tillgång till information som är relevant för prisbildningen.  

 

För vår studie av bankers aktiekursrörelse i förhållande till naturkatastrofer används den semi-starka 

formen av effektivitet då eventstudien förutsätter att marknaden återspeglar all offentlig information. De 

andra två formerna valdes bort. Då enbart den svaga formen av effektivitet hade varit otillräcklig för 

studien pga. att den endast ser till historisk information och den starka formen av effektivitet i praktiken 

inte uppstår. 

 

3.1.2 Behavioral Finance  
För eventstudien antar vi att aktiemarknaden är effektiv men vi bör även ta hänsyn till möjligheten att 

så inte är fallet, och att aktiemarknaden kan påverkas av andra faktorer. Därför har vi valt att ta med 

teorin Behavioral finance för att kritiskt kunna diskutera de resultat vi får fram med hjälp av 

eventstudien. Här nedan sammanfattas Behavioral finance utifrån Olsens artikel “Behavioral Finance 

and Its Implications for Stock-Price Volatility”. 

 

Behavioral Finance tar upp kritik mot den effektiva marknadshypotesen och ser denna som ofullständig, 

och söker därmed ersätta den effektiva marknadshypotesen. Det nya paradigmet av behavioral finance 

söker ersätta den tidigare teorin om finansiering som anses beteendemässigt ofullständig men som nu 

ofta benämnas som standard eller modern finansiering. Även om det syftar till att vara en ersättning för 

det nuvarande ekonomiska paradigmet så kan dock behavioral finance erkänna att det nuvarande 

paradigmet kan vara sant inom specifika gränser. Behavioral finance försöker inte definiera "rationellt" 

beteende eller etikettera beslutsfattande som partiskt eller felaktigt; det syftar till att förstå och förutsäga 

de systematiska finansmarknadskonsekvenser som uppstår tillföljd av psykologiska beslutsprocesser.  
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Dessutom inriktar sig behavioral finance på tillämpning av psykologiska och ekonomiska principer för 

att förbättra ekonomiskt beslutsfattandet.  Behavioral finance teoretiker har identifierat ett antal 

potentiella attribut hos psykologiska beslut med övergripande potential axiomatisk status.
21

 

Dessa innefattar följande: 

 

 Beslutsfattarnas preferenser tenderar att vara mångfacetterade, öppna för förändringar, och ofta 

bildas endast under själva beslutsprocessen  

  

 Beslutsfattarna verkar vara anpassningsbara, i den meningen att den typ av beslut och 

den miljö där beslutet fattas bidra till deras val av en beslutsprocess eller teknik 

 

 Beslutsfattarna söker tillfredsställande lösningar, snarare än optimala lösningar 
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 Olsen, Robert A, (1998) “Behavioral Finance and Its Implications for Stock-Price Volatility” Financial Analysts Journal, 

Vol. 54, No. 2, sis. 10-18 
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3.2 Tidigare forskning   
Under denna punkt sammanfattas ett antal tidigare studier och forskningsprojekt, som sedan 

återkopplas till vår undersökningsfrågeställning. 

 

3.2.1 Regulatory cost effects in a good news environment: The intra-industry reaction to the 

Alaskan oil spill 

 

En av de naturkatastrofer som vi undersöker är oljeutsläppet i Mexikanska golfen 2010 och dess 

påverkan på bankers aktiekursutveckling. Därför valde vi att titta närmare på undersökningar som 

studerade liknande händelser. Vi valde att ta med en artikel som studerade de ekonomiska effekterna 

som uppstod tillföljd av ett stort oljeutsläpp utanför Alaska 1989, artikeln sammanfattas nedan. 

 

I artikeln beskrivs de ekonomiska effekterna som uppstod då det fullastade tankfartyg Exxon Valdez 

gick på grund i Prince William Sound utanför Alaska och började läcka ut råolja i det ekologiskt 

känsliga området. Exxon upplevde tillföljd av detta en starkt negativ reaktion på marknaden och dess 

kumulativa onormala avkastning uppgick till minus 8,95 procent på den tolfte börsdagen. Det 

intressanta med studien är att den visar att en naturkatastrof kan ha positiva effekter för en hel bransch. I 

kontrast till tidigare studier av liknande händelser så fann dem att inverkan av katastrofen på företag 

inom samma bransch fick en signifikant positiv kumulativa onormala avkastningen (CAR) efter 

händelsedagen, trots starka offentliga bevis på ökad rättsligt tryck. Branschens positiva reaktion var 

resultat av den oljeprishöjning som uppstod efter olyckan. Studien fann även indirekta bevis för en 

negativ respons i branschen pga. av det ökade rättsliga trycket tillföljd av olyckan. Dessa resultat var 

starka i de analyser som inkluderade företags känslighet till bensinpriser och medverkan i 

organisationen Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC). Detta tyder på en negativ 

reaktion på aktiepris tillföljd av hot om lagstiftning och detta är förenligt med resultat från studier av 

liknande händelser i andra sammanhang. 
22

  

 

Sammanfattat kan vi säga att naturkatastrof av detta slag kan ge: 

 Positiva effekter för en bransch tillföljd av prishöjningar 

 Negativa konsekvenser på grund av att det uppstår ett ökat rättsligt tryck. 

Dessa två punkter tror vi kommer vara viktiga att ta i beaktning vid analys och diskussion av 

naturkatastrofernas effekter.   

                                                 
22

 Dennis M. Patten, Jon R. Nance (1998) “Regulatory cost effects in a good news environment: The intra-industry reaction 

to the Alaskan oil spill” Journal of Accounting and Public Policy Vol. 17 pp. 409-429 
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3.2.2 Intra-Industry Effects of the Accident at Three Mile Island 

 

En av de naturkatastrofer som vi undersöker är tsunamin/jordbävningen i Japan och dess påverkan på 

bankers aktiekursutveckling. Denna naturkatastrof gav även upphov till stora problem med skador på 

kärnkraftverket Fukushima. Därför valde vi att titta närmare på undersökningar som studerade liknande 

händelser. Vi valde att ta med en artikel som studerade de ekonomiska effekterna som uppstod tillföljd 

av kärnkraftsolyckan vid kärnkraftsanläggningen Three Mile Island (TMI) 1979, artikeln sammanfattas 

nedan. 

 

I artikeln beskrivs de ekonomiska effekterna som uppstod för företag inom elbranschen tillföljd av 

kärnkraftsolyckan som inträffade den 28 mars 1979 vid kärnkraftsanläggningen Three Mile Island 

(TMI), som ägs av General Public Utilities (GPU). Denna kärnkraftsincident var den första i sitt slag i 

USA, och mycket tyder på att olyckan intensifierade allmänhetens oro och ökade rättsliga reglerings 

aktiviteter. Efter denna händelse lades flera föreslag till kärnkraftverk ned, säkerhetsregler skärptes, 

certifiering av nybyggda kärnkraftverk försenades, och trycket på att begränsa eller förbjuda 

användningen av kärnteknik fortsatte. Kärnkraftsolyckan vid Three Mile Island startade en kedja av 

händelser i den rättsliga sektorn som har påverkat de flesta bolagen inom elindustrin. Genom att 

använda en variant av marknadsmodellen för att rensa bort andra ekonomiska händelser och genom att 

skapa en kontrollgrupp som endast bestod av företag som inte hade verksamheter inom kärnkraft, olja 

eller gas kunde de bedöma de differentiella effekterna av kärnkraftsolyckan på energibolags 

aktieavkastning. Resultaten tyder på ett omfattande beroendeförhållanden i prissättningen av aktier i 

dessa bolag. Resultaten är förenliga med att kärnkraftsolyckan ska ha orsakat en betydande övergång till 

en dämpad prisutveckling bolagen relaterat till bolags relationer till kärnkraft.
23

 

 

Sammanfattat har vi av denna studie sett att en olycka av detta slag kan ge negativa konsekvenser för en 

hel bransch i form av:  

 Rättslig reglering 

 Allmänhetens uppfattning    

Dessa två punkter tror vi kan vara av betydelse för analys och diskussion i vår studie av 

naturkatastrofernas effekter. 
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3.2.3 Economic Impact of Natural Disasters on Development in the Pacific  

 

Denna studie har vi halt att ta med då vi ansåg att det var viktigt få en helhetsbild av vilka konsekvenser 

naturkatastrofer kan förorsaka. Då dessa i sin tur kan leda till ekonomiska konsekvenser som kan 

påverka aktiemarknaden. Studien sammanfattas nedan. 

 

Detta forskningsprojekt genomfördes mellan oktober 2004 och april 2005, i ett samarbete mellan South 

Pacific Applied Geoscience kommissionen (SOPAC) och University of the South Pacific (USP). 

Studien handlar om skador och förluster som orsakas av de vanligaste naturkatastroferna och som 

inträffar ofta i Stillahavsområdet.
 24

 När samhällets kapacitet inte kan hantera en naturkraft uppstår 

naturkatastrofer. Dessa naturkatastrofer kan ha stora och långsiktiga effekter på levnadsvillkor, 

försörjningsmöjligheter och ekonomiskutveckling. Exempel på naturkatastrofer 

är cykloner, översvämningar, torka, jordbävningar, vulkanutbrott, tsunami och jordskred. Studien 

undersöker effekter av katastrofer för varje sektor av samhället, både på kort och lång sikt. På kort sikt 

de omedelbara direkta skador som uppstår i infrastrukturen. På lång sikt de indirekta effekter 

som uppstår efter katastrofen, såsom minskad jordbruksproduktion eller ökade driftskostnader, vilka 

påverkar ekonomin och leda till prisökningar.  

 

Priserna kommer även att öka om det förekommer en ny efterfrågan på varor och tjänster för 

återuppbyggnad efter naturkatastrofen. Dessa prisökningar kan i sin tur leda till inflation. Resultatet av 

denna forskning var att effekterna av naturkatastroferna varierar kraftig mellan Stilla havet och andra 

områden, därför kunde forskarna inte beskriva alla tänkbara effekter. För att förenkla processen att 

identifiera katastrofens effekter satte de därför upp riktlinjer. Detta gjordes genom att placera effekterna 

i logiska kategorier, i grundläggande termer orsakar en naturkatastrof tre huvudtyper av påverkan. 
25

 

 

 Direkta effekter orsakade av en fysisk fara under själva händelsen 

  Indirekta effekter i form av flöden av effekter som uppkommer över tiden efter en händelse. 

  Återverkningar på makroekonomiska variabler. Det är viktigt att tänka på att katastrofer kan 

ha såväl positiva som negativa effekter i alla dessa kategorier. 
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Fig.4 Förenklad modell av detta forskningsprojekt av naturkatastrofernas inverkan.

26
 

 

 

3.3 Sammanfattning av teorier och tidigare forskning 
 

Här har vi sammanfattat teori och tidigare forskning, som vi sedan kommer att återkoppla till 

undersökningens syfte i analysavsnittet. Tidigare studier som presenterats ovan tyder på att 

naturkatastrofer kan ha olika inverkan på aktiekursers rörelse. Som visas i fig. 5 kan olika faktorer 

påverka aktiemarknaden. Nedan presenteras vår sammanfattning av teorier och tidigare studier: 

 

 Direkta konsekvenser: Den viktigaste direkta konsekvensen av naturkatastrofen är mänskliga 

offren, därefter kommer de materiella konsekvenserna, exempelvis: skador på bostäder, 

byggnader, bilar, etc. Dessa ger upphov till ekonomiska konsekvenser som kan påverka 

aktiemarknaden.
27

 

 

 Indirekta konsekvenser: Indirekta konsekvenser är konsekvenser som uppstår till följd av både de 

direkta konsekvenserna och den informationen som sprids. Dessa konsekvenser kan vara både 

materiella och immateriella såsom: minskningen av produktion på grund av naturkatastrofen 

vilket ger ekonomiska effekter, sjukdomar orsakade av de sanitära förhållandena som kan uppstå 

efter katastrofen, förlust av bostäder, jobb och andra materiella skador som kan påverka.
28

  

 

                                                 
26

 http://www.ausaid.gov.au/publications/pdf/impact_pacific_tools.pdf,  Volume 2 “Tool One: Guidelines for Estimating the 

Economic Impact of Natural Disasters”, sid 17 
27

Ibid.  sid. 17 
28

 Ibid. sid. 22 

 

Naturkatastrofer  

Materiella effekter 

 

Immateriella effekter  

Indirekta 

 effekter 

Indirekta 

effekter 
Direkta  

effekter  

 Makroekonomiska effekter  

Direkta  

effekter  

http://www.ausaid.gov.au/publications/pdf/impact_pacific_tools.pdf


32 

 

De materiella skador som uppkommer kan leda till ökade priser och därmed orsaka inflation
29

. 

Även regelverk och lagstiftning kan komma att ändras tillföljd av naturkatastrofer vilket kan ge 

ekonomiska konsekvenser för företag vilket påvisas i artikeln Intra-Industry Effects of the 

Accident at Three Mile Island och även i artikeln Regulatory cost effects in a good news 

environment: The intra-industry reaction to the Alaskan oil spill. 

 

 Information som sprids: Informationen som sprids kring naturkatastrofer kan påverka 

aktiemarknaden, då all relevant information direkt återspeglas i aktiers pris.
30

  

 

 Befolkningens uppfattning: Allmänhetens uppfattning om en händelse kan ge påföljder för en hel 

bransch.
31

 

 
 

Dessa punkter sammanfattas i en modell nedan.  
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                                   Modell teorisammanfattning 
 

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fig.5 Egen modell 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras bakgrundsinformation om respektive naturkatastrof och dess påverkan på 

banker, samt beräkningarna för undersökningen.  

 

4.1 Information om valda naturkatastrofer 
Som nämnts i tidigare kapitel kan banker påverkas av finansiella marknaden som helhet, därför har vi 

valt att göra en kort sammanfattning om respektive naturkatastrof. 

 

Vulkanutbrott på Island 2010 

Den 21 mars 2010 fick vulkanen vid glaciären Eyjafjallajökull på Island ett utbrott. Inga människor kom 

till skada men de stora askmoln som uppstod i samband med utbrottet påverkade luftrummet över stora 

delar av Europa, vilket ledde till att stora delar av flygtrafiken fick ställas in. Detta orsakade stora 

kostnader för flygbolagen då flygresor stoppades och de tvingades betala tillbaka pengar till drabbade 

resenärer.
32

 Många industrier drabbades även av flygstoppet då de är beroende av att flygtransporter för 

att köpa in varor för produktion och för att kunna sälja sina varor
33

.  

I diagrammet som visas nedan kan vi se utvecklingen för OMXSPI under eventfönstret för 

vulkanutbrottet, här syns ingen negativ effekt av händelsen snarare en positiv utveckling.  

 
OMXSPI 

15 mar 2010 – 29 mars 2010  
(fig.6)34   

 
Diagrammet visar OMXSPI för eventperioden  

 

 

 

                                                 
32

 http://www.dn.se/nyheter/sverige/fortfarande-flygstopp-i-norra-europa 
33

 http://www.svd.se/naringsliv/miljardnota-blir-global_4600329.svd 
34 http://www.nasdaqomxnordic.com/index/historiska_kurser/?Instrument=SE0000744195  

 

http://www.nasdaqomxnordic.com/index/historiska_kurser/?Instrument=SE0000744195
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Oljeutsläpp i Mexikanska golfen 2010 

Den 20 april 2010 orsakades ett gasutsläpp en explosion på oljeriggen Deepwater Horizon i den 

mexikanska golfen. Enligt uppgifter publicerade på BP:s hemsida så brann elden i 36 timmar innan 

riggen sjönk och kolväten började läcka ut och det tog totalt 87 dagar innan läckan stoppats helt. Elva 

personer omkom i olyckan och ett antal andra skadades. Den 31 december hade BP enligt uppgifter 

publicerade på sin hemsida betalat sammanlagt 17,7 miljarder Dollar tillföljd av olyckan.
35

  Branscher 

som också drabbats av konsekvenserna av oljeutsläppet är bl.a. Fiskeindustrin, turismnäringen och 

oljeutvinning
36

. 

 

I diagrammet som visas nedan kan vi se utvecklingen för OMXSPI under envetfönstret för oljeutsläppet, 

här syns en negativ utveckling direkt efter händelsen och därefter en tillfälligt positiv utveckling.  

 
OMXSPI 

13 april 2011 – 27 april 2011  
(fig.7)37

 
Diagrammet visar OMXSPI för eventperioden  

 
 

 

 

 

 

                                                 
35

 http://www.bp.com/sectiongenericarticle800.do?categoryId=9036575&contentId=7067541 
36

 http://www.dn.se/nyheter/varlden/bp-olja-stoppar-rakfiske 
37 http://www.nasdaqomxnordic.com/index/historiska_kurser/?Instrument=SE0000744195  

 

http://www.bp.com/sectiongenericarticle800.do?categoryId=9036575&contentId=7067541
http://www.nasdaqomxnordic.com/index/historiska_kurser/?Instrument=SE0000744195
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Tsunami /jordbävning Japan 2011 

Den 11 mars 2011 drabbades norra Japan av de starkaste jordbävningarna på 1 300 år. Denna gav 

upphov till en tsunami som dränkte en 11 mil lång kuststräcka och vattenmassorna nådde ungefär 5 

kilometer in i landet.
38

 Detta orsakade stor förödelse och många människor omkom och skadades. 

Dessutom orsakade det stora problem med skador på kärnkraftverket Fukushima till följd av 

katastrofen.
39

 Det uppstod även stora ekologiska konsekvenser både i havet och på land till följd av 

flodvågen, uppger Clare Bradshaw till Sverigesradio
40

. 

 

I diagrammet som visas nedan kan vi se utvecklingen för OMXSPI under envetfönstret för 

tsunamin/jordbävningen, här syns en negativ utveckling dagarna efter händelsen och därefter en positiv 

utveckling 

 
OMXSPI 

4 mars 2011 – 18 mars 2011 
(fig.8)41 

 

 

 
Diagrammet visar OMXSPI för eventperioden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 http://www.redcross.se/teman/tsunami-japan/  
39

 http://www.svd.se/nyheter/utrikes/karnkraftsolyckan-i-japan-dag-for-dag_6085153.svd 
40

 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=4426096 
41

 http://www.nasdaqomxnordic.com/index/historiska_kurser/?Instrument=SE0000744195  

 

http://www.redcross.se/teman/tsunami-japan/
http://www.nasdaqomxnordic.com/index/historiska_kurser/?Instrument=SE0000744195


37 

 

Påverkan på banker:  

Naturkatastrofer är en omvärldsfaktor som kan ge ekonomiska effekter, vilka i sin tur kan påverka 

inflationen
42

. För att styra inflationen använder Riksbanken sig av reporäntan, genom att höja eller sänka 

den kan de påverka bankers in- och utlåningsränta. Bankerna kan även påverkas av förväntningar om att 

reporäntan kommer att höjas. Om t ex oljepriset stiger ökar kan det leda till inflation och reporäntan 

förväntas därmed stiga, därför kan bankerna även i förväg ändra sina in- och utlåningsräntor. Detta för 

att minska utlåningen för att istället köpa obligationer. Detta leder till att aktiviteten i ekonomin blir 

dämpad.
43

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

http://www.ausaid.gov.au/publications/pdf/impact_pacific_tools.pdf, Volume 2, “Tool One: Guidelines for Estimating the 

Economic Impact of Natural Disasters” sid. 28 
43

 http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Prognoser-och-rantebeslut/Hur-paverkar-penningpolitiken-inflationen/ 
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http://www.ausaid.gov.au/publications/pdf/impact_pacific_tools.pdf
http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Prognoser-och-rantebeslut/Hur-paverkar-penningpolitiken-inflationen/
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4.2 Beräkningar och resultat för Onormal avkastning 

Här presenteras våra beräkningar och resultat för den onormala avkastningen för respektive bank och 

vald eventperiod.  

 

 

4.2.1 Onormal avkastning - Vulkanutbrott på Island  

 

För beräkning av onormal avkastning (ARit) beräknar vi först den normala avkastningen (Rmt) och för 

detta används Marknadsmodellen som förutsätter ett stabilt linjärt samband mellan marknadens 

avkastning och aktiens avkastning. Med hjälp av marknadsmodellen beräknas ett genomsnitt för 

OMXSPI genom att först beräkna den faktiska avkastningen (Rit) för varje dag under 

estimeringsfönstret och sedan beräkna ett genomsnitt för dessa vilket då ger den normala avkastningen 

(Rmt). 

Rit = (Pt – Pt-1) / Pt-1 

Estimeringsfönstret: 30 november 2009 – 12 mars 2010                   (70 dagar)   

Vi har beräknat den genomsnittliga avkastningen för OMXSPI under estimeringsfönstret till: 

Rmt= 0,094 % 

 

Därefter beräknas den onormala avkastningen för varje dag under eventfönsteret, detta genom att först 

beräkna den faktiska avkastningen (Rit) för respektive banks aktie och subtrahera denna med den 

normala avkastningen (Rmt) vi beräknat.  

 

Onormala avkastningen :  ARit = Rit – α – βRmt 

 

Här antas: α=0, β=1 och εit = 0.   

 

Eventfönster: 15 mars 2010 – 29 mars 2010                (11 dagar) 

 

Resultaten presenteras i tabellen nedan. 
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Nedan presenteras beräkningen för den onormala avkastningen för de fyra storbankerna under tiden för 

eventfönstret. 

 

Tabell 1: Sammanställning av beräkningar för de svenska storbankernas avkastning och 

onormala avkastning under perioden för vulkanutbrottet på Island

SEB Stängnings- 

kurs kr 

Avkastning 

% 

ARit  Nordea 

 

Stängnings- 

kurs kr 

Avkastning 

% 

ARit 

2010-03-12 45,61    2010-03-12 74,3   

2010-03-15 45,3 -0,68 0,77  2010-03-15 73,95 -0,47 -0,56 

2010-03-16 45,35 0,11 0,02  2010-03-16 74,55 0,81 0,72 

2010-03-17 45,29 -0,13 -0,22  2010-03-17 75,2 087 0,78 

2010-03-18 44,42 -1,92 -2,01  2010-03-18 74,25 -1,26 -1,35 

2010-03-19 44,9 1,08 0,99  2010-03-19 73,2 -1,41 -1,5 

2010-03-22 44,37 -1,18 -1,27  2010-03-22 73,1 -0,14 -0,23 

2010-03-23 44,9 1,19 1,1  2010-03-23 74,05 1,3 1,21 

2010-03-24 44,83 -0,16 -0,25  2010-03-24 74,4 0,47 0,38 

2010-03-25 45,11 0,62 0,53  2010-03-25 74,9 0,67 0,58 

2010-03-26 44,9 -0,47 -0,56  2010-03-26 72,35 -3,4 -3,49 

2010-03-29 44,94 0,09 -0,00  2010-03-29 71,95 -0,55 -0,64 

         

Handelsbanken 

 

Stängnings- 

kurs kr 

Avkastning 

% 

ARit  Swedbank Stängnings- 

kurs kr 

Avkastning 

% 

ARit 

2010-03-12 207,6    2010-03-12 73,5   

2010-03-15 206,7 -0,43 -0,52  2010-03-15 72,0 -2,04 -2,13 

2010-03-16 207,3 0,25 0,16  2010-03-16 72,45 0,63 0,54 

2010-03-17 208,7 0,68 0,59  2010-03-17 72,3 -0,2 -0,3 

2010-03-18 206,3 -1,15 -1,24  2010-03-18 71,5 -1,11 -1,2 

2010-03-19 207,5 0,58 0,49  2010-03-19 69,9 -2,24 -2,33 

2010-03-22 205,0 -1,2 -1,29  2010-03-22 70,5 0,86 0,77 

2010-03-23 208,3 1,67 1,58  2010-03-23 71,35 1,2 1,11 

2010-03-24 206,8 -0,72 -0,81  2010-03-24 70,0 -1,89 -1,98 

2010-03-25 208,6 0,87 0,78  2010-03-25 70,65 0,93 0,84 

2010-03-26 209,0 0,19 0,1  2010-03-26 72,25 2,26 2,17 

2010-03-29 209,5 0,24 0,15  2010-03-29 72,95 0,97 0,88 

Källa: Egen sammanställning 
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Resultat  
 

I diagrammet nedan presenteras bankenas onormala avkastning för eventperioden. 

 

 

 

 
Fig. 9: Diagram över onormala avkastningen för respektive bank under vulkanutbrottet på Island . 

Källa: Egen sammanställning 
 

 

Diagrammet visar att Swedbank och Nordea dag 5, dagen före eventdagen hade lägre avkastning 

jämfört med den normala avkastningen och att Handelsbanken och SEB hade en något högre 

avkastning än den normala. Dag 6, eventdagen gav Handelsbanken, SEB och Nordeas aktier en 

lägre avkastning än jämfört med den normala avkastningen, medan Swedbank jämförelsevis låg  

över den normala avkastningen. Dag 7, dagen efter eventdagen överstesteg samtliga bankers aktier 

den normala avkastningen. 
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4.2.2 Onormal avkastning - Oljeutsläpp i Mexikanska golfen 

 

För beräkning av onormal avkastning (ARit) beräknar vi först den normala avkastningen (Rmt) och för 

detta används Marknadsmodellen som förutsätter ett stabilt linjärt samband mellan marknadens 

avkastning och aktiens avkastning. Med hjälp av marknadsmodellen beräknas ett genomsnitt för 

OMXSPI genom att först beräkna den faktiska avkastningen (Rit) för varje dag under 

estimeringsfönstret och sedan beräkna ett genomsnitt för dessa vilket då ger den normala avkastningen 

(Rmt). 

Rit = (Pt – Pt-1) / Pt-1 

Estimeringsfönstret: 28 december 2009 – 12 april 2010 (70 dagar)   

Vi har beräknat den genomsnittliga avkastningen för OMXSPI under estimeringsfönstret till: 

Rmt= 0,15 % 

 

Därefter beräknas den onormala avkastningen för varje dag under eventfönsteret, detta genom att först 

beräkna den faktiska avkastningen (Rit) för respektive banks aktie och subtrahera denna med den 

normala avkastningen (Rmt) vi beräknat.  

 

Onormala avkastningen :  ARit = Rit – α – βRmt 

 

Här antas: α=0, β=1 och εit = 0.   

 

Eventfönster: 13 april 2010 -27 april 2010                (11 dagar) 

 

 

Resultaten presenteras i tabellen nedan. 
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Här nedan presenteras beräkningen för den onormala avkastningen för de fyra storbankerna under tiden 

för eventfönstret. 

 

Tabell 2: Sammanställning av beräkningar för de svenska storbankernas avkastning och 

onormala avkastning under perioden för Oljeutsläpp i Mexikanska golfen. 

SEB Stängnings- 

kurs kr 

Avkastning 

% 

ARit  Nordea 

 

Stängnings- 

kurs kr 

Avkastning 

% 

ARit 

2010-04-12 48,6    2010-04-12 73,8   

2010-04-13 48,2 -0,82 -0,97  2010-04-13 73,0 -1,08 -1,23 

2010-04-14 48,6 0,83 0,73  2010-04-14 73,7 0,96 0,81 

2010-04-15 48,13 -0,97 -1,12  2010-04-15 72,55 -1,56 -1,71 

2010-04-16 47,4 -1,52 -1,67  2010-04-16 70,9 -2,27 -2,42 

2010-04-19 47,06 -0,72 -0,87  2010-04-19 70,3 -0,85 -1,0 

2010-04-20 47,31 0,53 0,38  2010-04-20 71,65 1,92 1,77 

2010-04-21 46,67 -2,54 -2,69  2010-04-21 69,35 -3,21 -3,36 

2010-04-22 46,68 0,28 0,13  2010-04-22 68,8 -0,79 -0,94 

2010-04-23 47,22 0,9 0,75  2010-04-23 69,7 1,31 1,16 

2010-04-26 47,46 0,51 0,36  2010-04-26 69,5 -0,29 -0,44 

2010-04-27 47,52 0,13 -0,02  2010-04-27 67,3 -3,17 -3,32 

         

Handelsbanken 

 

Stängnings- 

kurs kr 

Avkastning 

% 

ARit  Swedbank Stängnings- 

kurs kr 

Avkastning 

% 

ARit 

2010-04-12 218,7    2010-04-12 77,35   

2010-04-13 215,9 -1,28 -1,43  2010-04-13 76,25 -1,42 -1,57 

2010-04-14 217,1 0,56 0,41  2010-04-14 76,0 -0,33 -0,48 

2010-04-15 216,6 -0,23 -0,38  2010-04-15 75,75 -0,33 -0,48 

2010-04-16 214,1 -1,15 -1,3  2010-04-16 74,5 -1,65 -1,8 

2010-04-19 212,2 -0,88 -1,03  2010-04-19 73,65 -1,44 -1,29 

2010-04-20 212,5 0,14 -0,01  2010-04-20 74,55 0,95 0,8 

2010-04-21 207,2 -2,49 -2,64  2010-04-21 72,6 2,35 2,5 

2010-04-22 208,4 0,58 0,43  2010-04-22 71,2 1,92 -2,07 

2010-04-23 212,5 1,97 1,82  2010-04-23 72,1 1,26 1,11 

2010-04-26 210,4 -0,99 -1,14  2010-04-26 73,35 1,73 1,58 

2010-04-27 204,2 -2,95 -3,1  2010-04-27 73,5 0,2 0,05 

                                                               Källa: Egen sammanställning 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Resultat  
 

I diagrammet nedan presenteras bankenas onormala avkastning för eventperioden. 

 

 

 

 

 
Fig. 10: Diagram över onormala avkastningen för respektive bank under oljeutsläppet i 

Mexikanska golfen. 

Källa: Egen sammanställning 

 

 
Diagrammet visar att samtliga aktier låg under den normala avkastningen dag 5, dagen före 

eventdagen. Dag 6, eventdagen gav Handelsbankens aktie ungefär den normala avkastningen och 

att SEB:s aktie låg strax över det normala. Medan Swedbank och Nordea låg lite högre. Dag 7 hade 

Handelsbanken, SEB och Nordea sjunkit med över 2 % jämfört med den normala avkastningen. 

Swedbank däremot steg med över 2 % jämfört med den normala avkastningen. 
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4.2.3 Onormal avkastning – Tsunami/jordbävning i Japan  

 

För beräkning av onormal avkastning (ARit) beräknar vi först den normala avkastningen (Rmt) och för 

detta används Marknadsmodellen som förutsätter ett stabilt linjärt samband mellan marknadens 

avkastning och aktiens avkastning. Med hjälp av marknadsmodellen beräknas ett genomsnitt för 

OMXSPI genom att först beräkna den faktiska avkastningen (Rit) för varje dag under 

estimeringsfönstret och sedan beräkna ett genomsnitt för dessa vilket då ger den normala avkastningen 

(Rmt). 

Rit = (Pt – Pt-1) / Pt-1 

Estimeringsfönstret: 23 november2010 – 3 mars 2011 (70 dagar)   

 

Vi har beräknat den genomsnittliga avkastningen för OMXSPI under estimeringsfönstret till: 

Rmt= 0,057 % 

 

Därefter beräknas den onormala avkastningen för varje dag under eventfönsteret, detta genom att först 

beräkna den faktiska avkastningen (Rit) för respektive banks aktie och subtrahera denna med den 

normala avkastningen (Rmt) vi beräknat.  

 

Onormala avkastningen :  ARit = Rit – α – βRmt 

 

Här antas: α=0, β=1 och εit = 0.   

 

Eventfönster: 4 mars 2011 -18 mars  2011              (11 dagar) 

 

Resultaten presenteras i tabellen nedan. 
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Här nedan presenteras beräkningen för den onormala avkastningen för de fyra storbankerna under tiden 

för eventfönstret. 

 

Tabell 3: Sammanställning av beräkningar för de svenska storbankernas avkastning och 

onormala avkastning under perioden för Tsunami i Japan. 

Källa: Egen sammanställning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEB Stängnings- 

kurs kr 

Avkastning 

% 

ARit  Nordea 

 

Stängnings- 

kurs kr 

Avkastning 

% 

ARit 

2011-03-03 56,0    2011-03-03 69,95   

2011-03-04 55,7 -0,54 -0,6  2011-03-04 69,85 -0,14 -0,2 

2011-03-07 55,8 0,18 0,12  2011-03-07 70,85 1,43 1,37 

2011-03-08 56,95 1,42 1,36  2011-03-08 70,7 -0,21 -0,27 

2011-03-09 57,25 0,53 0,47  2011-03-09 70,5 -0,28 -0,34 

2011-03-10 56,65 -1,05 -1,11  2011-03-10 70,3 -0,28 -0,34 

2011-03-11 56,2 -0,79 -0,85  2011-03-11 69,3 -1,42 -1,48 

2011-03-14 55,9 -0,53 -0,59  2011-03-14 68,8 -0,72 -0,78 

2011-03-15 54,35 -2,77 -2,83  2011-03-15 66,55 -3,27 -3,33 

2011-03-16 52,75 -2,94 0,53  2011-03-16 64,95 -2,4 -2,46 

2011-03-17 54,7 3,7 3,64  2011-03-17 66,55 2,46 2,4 

2011-03-18 55,05 0,64 0,58  2011-03-18 68,1 2,33 2,27 

         

Handelsbanken 

 

Stängnings- 

kurs kr 

Avkastning 

% 

ARit  Swedbank Stängnings- 

kurs kr 

Avkastning 

% 

ARit 

2011-03-03 206,0    2011-03-03 109,1   

2011-03-04 207,0 0,49 0,43  2011-03-04 109,4 0,27 0,21 

2011-03-07 208,4 0,68 0,62  2011-03-07 108,2 -1,1 -1,16 

2011-03-08 210,1 0,82 0,76  2011-03-08 110,3 1,94 -1,88 

2011-03-09 210,9 0,38 0,32  2011-03-09 110,6 0,27 0,21 

2011-03-10 209,7 -0,19 -0,25  2011-03-10 109,8 -0,72 -0,78 

2011-03-11 207,9 -0,86 -0,92  2011-03-11 108,7 -1,0 -1,06 

2011-03-14 207,5 -0,19 -0,25  2011-03-14 107,9 -0,74 -0,8 

2011-03-15 202,3 -2,51 -2,57  2011-03-15 105,9 -1,85 -1,91 

2011-03-16 199,5 -1,38 -1,44  2011-03-16 104,0 -1,79 -1,85 

2011-03-17 204,2 2,36 2,3  2011-03-17 105,3 1,25 1,19 

2011-03-18 208,3 2,01 1,95  2011-03-18 107,0 1,61 1,55 
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Resultat  
 

I diagrammet nedan presenteras bankenas onormala avkastning för eventperioden. 

 

 

 

 

 

Fig. 11: Diagram över onormala avkastningen för respektive bank under Tsunamin. 

Källa: Egen sammanställning 

 

 

Diagrammet visar att samtliga aktier låg något under den normala avkastningen dag 5, dagen för 

eventdagen. Även dag 6, eventdagen låg samtliga bankers aktiekurser under den normala 

avkastningen, då med ca 1 %. Dag 7 steg samtliga något, men samtliga låg dock fortfarande under 

den normala avkastningen.  
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4.3 Sammanställning av CAR och CAAR 
 

Tabellen nedan visar resultatet för CAR, den kumulativa onormala avkastningen och CAAR, den 

genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen för de fyra stor bankerna under de tre olika 

händelserna. 

 

 

Tabell 4: Sammanställning av resultatet för CAR och CAAR för respektive bank och händelse. 

 

Banker 

 

 

 

Nordea 

 

Swedbank 

SEB 

Handelsbanken 

 

 

 

Tsunami 2011 

 

 

CAR CAAR 

-3,16 -0,73 

-2,49 -0,23 

-2,81 -0,26 

0,98 0,09 

 

Mexikanska 

Oljeutsläppet 

 

CAR CAAR 

-10,68 -0,97 

-6,65 -0,60 

-4,99 -0,45 

-6,09 -0,55 

 

vulkanutbrottet på 

Island 

 

CAR CAAR 

 

-4,11 -0,38 

-1,63 -0,15 

-0,9 -0,16 

-0,02 0,002 

 

Källa: Egen sammanställning 

 

 

 

Vi utgick från signifikansnivån 5 %. Undersökningen utgår från ett eventfönster på 11 dagar vilket 

betyder att frihets grad blir 10, df = n-1.  

 

Vid frihetsgrad 10 och signifikansnivå 5 % är det kritiska värdet = 2,23, enligt t-tabellen. 

Nedan visas resultat av beräkningarna för standardavvikelsen och T-värdet för respektive bank under 

samtliga händelser, samt betslutet om huruvida nollhypotesen ska accepteras eller förkastas. 
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Tabell 5: Sammanställning av resultat för beräkningarna av standardavvikelsen och T-värdet för 

respektive bank under samtliga händelser. 

 

Banker Standard-

avvikelsen 

T-värdet Beslut 

Nordea 7,55 -0,30 Acceptera 

Swedbank 4,69 -0,23 Acceptera 

SEB 3,72 -0,26 Acceptera 

Handelsbanken 3,97 -0,13 Acceptera 
Källa: Egen sammanställning 
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5. Analys och tolkning 
Här kommer vi att diskutera och analysera resultatet med hjälp av valda teorier och 

tidigare studier. 

  

Av diagrammen för den onormala avkastningen (ARit) som presenterades i föregående 

kapitel kan vi se att det inte finns något samband mellan de valda naturkatastroferna och de 

svenska storbankers aktiekursrörelse. Detta bekräftas även med hypotesprövningen där vi 

med hjälp av t-testet kunde se att t-värdet vi fick fram hamnade utanför det kritiska värdet. 

Detta resultat kan bero på att de undersökta naturkatastroferna inte gav en tillräckligt stor 

påverkan på aktiemarknaden som helhet. Det kan även bero på att den undersökta perioden 

endast var elva dagar och att effekterna av naturkatastroferna kom att ge påverkan på 

bankernas aktiekurser senare.  

 

Av diagrammen för OMXSPI kan vi se att på eventdagen och dagarna efter två av 

naturkatastroferna; vulkanutbrottet på Island och oljeutsläppet i Mexikanska golfen 

utvecklades aktiemarknaden som helhet i Sverige positivt. Medan i diagrammet för 

OMXSPI för tsunamin i Japan utvecklades aktiemarknaden negativt på eventdagen och 

dagarna efter katastrofen. Om det här finns några direkta samband mellan den svenska 

aktiemarknadens utveckling och dessa naturkatastrofer är det svårt att säga. De undersökta 

naturkatastroferna har dock samtliga gett ekonomisk påverkan, vilket i sin tur påverkar 

handeln som påverkar den finansiella marknaden.  

 

Om marknaden har formen semi-stark effektivitet ska all relevant offentlig information direkt 

återspeglas i priset. Då vi inte kunnat se något signifikant samband mellan naturkatastrofer och 

bankers aktiekursrörelse talar detta för att det inte finns något samband. Detta kan bero på att 

informationen som spreds på händelsedagen och de närmaste fem börsdagarna inte påverkade 

bankernas aktier. Naturkatastroferna gav även upphov till konsekvenser längre fram i tiden, 

huruvida dessa påverkade bankers aktier har inte undersökts i denna studie. En annan möjlighet 

är att informationen inte direkt återspeglades i priset om t ex investerare valde att avvakta eller 

inte handlade rationellt. Detta styrks av teorin Behavioral finance. Behavioral finance ifrågasätter 

marknadens effektivitet och menar att EMH är ofullständig och att investerare påverkas av 

psykologiska faktorer. Vilket skulle betyda att även om informationen är relevant för investerare 

så kanske de avvaktar med att sälja eller köpa beroende på hur de tolkar informationen.  



50 

 

Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att de svenska bankerna är stabila och att de 

undersökta naturkatastroferna inte gav tillräckligt stora effekter på den svenska ekonomin 

för att bankbranschen skulle påverkas. 

 

Av undersökningens resultat kan vi även se att det inte finns några stora skillnader mellan 

bankernas aktiekurs rörelser, de följer varandra med vissa avvikelser. Av diagrammen över 

onormala avkastningen för respektive bank och händelse kan vi även se att den onormala 

avkastningen varierar något mer efter eventdagen än innan, vilket kan bero på information 

om naturkatastroferna. Dessa antagande förutsätter även att marknaden återspeglar all 

relevant tillgänglig information, vi anser att informationen i detta fall återspeglats i priset. 

Detta tyder på att det kan finnas ett svagt samband, då befolkningens uppfattning påverkas 

av informationen som sprids och handlar därefter.  

 

Vi har sett av tidigare studier att information kan påverka industrier i form av rättslig 

reglering, som i sin tur påverkar aktiepriserna. I studien ”Intra-Industry Effects of the 

Accident at Three Mile Island” visas att attityden hos allmänheten och den rättsliga 

regleringen inom en industri ökar osäkerheten för aktier inom samma industri.  Detta 

påvisas även i studien ”Regulatory cost effects in a good news environment: The intra-industry 

reaction to the Alaskan oil spill”. Denna artikel beskriver även hur aktiepriset steg för bolag 

inom oljeindustrin i och med de höjda priserna för olja, tillföljd av oljeutsläppet.  

 

Vidare beskriver studien ”Economic Impact of Natural Disasters on Development in the 

Pacific” att direkta och indirekta effekter av naturkatastrofer kan leda till prisökningar. 

Prisökningarna kan i sin tur leda till inflation, vilket påverkar bankerna genom att 

riksbanken höjer reporäntan. Dessa konsekvenser har vi dock inte kunnat påvisa då vår 

studie endast fokuserade på de omedelbara effekterna på banker. 

  

Utav de punkter vi kom fram till i teorisammanfattningen är det befolkningens uppfattning 

och informationen som sprids, som vi anser skulle kunna ha någon påverkan på svenska 

bankers aktiekurser. Då landet inte drabbas av direkta konsekvenser men däremot kan 

befolknings uppfattning på ett indirekt sätt påverkas. 

 

Vi har även sett att naturkatastrofer kan ge konsekvenser under längre period och att 

informationen om dessa händelser skulle kunna ge större påverkan på aktierörelse än 
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naturkatastrofen i sig, då det kan ta tid innan informationen sprids om dessa händelser och dess 

konsekvenser. Exempel på detta att ny informationen spreds dagarna efter Tsunamin angående 

risken för härdsmältan i kärnkraftverket i Fukushima.  

 

En faktor som kan påverka är i vilket land och med vilken omfattning naturkatastrofen inträffar 

och i vilken grad är Sverige och omvärlden beroende av detta land. Vi kan här också se till vilka 

delar av industrin i detta land som förstörts, dvs. vilka materiella effekter och immateriella 

effekter som uppstår.   

 

Sammanfattningsvis gav de undersökta naturkatastroferna inte någon direkt påverkan på de 

svenska bankerna. Däremot kan de ha gett indirekta effekter för banker på längre sikt.  

 

 

5.1 Slutsats 

Vår slutsats av denna undersökning sammanfattas nedan. 

 

Det finns inte något samband eller ett väldigt svag samband mellan denna undersöknings valda 

naturkatastrofer och svenska bankernas aktiekurser. 

 

Detta resultat skiljer sig från den tidigare forskning som presenterats i studien. Dock har dessa 

studier endast undersökt aktier för den bransch som tydligast och mest uppenbart påverkats av 

direkta konsekvenser av naturkatastrofer.   
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6. Diskussion  
Här presenteras en diskussion som knyts samman till undersökningens syfte och 

problemformulering samt förslag på framtida studier  

 

I enlighet med undersökningssyfte och problemformulering, vilket var att undersöka om ett antal 

naturkatastrofer hade någon inverkan på svenska bankers aktiekurser kom vi fram till att det inte 

fanns något samband eller ett väldigt svag samband mellan denna undersöknings valda 

naturkatastrofer och svenska bankernas aktiekurser. Bankernas aktiekurser varierade olika under 

respektive händelse, detta beror på att aktiekursernas rörelse påverkas utav andra faktorer än 

naturkatastrofer.  

    

Då endast tre naturkatastrofer undersökts kan vi inte dra några generella slutsatser som går att 

applicera på övriga naturkatastrofers påverkan på bankers aktiekurser, utan endast konstatera 

resultaten för dessa fall. Med en mer omfattande studie skulle man få resultat med högre 

validitet. Då skulle man även kunna ta hänsyn till andra faktorer, samt undersöka om t ex vilket 

område som drabbas av naturkatastrofen och vilken typ av katastrof har någon påverkan för 

bankernas aktiekurser. 

 

Det svaga sambandet skulle kunna bero av vilket land naturkatastrofen inträffat i, hur stark 

ekonomi och hur mycket handel detta/dessa länder har med Sverige och omvärlden. 

 

I och med att priset på aktier kan påverkas av allt omkring oss såsom, politiska beslut, finansiella 

förändringar, andra länders ekonomi, räntan, spekulationer och rykten är det svårt att dra 

slutsatser om det kan vara just naturkatastroferna som påverkat aktiekursens rörelse och inte 

andra faktorer. 

 

Avslutningsvis kan vi säga att utifrån vår undersökning att vi inte sett några direkta 

samband mellan naturkatastrofer och bankers aktieutveckling. Detta är dock ett resultat vi 

inte kunnat jämföra med någon tidigare studie då vi inte hittat någon som undersökt samma 

samband. 

 

 

 

 



53 

 

6.1 Förslag på framtida undersökningar: 

För att få ett mer giltigt resultat för den undersökning vi valt att utföra bör flera naturkatastrofer 

undersökas t ex: 

 

- Tio naturkatastrofer från respektive vald världsdel, (Nordamerika, Asien och Europa) och även 

undersöka dessas påverkan på ett antal mindre bankers aktiekurser. Samt ta hänsyn till andra 

faktorer som kan ha haft inverkan på aktiekurserna. 

 

Ett annat förslag är att specificera framtida undersökningar t ex bara undersöka naturkatastrofer 

av samma typ t ex vulkanutbrott. Dessa skulle även kunna undersökas under längre tidsperioder 

om dessa på något sätt påverkar aktiemarknaden, det vill säga att man undersöker om det uppstår 

några förändringar av en specifik sorts händelses över tiden. 

 

En annan möjlighet är att man även undersöker hur aktier för en annan bransch påverkas för att 

se om det finns några skillnader. 
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Tabell 1-Tabell över förväntad avkastning för samtliga händelser under 70 dagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tsunami 2011  Olja utsläppet Vulkan utbrottet  

Datum Avkastning 

% 

Datum Avkastning% Datum Avkastning 

% 

2010-11-24 0,95 2009-12-29 0,18 2009-11-30 -1,54 

2010-11-25 0,83 2009-12-30 -1,03 2009-12-01 0,9 

2010-11-26 -0,02 2010-01-04 1,51 2009-12-02 0,32 

2010-11-29 -0,71 2010-01-05 0,54 2009-12-03 -0,27 

2010-11-30 0,34 2010-01-07 0,16 2009-12-04 1,23 

2010-12-01 2,4 2010-01-08 0,71 2009-12-07 0,02 

2010-12-02 1,07 2010-01-11 0,4 2009-12-08 -1,09 

2010-12-03 0,34 2010-01-12 -0,98 2009-12-09 -0,95 

2010-12-06 -0,19 2010-01-13 0,43 2009-12-10 0,23 

2010-12-07 0,41 2010-01-14 0,62 2009-12-11 0,26 

2010-12-08 -0,3 2010-01-15 -0,19 2009-12-14 0,42 

2010-12-09 -0,88 2010-01-18 0,49 2009-12-15 -0,7 

2010-12-10 0,42 2010-01-19 0,34 2009-12-16 0,9 

2010-12-13 0,86 2010-01-20 -1,71 2009-12-17 -1,12 

2010-12-14 0,81 2010-01-21 -0,66 2009-12-18 -0,92 

2010-12-15 0,18 2010-01-22 -0,49 2009-12-21 1,09 

2010-12-16 -0,16 2010-01-25 -0,26 2009-12-22 1,08 

2010-12-17 -0,03 2010-01-26 -0,56 2009-12-23 0,1 

2010-12-20 0,16 2010-01-27 0,36 2009-12-28 0,17 

2010-12-21 1,11 2010-01-28 -0,94 2009-12-29 0,18 

2010-12-22 -0,16 2010-01-29 1,52 2009-12-30 -1,03 

2010-12-23 -0,06 2010-02-01 1,36 2010-01-04 1,51 

2010-12-27 -0,07 2010-02-02 0,57 2010-01-05 0,54 

2010-12-28 0,01 2010-02-03 -0,11 2010-01-07 0,16 

2010-12-29 0,49 2010-02-04 -1,97 2010-01-08 0,72 

2010-12-30 -0,63 2010-02-05 -1,29 2010-01-11 0,4 

2011-01-03 1,98 2010-02-08 -0,08 2010-01-12 -0,98 

2011-01-04 -0,71 2010-02-09 0,53 2010-01-13 0,44 

2011-01-05 -1,01 2010-02-10 -0,69 2010-01-14 0,62 

2011-01-07 0,54 2010-02-11 0,75 2010-01-15 -0,84 

2011-01-10 -0,64 2010-02-12 -1,35 2010-01-18 0,49 

2011-01-11 1,68 2010-02-15 -0,99 2010-01-19 0,34 

2011-01-12 0,09 2010-02-16 1,14 2010-01-20 -1,71 

2011-01-13 -0,14 2010-02-17 1,07 2010-01-21 -0,54 

2011-01-14 -0,16 2010-02-18 0,37 2010-01-22 -0,49 

2011-01-17 -0,32 2010-02-19 1,05 2010-01-25 -0,26 
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2011-01-18 0,58 2010-02-22 -0,17 2010-01-26 -0,56 

2011-01-19 -1,94 2010-02-23 -1,1 2010-01-27 0,36 

2011-01-20 -1,62 2010-02-24 0,17 2010-01-28 -0,94 

2011-01-21 1,1 2010-02-25 -0,59 2010-01-29 1,52 

2011-01-24 -0,36 2010-02-26 0,77 2010-02-01 1,36 

2011-01-25 0,41 2010-03-01 1,88 2010-02-02 0,57 

2011-01-26 1,67 2010-03-02 0,7 2010-02-03 -0,11 

2011-01-27 -0,48 2010-03-03 0,92 2010-02-04 -1,97 

2011-01-28 -1,02 2010-03-04 0,28 2010-02-05 -1,29 

2011-01-31 -0,55 2010-03-05 1,25 2010-02-08 -0,08 

2011-02-01 -0,03 2010-03-08 0,49 2010-02-09 0,53 

2011-02-02 -1,45 2010-03-09 -0,21 2010-02-10 -0,69 

2011-02-03 0,5 2010-03-10 1,11 2010-02-11 0,75 

2011-02-04 0,17 2010-03-11 -0,25 2010-02-12 -1,35 

2011-02-07 0,29 2010-03-12 0,94 2010-02-15 -0,99 

2011-02-08 -0,69 2010-03-15 -0,35 2010-02-16 1,14 

2011-02-09 0,16 2010-03-16 0,68 2010-02-17 1,07 

2011-02-10 -0,71 2010-03-17 0,5 2010-02-18 0,37 

2011-02-11 1,04 2010-03-18 -0,64 2010-02-19 1,05 

2011-02-14 -0,31 2010-03-19 0,15 2010-02-22 -0,17 

2011-02-15 -0,88 2010-03-22 0,33 2010-02-23 -1,1 

2011-02-16 0,25 2010-03-23 0,79 2010-02-24 0,17 

2011-02-17 -1,33 2010-03-24 -0,26 2010-02-25 -0,59 

2011-02-18 0,54 2010-03-25 0,57 2010-02-26 0,77 

2011-02-21 -0,31 2010-03-26 -0,34 2010-03-01 1,88 

2011-02-22 -0,25 2010-03-29 -0,01 2010-03-02 0,7 

2011-02-23 -1,36 2010-03-30 -0,29 2010-03-03 0,92 

2011-02-24 0,4 2010-03-31 -0,22 2010-03-04 0,28 

2011-02-25 1,22 2010-04-01 1,48 2010-03-05 1,25 

2011-02-28 1,13 2010-04-06 0,99 2010-03-08 0,49 

2011-03-01 -0,59 2010-04-07 -0,25 2010-03-09 -0,21 

2011-03-02 -1,17 2010-04-08 -0,48 2010-03-10 1,11 

2011-03-03 0,8 2010-04-09 0,75 2010-03-11 -0,25 

2011-03-04 0,3 2010-04-12 0,29 2010-03-12 0,94 

Medel: 0,057  0,15  0,0944 


