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Sammanfattning 
 

Reporäntan som är Riksbankens viktigaste styrmedel används för att påverka landets inflation. Det 

har utförts omfattande undersökningar om ränteförändringar på den amerikanska marknaden. Flera 

forskare konstaterar att en höjning av reporäntan medför en nedgång av börskursen och vice versa 

samt att de finner skillnader branscherna emellan. 

Syfte med undersökningen är att studera om denna teori överensstämmer med den svenska 

aktiemarknaden. Studiens tidsperiod innefattar åren 2002 – 2011, detta för att få med både en hög- 

respektive lågkonjunktur, för att på så sätt undersöka om reporänteförändringen ger en starkare 

effekt under konjunktursvängningar. De urval som vi fokuserar på är branschindexen Finans-, Media-, 

Hälsa- samt Industri. En kvantitativ metod kommer att genomföras och datan inhämtas från 

Stockholmsbörsen OMX.  Metoden som används är en eventstudie vilket innebär att det utförs en 

analys av en händelse effekt. 

De slutsatser som vi kan dra utifrån våra resultat av beräkningarna är att det inte råder något 

samband mellan en ränteförändring och börskursen utifrån våra diagram av de generella höjningarna 

och sänkningarna. Men däremot belyser utfallet av våra hypoteser att det föreligger ett samband 

mellan ränteförändringar och aktiekursen. Det föreligger heller inga skillnader vad gäller 

branschkänsligheten mellan branschindexen. När det gäller konjunktursvängningarna fann vi att det 

förekom ett samband mellan höjningarna under högkonjunkturen samt sänkningarna under 

lågkonjunkturen. Orsaken till att effekten inte alltid är så tydlig på händelsedagen kan grunda sig i att 

allmänheten redan sen innan har hunnit rätta sig efter den nya informationen. Sammanfattningsvis 

är det svårt att förutsäga att marknaden är effektiv utifrån de resultat som vi har fått. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 
 

The Federal funds rate is the main tool to influence a nation’s inflation. There have been extensive 

studies on changes in interest rates within U.S. market. Several researchers state that an increase in 

the Federal funds rate causes a decline of the stock price and a decrease in the Fed funds rate makes 

the stock prices to rise. Furthermore they also note that there are differences between the industries 

when it comes to its sensitivity. 

The authors’ objective of the survey is to study whether the theory is in accordance with the Swedish 

stock market. The study period includes the years 2002 – 2011, in order to get both boom and 

recession, to thereby examine if it gives a stronger effect during economic fluctuations. The study 

involves four indexes, Finance, Media, Health and Industry. A quantitative method will be conducted 

and the data will be obtained from Stockholm Stock Exchange OMX. The method that is used is an 

event study, which involves analyzing the impact of an event. 

The conclusions that the authors can extract from the results of the calculations is that there doesn’t 

exist a connection between a change in interest rates and stock prices from the graphs of general 

increases and decreases. But the results of our hypotheses illustrate that there is a connection 

between interest rates changes and stock prices. There are no differences between the sensitivity 

and the branches.  When it comes to the economic fluctuations we found that there was a 

connection between an increase of the rate and the stock price during an economic boom and a 

connection between a decrease of the rate and the stock price during a recession. The reason why 

the effect is not always distinct at the eventday may be based on the fact that the public have 

already complied with the new information. When we summarize we can state that it’s difficult to 

predict that the market is efficient from the results we have obtained. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

 

År 1994 introducerade Riksbanken ett nytt styrsystem, där det tidigare systemet som innefattade 

marginalräntan ersattes av reporäntan, även kallad styrräntan.1 Det tidigare styrsystemet höll inte 

måttet och misslyckades vilket var anledningen till att reporäntan infördes.2 Riksbanken kan med sin 

reporänta påverka samhällets likviditet. I och med att Riksbanken influerar bankernas dagslåneränta 

kan detta i sin tur leda till att även privatpersoner påverkas. Styrräntan är den mest betydelsefulla 

faktorn för att påverka landets inflation3, det vill säga när den allmänna prisnivån ökas.4 Det görs 

bedömningar av konjunkturläget både i landet samt internationellt för att därefter besluta om 

förändringar beträffande reporäntan. 

 

Med styrräntan som det viktigaste verktyget bedriver banken sin räntepolitik på ett sådant sätt för 

att påverka inflationen vid behov. Vid en hög inflation höjer Riksbanken sin reporänta för att på så vis 

åstadkomma en inflation som är så låg och stabil som möjligt. Höjning av reporäntan innebär en 

ökning av marknadsräntorna vilket får investeringsviljan att minska i allmänhet och konsumtionen att 

avta. Det motsatta gäller vid en för låg inflation, det vill säga att det sker en sänkning av reporäntan 

för att höja inflationen. Reporäntesänkning bidrar till en minskning av marknadsräntorna som i sin 

tur leder till en ökad investering och konsumtion.5 

 

Förändringen av reporäntan anses ha en effekt på aktiemarknaden vid tillkännagivandet. Det finns en 

delad uppfattning gällande effekten av tillkännagivandet där bland annat Waud och Keynes är två 

forskare som inte delar samma mening. Waud hävdar att tillkännagivandet av förändringen inte ger 

en stor effekt på händelsedagen då marknaden redan hunnit justera sig i och med den information 

                                                           
1
 Riksbanken - 

http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_PV/pv01_1_artikel2.pdf  
28-03-2012, kl. 13:27 
2
 Bengt Assarsson, Penningpolitiken i Sverige 1995-2010, Ekonomisk debatt, Nr 3: 2011: pp. 45-59. 

3
 Riksbanken - 

http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_PV/pv01_1_artikel2.pdf  
28-03-2012, kl. 13:27 
4
 Ekonomifakta - http://www.ekonomifakta.se/sv/Ordlista/?SearchWord=Inflation 20-05-2012, kl. 02:59 

5
 K. Eklund, Vår ekonomi, Norstedts Förlagsgrupp AB, 2010, upplaga 12, sid. 220. 

http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_PV/pv01_1_artikel2.pdf
http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_PV/pv01_1_artikel2.pdf
http://www.ekonomifakta.se/sv/Ordlista/?SearchWord=Inflation
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som kommit ut. Keynes,6 känd inom makroteori 7, menar att förändringen har en direkt påverkan på 

aktiemarknaden.  Tidigare forskning har mestadels utförts på den amerikanska marknaden där även 

olika branscher och dess känslighet har analyserats och jämförts. Däremot har det inte genomförts 

en undersökning i lika stor omfattning på den svenska marknaden.8 

 

Detta gör det intressant att se hur aktieinnehavarna påverkas av styrräntans förändringar samt se 

hur den svenska aktiemarknaden förhåller sig till de tidigare studierna, där en positiv reaktion 

uppstått då reporäntesänkning ger en ökning av aktiekursen samt det omvända reaktionen som 

uppkommer vid reporäntehöjning.  Sweeney och Warga hävdar att känsligheten vid 

reporänteförändringar kan skilja sig beroende på vilken bransch som studeras9. Vilken bransch är 

mest känslig och hur pass effektiv är egentligen branschindexen på att ta in ny information om en 

ändring av styrräntan? En effektiv marknad kännetecknas av att marknaden rättar sig omedelbart vid 

en annonsering samt en förändring. Vi finner det även intressant att se hur de förhåller sig under en 

hög- respektive lågkonjunktur, detta för att se om det föreligger några särskilda skillnader under 

konjunktursvängningar. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Riksbankens agerande gällande beslut om reporänteförändringar är inte alltid förenliga med 

finansministern Anders Borgs spekulationer samt regeringens budget som han redogör för. Detta kan 

medföra komplikationer för den budget som Borg planerar upp. Anledningen till att det uppkommer 

komplikationer kan bero på att kommunikationen mellan parterna är bristfälliga. I och med den 

dåliga kommunikationen uppstår det försvårande omständigheter i samhället i form av bland annat 

arbetslöshet. Exempelvis klargjorde Riksbanken under aprilmånaden 2012 att reporäntan skulle förbli 

oförändrad trots att inflationen i dagsläget är låg och den uppvisar samtidigt heller inga indikationer 

på någon konjunkturuppgång.  Beslutet om den oförändrade reporäntan kan därmed försämra den 

                                                           
6
 Michael Seiler, Peter Shyu and J.L. Sharma, Do changes in the discount rate and fed funds affect financial  

market return?,  Managerial Finance, 24 (8): 1998: pp. 16–25. 
7
 Nationalencyklopedin - http://www.ne.se/lang/keynesianism?i_h_word=keynes 30-04-2012, kl. 11:43 

8
 Michael Seiler, Peter Shyu and J.L. Sharma, Do changes in the discount rate and fed funds affect financial 

market return?,  Managerial Finance, 24 (8): 1998: pp. 16–25. 
9
 Ibid. 

http://www.ne.se/lang/keynesianism?i_h_word=keynes
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befintliga situationen då arbetslösheten kan ökas, detta leder till att Borg får ändra i sin planering för 

att påverka tillståndet.10 

Författaren Assarsson menar att Riksbanken har skapat ett starkt förtroende hos allmänheten då 

sociala medier sänder ut en positiv bild samt att Riksbankens chefer anser att den penningpolitik som 

de bedriver uppfyller målen och är lyckad. Författaren anser att bilden som framförs till 

offentligheten inte alltid överensstämmer med verkligheten.11 Riksbankens beslut influerar samhället 

i stort där fastställandet av reporäntan bland annat har en effekt på aktiemarknaden. Besluten som 

Riksbanken fattar har en betydande inverkan både på företag samt investerare. För företag är det av 

vikt att de är medvetna om när en reporänteförändring sker då detta kan påverka företaget både 

positivt och negativt, beroende på företagets omständigheter. Ändringen av räntan berör även 

investerarna då besluten kan skapa nya möjligheter men även föra med sig problem för dem. 

I och med de fåtal studierna som har utförts på den svenska aktiemarknaden anser vi med all 

anledning att ompröva undersökning då vi fokuserar på de senare årtalen, därefter kommer vi att 

jämföra vår undersökning med de tidigare forskningarna. 

 

1.3 Frågeställning 

 

Hur pass effektiv är den svenska aktiemarknaden på att ta in ny information gällande 

tillkännagivandet av reporänteförändringar?  

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka den svenska aktiemarknadens effekt vid 

tillkännagivandet av en förändring av reporäntan samt undersöka hur detta skiljer sig mellan valda 

branschindex. Vi vill även undersöka hur en reporänteförändring influerar aktiekursen. 

 

 

                                                           
10

 Hallands nyheter - http://hn.se/asikter/ledare/1.1598687-riksbankens-rantebeslut-orfil-at-borg?m=print  
3-06-2012, kl. 17:07 
11

 Bengt Assarsson, Penningpolitiken i Sverige 1995-2010, Ekonomisk debatt, Nr 3: 2011: pp. 45-59. 

http://hn.se/asikter/ledare/1.1598687-riksbankens-rantebeslut-orfil-at-borg?m=print
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1.5 Avgränsning 
 

Vi har valt att studera totalt fyra branschindex. Branscherna som vi har valt att studera är Finans, 

Media, Hälsa samt Industri. Motivet till valda branschindex är främst för att jämföra resultatet med 

tidigare forskningar samt att vi får ett genomsnitt av alla företag i respektive bransch. 

Tidsperioden som vi har valt att undersöka är en tio års period, åren innefattar 2002 – 2011. Under 

detta skede har det totalt skett 37 reporänteförändringar, vilket vi kommer att beakta. 

Vi kommer även att avgränsa oss genom att inte ta hänsyn till om förändringen av styrräntan är 

förväntad eller inte. I och med att informationen är svår att hämta in har vi valt att utesluta denna 

aspekt. 

 

1.6 Perspektiv 

 

Denna studie kommer vara inriktad till finans- samt nationalintresserade då studien behandlar båda 

dessa ämnen. Det är främst för de som har ett särskilt intresse för aktier då detta kan ge de en insikt 

om hur aktiemarknaden reagerar vid en förändring av reporäntan under olika tidsperioder. 

 

1.7 Disposition 

 

Kapitel 2- Metod 

Detta kapitel kommer att innefatta tillvägagångssättet av eventstudien som är den centrala 

beståndsdelen av undersökningen. Det kommer även att redovisas hur datainsamlingen kommer att 

inhämtas och det kommer att ske en diskussion av uppsatsens reliabilitet och validitet samt så 

kommer även kritik att tas upp gällande metoden samt källorna. 

Kapitel 3- Teoretisk referensram 

Tredje kapitlet är en översikt av den teoretiska referensramen. En teoretisk bakgrund kommer att 

ges där reporäntan och dess effekt förklaras samt så kommer valda och relevanta teorier att 

behandlas. Utifrån de valda teorierna kommer vi sedan kunna tillämpa detta i vår empiri. Slutligen 

kommer tidigare forskning att sammanfattas. 
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Kapitel 4- Empiri 

En sammanknytning av det empiriska resultatet kommer att ske, vilket kommer att redovisas och 

sammanställas i form av diagram. 

Kapitel 5- Analys och diskussion 

Här analyseras och diskuteras resultaten som vi har kommit fram till och det kommer att jämföras 

med de tidigare studierna som vi har sammanfört. 

Kapitel 6- Slutsats och rekommendationer 

Avslutningsvis dras slutsatser utifrån analysen och diskussionen som har presenterats. Efter 

uppsatsens genomförande kommer det att tas upp kritik mot studien samt ges förslag till vidare 

forskning som vi anser kan vara relevant och intressant att studera vidare om. 
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2. Metod 

2.1 Val av metod 

2.1.1 Kvantitativ metod 

 

Tillvägagångssätten som vanligtvis utgås ifrån är en kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvalitativa 

metoden går ut på att få fram djupare kunskapssynsätt, det vill säga att fokusen ligger mer på en 

händelse, detta kan vara i form av intervjuer.12 Den kvantitativa metoden baseras däremot på analys 

av information. Inom den kvantitativa metoden brukar det skiljas mellan deskriptiv- samt 

hypotesprövande statistik. Deskriptiv statistik ger en överblick av den information som har samlats in 

i form av siffror och en hypotesprövande statistik används helt enkelt för att testa olika statistiska 

hypoteser.13 

Vi kommer använda oss av den kvantitativa undersökningen i vår studie då data kommer att 

bearbetas i form av analytiska- samt statistiska metoder. Detta för att kunna besvara de 

frågeställningar vi studerar. Denna metod är lämpligast att använda sig av vid undersökning av större 

mängd data samt vid undersökning av samband. Vi kommer att urskilja om hur sambanden ser ut 

mellan reporänteförändringar och den svenska aktiemarknaden. 

 

2.1.2 Angreppssätt 

Inom samhällsvetenskapliga undersökningar brukar det skiljas mellan tre ansatser, dessa ansatser är 

den deduktiva, induktiva samt abduktiva ansatsen. En deduktiv ansats utgår ifrån redan existerande 

teorier och en induktiv ansats utgår ifrån empirin medan abduktiva ansatsen är en blandform av den 

deduktiva samt induktiva ansatsen.14 

Då vi använder oss av en kvantitativ metod brukar forskare därmed vanligtvis utgå ifrån den 

deduktiva ansatsen, detta för att få en mer trovärdighet i studien.  Därmed kommer även vi att 

använda oss av den deduktiva ansatsen då vi härleder från befintliga teorier och tillämpar detta på 

det utfall vi får.  

                                                           
12

 R. Patel och B. Davidson, Forskningsmetodikens grunder, Författarna och Studentlitteratur, 2011, upplaga 4, 

sid. 119-120. 
13

 Ibid, sid. 111. 
14

 Ibid, sid. 23-25. 
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2.2 Statistisk analys 

 

Vid datainsamling finns det tre sorters datatyper som brukar användas, primär-, sekundär- samt 

tertiärkälla. De två första är vanligt förkommande jämfört med den sistnämnda som inte används lika 

ofta. Primärdata består exempelvis av surveyundersökningar, intervjuer och djupintervjuer. Den 

sekundära datan är insamling av befintlig information som finns tillgänglig. Exempel på sekundärdata 

är såsom litteratur, Internet, tidskrifter och artiklar.15 

Denna uppsats kommer att bestå av sekundärdata, där tidskrifter kommer att inhämtas från 

Södertörns högskolas biblioteks databas. Även information från relevanta litteraturer kommer att 

användas i studien. Internetkällor som kommer att användas kommer främst att utgöras av 

Stockholmsbörsen OMXs och Riksbankens hemsida. Stockholmsbörsen OMX kommer att användas 

för att få fram informationen för branscherna och från Riksbankens hemsida kommer 

reporänteförändringarna att inhämtas. Datans tillförlitlighet anses vara hög då dessa källor är till för 

allmänheten och det sker därmed en noggrannare granskning innan siffrorna publiceras. 

 

2.3 Reliabilitet och validitet  

 

Det är viktigt att trovärdigheten i en undersökning är hög, detta fås genom att forskaren fokuserar på 

att ge analysen en hög reliabilitet och validitet. Helheten av uppsatsen kommer att bli inkorrekt om 

dessa moment förbises. 

Med reliabilitet menas det att informationen som studeras ska vara så tillförlitlig som möjligt samt 

att den ska ge samma resultat om den undersöks vid ett annat tillfälle. Exempelvis om en studie visar 

samma resultat av reporäntans förändring vid varje undersökningstillfälle kan vi konstatera att 

reliabiliteten är hög och tvärtom.16 I vår studie kommer vi att använda oss av kända modeller vid 

utförandet av beräkningarna, detta för att höja vår reliabilitet. Beräkningarna har utförts på 

kalkylprogrammet Excel vilket höjer på tillförlitligheten av uträkningarna då vi på så sätt eliminerar 

riskerna för inmatningsfel. Vi anser även att arbetets trovärdighet höjs i och med att mängden 

                                                           
15

 R. Patel och B. Davidson, Forskningsmetodikens grunder, Författarna och Studentlitteratur, 2011, upplaga 4, 
sid. 67-69. 
16

 A. Eliasson, Kvantitativ metod från början, Studentlitteratur, 2010, upplaga 2, sid. 14-15. 
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reporänteförändringar som studeras är tillräckligt många för att utifrån detta kunna generalisera och 

därefter dra rimliga slutsatser för sedan se ett tydligt mönster för hur marknaden reagerar. 

Validitet innebär att forskaren mäter det som avses att mäta. Begreppet validitet betyder giltig och 

kommer från ordet ”valid”.17 Information kommer att hämtas från Stockholmsbörsen OMX som är en 

oberoende källa vilket ökar tillförlitligheten. Dock är vi medvetna om att slupmässiga fel kan ske i 

form av inmatningsfel, exempelvis skulle aktiekursen kunna variera kraftigt och visa orimliga värden. 

Skulle vi reagera på att något inte stämmer kommer vi definitivt att kolla upp det och jämföra med 

en annan källa. Inom validiteten ska även en jämförelse göras mellan valda instrument och andra 

instrument inom liknande studier. Detta kommer vi göra genom att jämföra våra resultat med andra 

studiers resultat och dra slutsatser utifrån det, för att få en mer trovärdig studie.  En viktig aspekt att 

ta hänsyn till och uppmärksamma är att det finns andra utomstående effekter som påverkar 

aktiemarknaden och inte endast styrräntan. Dessa externa effekter kommer vi inte att ta hänsyn till 

utan endast behandla reporänteförändringarna. Detta kan dock kritiseras och ställa oss frågan ifall vi 

verkligen mäter det som studien ämnar mäta, vid rubriken metodkritik kommer det att tas upp mer 

om detta. 

 

2.4 Eventstudie 

 

James Dolley var den första som publicerade en eventstudie under år 1933. Med senare tid har 

eventstudien utökats och använts allt mer, denna metod fick sitt ”genombrott” under 1930 – 1960 

talet. I slutet av 1960-talet utvecklades eventstudien och det introducerades en mer väsentlig metod 

av genomförandet, vilket används än idag.18 

Eventstudie är en metod som mäter effekten av ett företagsvärde efter en specifik händelse, detta 

genom att använda sig av data från den finansiella marknaden.  Eventstudien har många 

användningsområden, med det menas att metoden kan tillämpas på händelser så som exempelvis 

fusioner och förvärv, resultatrapporter samt frågor som rör lån och eget kapital.19 

Anledningen till valet av en eventstudie som metod är främst för att det på bästa möjliga sätt 

kommer besvara undersökningens frågeställning samt syfte. Denna metod är särskild anpassat till att 

                                                           
17

 A. Eliasson, Kvantitativ metod från början, Studentlitteratur, 2010, upplaga 2, sid. 16. 
18

 Ibid. 
19

 A. Craig MacKinlay, Event studies in Economics and Finance, Journal of Economic literature, 35 (1): Mar. 1997: 
pp. 13-14. 
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kunna iaktta aktiemarknadens fluktuationer. Fördelen med en eventstudie är att genomförandet av 

denna metod kan ske genom ett enkelt sätt då datan som inhämtas endast består av aktiepriset, 

datum för händelsen samt namnet av företaget.20 Inom eventstudier har det empiriskt påvisats att 

ett kortare eventfönster är att föredra framför längre eventfönster. Detta på grund av att den 

signifikanta effekten av händelsen lättast kan fångas då. Vid användning av långa eventfönster blir 

det svårare att kontrollera händelsens effekt. 21 Därmed har vi med hänsyn till detta valt att använda 

oss av ett kortare eventfönster, detta kommer vi att ta upp mer om längre ner. 

 

2.5 Utförande av metod 

 

Enligt studien ”Event studies in economics and finance” som är skriven av MacKinlay beskriver 

författaren utförandet av eventstudien. MacKinlay påstår att en eventstudie inte har ett särskilt 

mönster men vissa kriterier måste verkställas.22 Nedan följer dessa kriterier: 

 

 Definition av händelse och eventfönster 

 Definition av estimeringsfönster 

 Urvalskriterier 

 Beräkning av normal- samt abnormal avkastning 

 Hypotesprövning 

 Utförandet av testet 

 Sammanställning av resultat 

 Tolkning av slutsats23 

 

                                                           
20

 Abagail McWilliams and Donald Siegel, Event Studies in Management Research: Theoretical and Empirical 
Issues, Academy of Management Journal, 40 (3): Jun. 1997: p. 629. 
21

 Ibid, p. 636. 
22

 A. Craig MacKinlay, Event studies in Economics and Finance, Journal of Economic literature, 35 (1): Mar. 1997: 
pp. 14-15. 
23

 Ibid. 



 
10 

 

2.6 Förklaring av händelsestudien 

2.6.1 Definition av händelse och eventfönster 

 

Händelsen som kommer att beaktas är Riksbankens reporänteförändringar.  Vid genomförandet av 

en eventstudie är det viktigt att fastlägga ett eventfönster, vilket även benämns som 

händelsefönster. Perioden innan och efter själva händelsen brukar definieras som eventfönstret. 

Genom bestämmandet av eventfönstret blir det möjligt att kunna beräkna den abnormala 

avkastningen. Enligt McKinlay sträcker sig händelsefönstret olika långt beroende på vad det är för 

händelse som analyseras.24 

Vår studie kommer att innefatta ett eventfönster som är fem dagar innan (T1) och fem dagar efter 

(T2) tillkännagivandet, där även händelse dagen (τ) är inberäknat. Detta för att ta hänsyn till tänkbara 

läckage samt efterreaktioner. Därmed blir händelsefönstrets intervall totalt 11 dagar.  

 

2.6.2 Definition av estimeringsfönster 

 

Ett estimeringsfönster behöver bestämmas för att kunna beräkna den normala avkastningen, det vill 

säga den avkastning som skulle genererats ifall en händelse inte hade inträffat. Därefter kommer 

detta resultat vara utgångspunkten för att se en över- eller underavkastning som eventuellt kan 

uppstå. Skedet innan händelsefönstret brukar vara estimeringsperioden, det vill säga mellan T0 till T1 

(se figur 1 nedan), vi har valt en period på 60 dagar innan eventfönstret. Det är viktigt att ta hänsyn 

till att estimeringsfönstret samt eventfönstret inte överlappar varandra. Estimeringsfönstret bör inte 

påverkas av själva händelsen, detta kan annars inverka på beräkningen av den normala 

avkastningen.25 

 

 

 

 

                                                           
24

 A. Craig MacKinlay, Event studies in Economics and Finance, Journal of Economic literature, 35 (1): Mar. 1997: 
pp. 13-14. 
25

 Ibid, p. 20. 
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Figur 1. Egen bearbetning 

 

2.6.3 Urvalskriterier 

 

Vårt urval kommer att fokusera på branschindex där vi valt ut fyra branschindex som kommer att 

behandlas. Avgränsningen innefattar tidsperioden 2002 – 2011, detta för att få med en hög- och 

lågkonjunktur samt för att undersöka effekten av de senaste åren vilket inte har undersökts innan. 

 

2.6.4 Beräkning av normal- samt abnormal avkastning 

2.6.4.1 Val av beräkningsmodell  

 

Första steget är att beräkna den normala avkastningen vilket innebär att det utförs en beräkning av 

avkastningen innan reporänteförändringen, med andra ord om reporäntan inte hade förändrats. Vid 

uträkning av den normala avkastningen finns det en del olika beräkningsmodeller som kan användas.  

Detta kan utföras genom den ekonomiska eller statistiska modellen. Den ekonomiska modellen kan 

vara i form av Capital Assets Pricing Model (CAPM) eller Arbitrage Pricing Theory (APT). CAMP har 

fört med sig problem de senaste åren och det har upptäckts avvikelser vid tillämpning av modellen. 

Av de nämnda modellerna är APT att föredra då den beaktar de delar som försummas vid beräkning 

av CAMP.26 

                                                           
26

 A. Craig MacKinlay, Event studies in Economics and Finance, Journal of Economic literature, 35 (1): Mar. 1997: 
pp. 16-19. 
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Statistiska modellen består av den konstanta avkastningsmodellen och marknadsmodellen.27 

Armitage hävdar att vid eventstudier är marknadsmodellen den mest trovärdiga modellen att 

använda sig av. Denna modell anses vara lik CAPM.28  

Detta blir utgångspunkten till varför vi väljer att använda sig av den statistiska marknadsmodellen. 

Med denna modell kommer vi att beräkna den normala avkastningen, det vill säga den förväntade 

avkastningen som aktierna genererar.   

Beräkning av den normala avkastningen kommer att ske specifikt för varje händelse, för att på så sätt 

få ett mer preciserad utfall. För att beräkna den normala medelavkastningen för varje 

estimeringsperiod kommer först den dagliga avkastningen att beräknas för perioden som innefattar 

60 dagar, för att sedan summera ihop alla värden och därefter beräkna ett medelvärde av periodens 

normala avkastning. Marknadsmodellen som vi kommer att behandla beskrivs i Armitages artikel. 

                     

Figur 2. Armitage, Event Study methods and evidence on their performance, (sid. 31) 

 

AR = abnormal avkastning 

Rit = observerande avkastningen 

Rmt = marknadens avkastning 

 

Regressionskoefficienterna Alfa (α) kommer att sättas som noll och Beta (β) som ett, detta för att α 

brukar oftast vara ett litet tal och det genomsnittliga β brukar ligga på ett. Godtagbara resultat kan 

ändock erhållas utifrån uppskattningarna.29 Därav kvarstår endast Rit och Rmt av formeln. För vidare 

uträkningar kommer vi att utgå ifrån dessa estimeringar.  

 

 

 

 

                                                           
27

 A. Craig MacKinlay, Event studies in Economics and Finance, Journal of Economic literature, 35 (1): Mar. 1997: 
pp. 16-19. 
28

 Seth Armitage, Event Study methods and evidence on their performance, Journal of Economic Surveys, 9 (4): 
Dec. 1995: p. 33. 
29 J. F. Weston, M. L. Mitchell and J. H. Mulherin, Takeovers, Restructuring, and, Corporate Governance, 2004, 

fourth edition, p. 153. 
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2.6.4.2 Normala avkastningen, (Rm) 

 

 

Som ovannämnt kommer marknadsmodellen att ligga till grund för beräkning av den normala 

avkastningen inom estimeringsfönstret. I och med att värdena av regressionskoefficienterna är noll 

och ett, kvarstår därmed endast den observerade avkastningen samt marknadens avkastning av 

modellen. Därmed blir modellen förenklad och benämns som indexmodellen, vilket beskrivs här 

nedan. 

             

Figur 3. Armitage, Event Study methods and evidence on their performance, (sid. 31) 

 

Rit = observerande avkastningen 

Rmt = marknadens avkastning 

 

Den normala avkastningen beräknas genom att marknadens avkastning tas bort från aktiens 

avkastning, vilket i modellen benämns som den observerade avkastningen. 

 

Vid beräkning av den observerade avkastningen subtraherade vi dagens stängningskurs för aktien 

med gårdagens stängningskurs för aktien. Differensen divideras därefter med gårdagens 

stängningskurs för aktien.  Se figur fyra. 

 

    
             

       
 

Figur 4.  Egen bearbetning 

 

Rit = observerande avkastningen 

Pit = stängningskursen för aktien vid tidpunkten t 

P(it-1) = stängningskursen för aktien dagen innan 

 

Därefter ska marknadens avkastning beräknas och uträkningen genomförs på samma sätt som vid 

beräkning av den observerade avkastningen vilket redogjordes ovan. Formeln för marknadens 

avkastning följs nedan.  
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Figur 5. Egen bearbetning 

 

Rmt = marknadens avkastning 

Indexit = stängningskursen för aktien vid tidpunkten t  

Index(it-1) = stängningskursen för aktien dagen innan 

 

Efter att både den observerade avkastningen samt marknadens avkastning beräknats subtraherades 

dessa med varandra med hänsyn tagen till att datumen var samma för avkastningarna. När detta 

hade utförts fick vi fram den normala avkastningen för respektive dag under estimeringsfönstret, 

därefter beräknades ett genomsnittligt värde för alla dessa normala avkastningar. På så sätt utfördes 

beräkningen av den normala medelavkastningen för samtliga 37 reporänteförändringar för 

respektive bransch. 

 

2.6.4.3 Abnormala avkastningen, (AR) 

 

Den abnormala avkastningen, AR är den väsentliga utgångspunkten av händelsestudien för att kunna 

iaktta den inverkan som reporänteförändringen medför. För att beräkna den abnormala 

avkastningen skall den verkliga (faktiska) avkastningen subtraheras med den normala (förväntade) 

avkastningen.30 

                    

Figur 6. MacKinlay A. Craig, Event studies in Economics and Finance, (sid. 20) 

AR = abnormal avkastning 

Riτ = observerande avkastningen 

Rmτ = marknadens avkastning 

 

Den abnormala avkastningen beräknas inom eventfönstret. Beräkningsmodellen ser i princip likadan 

ut som vid beräkning av den normala avkastningen under estimeringsfönstret. Det som skiljer sig är 

                                                           
30

 A. Craig MacKinlay, Event studies in Economics and Finance, Journal of Economic literature, 35 (1): Mar. 1997: 
pp. 15-19. 
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att vi här får den observerade avkastningen genom att vi subtraherar bort marknadens avkastning 

från aktiens avkastning, det vill säga så som vi gick tillväga vid beräkning av den normala 

avkastningen. Därefter ska det erhållna värdet subtraheras med medelvärdet av den normala 

avkastningen, och vi får på så vis den abnormala avkastningen. Detta görs för respektive dag under 

eventfönstret, det vill säga totalt 11 dagar. Givetvis upprepas tillvägagångssättet för samtliga 

reporänteförändringar för alla de branscher som vi studerar. 

 

2.6.4.4 Kumulativa abnormala avkastningen, (CAR) 

 

Den kumulativa abnormala avkastningen, CAR beräknas vid undersökning av endast en händelse. 

Detta fås genom att summera de abnormala avkastningarna. CAR för första dagen i händelsefönstret, 

T -10 motsvarar AR för första dagen sedan beräknas CAR för dag två, T -9 genom att addera första 

och andra dagens AR. CAR T -8 innefattar summan av första, andra och tredje dagens AR, på så sätt 

fortsätter uträkningen för resterande CAR av händelsefönstret.31  

                 

  

    

 

Figur 7. MacKinlay A. Craig, Event studies in Economics and Finance, (sid. 21) 

Σ = summa 

AR = abnormal avkastning 

Dock kommer vi inte beakta endast en händelse utan flera repoförändringar, därmed använder vi oss 

av beräkningsformlerna nedan. 

 

2.6.4.5 Kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen, (         ) 

 

Beräkningen av den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen,           beräknas på samma 

sätt som den kumulativa abnormala avkastningen ovan. I och med att flera händelser beaktas, 

behövs ett genomsnittligt AR vid detta fall, vilket är skillnaden mellan beräkningsformlerna, det vill 

säga CAR samt          . Den genomsnittliga abnormala avkastningen fås genom att addera alla 

                                                           
31

 A. Craig MacKinlay, Event studies in Economics and Finance, Journal of Economic literature, 35 (1): Mar. 1997: 
p. 21. 



 
16 

 

abnormala avkastningar och därefter dividera med antalet observationer vilket görs för respektive 

dag inom eventfönstret.32  Exempelvis vid analys av endast repohöjningar adderas samtliga höjningar 

för dag ett sedan divideras summan med antalet observationer, på följande sätt utförs beräkningen 

för evenfönstrets övriga dagarna. Se figur 8 för beräkning av den genomsnittliga abnormala 

avkastningen. 

        
 

 
     

 

   

 

Figur 8. MacKinlay A. Craig, Event studies in Economics and Finance, (sid. 24) 

Σ = summa 

N= antalet observationer 

AR = abnormal avkastning 

Därefter beräknas den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen som vi kommer att 

använda oss av, vilket beskrivs i figur 9. 

                         

  

    

 

Figur 9. MacKinlay A. Craig, Event studies in Economics and Finance, (sid. 24) 

Σ = summa 

      = genomsnittlig abnormal avkastning 

 

2.6.5 Hypotesprövning 

 

Hypotesprövning är en metod som innebär att hypotesens trovärdighet bedöms för ett urval för att 

sedan generalisera på en population.33 Vid genomförande av en hypotesprövning utformas två olika 

                                                           
32

 A. Craig MacKinlay, Event studies in Economics and Finance, Journal of Economic literature, 35 (1): Mar. 1997: 
p. 24. 
33

 S. Körner och L. Wahlgren, Statistik dataanalys, Studentlitteratur, 2000, upplaga 3, sid. 180.  
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antaganden, vilket innefattar en nollhypotes (H0) samt en mothypotes (H1). Beroende på 

hypotesprövningens resultat, förkastas eller accepteras nollhypotesen.34  

Prövningen kan förknippas med risker då den fullständiga informationen om populationen aldrig kan 

fås av stickprovet. I och med den bristfälliga informationen kan besluten bli felaktiga. Riskerna som 

benämns är: 

 ”Risken att förkasta nollhypotesen när den är sann.” 

 ”Risken att acceptera (=inte förkasta) nollhypotesen när den är falsk.” 

För att minimera denna risk bestämmer individen hur pass stor risken ska vara för felbedömningar, 

detta benämns som signifikansnivån (α). Signifikansnivån brukar vanligtvis ligga på 5 %, 1 % samt 0,1 

%.35 Med hänsyn till detta kommer vi att använda oss av signifikansnivån på 5 %, vilket innebär att 

resterande 95 % utgörs av ett konfidensintervall. Konfidensintervall på 95 % anses vara tillräckligt 

tillförlitlig. Valet av intervallet ger ett tabellvärde på 1,96 vilket representerar z- värdet36, detta utgör 

det kritiska värdet. Hypotesprövningen kommer att vara tvåsidig vilket innebär att vardera svansen 

kommer att innefatta 2,5 % och den kritiska gränsen för dessa sidor består av – 1,96 samt 1,96 

vardera.37 Utifrån vår hypotesprövning ska därefter beräkning göras av det observerade värdet vilket 

sedan kommer att leda till att vi antingen förkastar eller accepterar nollhypoteserna som vi framfört 

längre ner.38  

Valet av utgångspunkten för formeln av hypotesprövningen förutsätter att stickprovet är stort.39 

Enligt Körner och Wahlgren anses stickprovet vara tillräckligt stort när antalet observationer 

överstiger 30.40 Vi kommer att använda oss av ett stort urval och därmed görs en beräkning av z- 

värdet utifrån formeln som följer nedan.41 

  
     

    
 

Figur 10. Körner och Wahlgren, Statistiska metoder, (sid. 137) 

 

                                                           
34

 S. Körner och L. Wahlgren, Statistiska metoder, Studentlitteratur, 2005, upplaga 2, sid. 121. 
35

 Ibidem. 
36

 Ibid, sid. 101-102. 
37

 Ibid, sid. 134. 
38

 Ibid, sid. 129. 
39

 Ibid, sid. 137. 
40

 S. Körner, Statistik dataanalys, Studentlitteratur, 1987, upplaga 2, sid. 206. 
41

 S. Körner och L. Wahlgren, Statistiska metoder, Studentlitteratur, 2005, upplaga 2, sid. 137. 
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   = medelvärdet av            

  = 0, hypotetiskt värde 

s = standardavvikelsen 

n = antalet dagar inom eventfönstret 
 

Beteckningen   står det för det hypotetiska värdet, i vårt fall har vi inget sådant värde och sätter 

därmed   som noll.42 

Vid beräkning av z- värdet krävs standardavvikelse och detta görs enligt denna beräkningsformel: 

          
    

 

 
   

 

Figur 11. Körner och Wahlgren, Statistiska metoder, (sid. 51) 

x =          , observationen 

s = standardavvikelsen 

n = antalet dagar inom eventfönstret 

 

2.7.1 Formulering av hypoteser 

 

Tidigare studier konstaterar att en ökning av reporäntan leder till en nedgång av börskursen samt att 

en reposänkning leder till en ökning av börskursen, vilket är motivet till formulering av hypoteserna. 

Vi kommer att utforma två hypotesprövningar som kommer att innefatta alla repohöjningar- samt 

sänkningar för samtliga branscher. 

Hypotes 1:  

H0 = Det föreligger inget samband mellan ränteändringen och aktiekursen. 

H1 = Reporänteökning leder till att aktiekursen sjunker, det vill säga marknaden reagerar negativt. 

Hypotes 2: 

H0 = Det föreligger inget samband mellan ränteändringen och aktiekursen. 

H1 = Reporäntesänkning leder till att aktiekursen stiger, det vill säga marknaden reagerar positivt. 

                                                           
42

 S. Körner och L. Wahlgren, Statistiska metoder, Studentlitteratur, 2005, upplaga 2, sid. 136. 
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2.6.5 Utförande av testet, sammanställning av resultat och slutsats 

 

Efter att beräkningarna samt hypotesprövningen utförts kommer vi att sammanställa resultaten och 

utifrån detta dra slutsatser och ge en tolkning av sammanställd data. Detta kommer ske i form av 

diagram för att tydliggöra branschindelningarnas resultat. Därefter kommer vi att analysera 

resultatet utifrån teorierna samt tidigare forskning för att jämföra utfallet. 

 

2.8 Metodkritik 
 

Vid undersökning av ett tillkännagivande av en reporänteförändring går det inte att säkerställa att 

det är just denna händelse som har bidragit till den största effekten som påvisats, då det blir svårt att 

isolera reporänteförändringen. Med detta menas att det kan föreligga andra betydande faktorer som 

har bidragit till effekten vid tillkännagivande dagen för organisationer och företag, då dessa kan ha 

enskilda och specifika påverkande händelser. Exempel på sådana faktorer kan vara meddelande om 

sammanslagning och förvärv av företag vid tillkännagivande dagen. Vid ett längre eventfönster blir 

det därmed ännu svårare att avskilja reporänteförändringen och detta är anledningen till varför ett 

kortare eventfönster brukar väljas. 

 

2.9 Källkritik 
 

Den källa som kan ifrågasättas främst är Internetkällor då dessa kan utformas av allmänheten, och 

frågan som ställs är då vem som ligger bakom offentliggörandet. I och med detta är det på eget 

ansvar att säkerställa och avgöra om källans tillförlitlighet. Vi anser att vi valt tillförlitliga källor då 

Riksbanken är Sveriges centralbank och informationen är reliabel, detsamma gäller för Nasdaq OMX 

som är det största börsnoterade företaget. Dock är vi medvetna om att det kan förekomma felaktiga 

siffror i form av inmatningsfel. Gällande mjukdata kan en skev bild fås av artikelns ämne då 

författarna bakom artiklarna har egna värderingar som kan genomsyra resultatet. På så sätt kan 

detta utesluta andra viktiga aspekter som vi egentligen bör beakta gällande ämnet. I och med detta 

har vi valt att fokusera på flera infallsvinklar av ämnet utifrån olika författare.  
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Inflationsmål 

 

Riksbankens penningpolitiska mål om att uppnå en prisstabilitet började gälla från år 1995. För att 

åstadkomma en ekonomisk utveckling som är gynnsam är det av vikt att Riksbanken fokuserar på att 

hålla en inflation som är låg och stabil. Det vill säga att sträva efter att hålla den allmänna prisnivån 

på en låg nivå. På så sätt ökas möjligheterna till en hållbar ekonomi. Målet är att inflationen ska ligga 

på två procent mätt med konsumentprisindex (KPI)43, där intervallet för toleransen är plus/minus en 

procent.44 Detta fastställdes bland annat med hänsyn tagen till att även de andra industriländerna 

hade ett inflationsmål som låg på denna siffra.45 

Det är viktigt att ta hänsyn till att inte fokusera på en alldeles för låg inflation då det kan medföra 

större risker för deflation. Deflationen innebär att den allmänna prisnivån faller vilket oftast leder till 

problem då de kommande framtida priserna blir lägre. Detta gör att konsumtionen avtar och 

företagen förskjuter sina investeringar i väntan på lägre priser. I och med detta minskar försäljningen 

för företagen då konsumenternas betalningsvilja är låg. 46 

En hög och varierande inflation medför komplikationer i form av svårhanterliga situationer vad gäller 

ekonomin. Den instabila inflationen gör det svårt att veta hur den framtida prisutvecklingen kommer 

att te sig. Det finns även en rad andra negativa följder som kan utvecklas av den höga inflationen. Det 

kan föra med sig problem för exempelvis företag och dess utveckling. Då den framtida 

prisutvecklingen är oklar blir det svårt för företagen att göra upp sina långsiktiga planeringar. 

Företagen får det svårt att avgöra och veta exempelvis hur pass mycket deras kostnader kommer att 

öka och vad för priser som måste sättas för att generera de vinster som företaget strävar efter att 

uppnå.47 
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44
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 Ibid. 
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 Riksbanken - http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Prisstabilitet-/Varfor-inflationsmal/ 12-04-2012,  
kl: 23.27 
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3.2 Styrränta och dess effekt 

 

Räntemarknadens avkastning är beroende av hur Riksbankens reporänta förhåller sig och denna 

ränta är den centrala faktorn för bestämmandet av avkastningen.48 Riksbankens räntestyrning 

påverkar dagslåneräntan vilket bankerna berörs av då belåning samt placering av pengar sker hos 

centralbanken. Dagslåneräntan ger i sin tur en effekt på marknadens korta räntor.49 

Riksbankens uppgift med sin reporänta är att försöka uppnå de inflationsmål som är uppsatta. 

Beroende på om inflationen är hög eller låg skall reporäntan justeras därefter. När inflationen 

tenderar till att bli hög ingriper Riksbanken genom att höja på reporäntan. De korta 

marknadsräntorna influeras av Riksbankens reporäntestyrning och därmed ökar även räntorna. I sin 

tur uppstår det flera effekter av de stigande marknadsräntorna, så som exempelvis ökning av 

hushållens räntekostnader, lägre investeringar samt reducerad konsumtion. Efter alla påföljder som 

kan uppkomma leder det i sin tur till att landets inflation får ett lägre tryck och återgår till det stabila 

skedet.50 Vid en blomstrande högkonjunktur får varor och tjänster en ökad efterfrågan vilket ger 

utrymme för mer sysselsättning som därefter medför en låg arbetslöshet.51 Denna högkonjunktur 

under en längre period kan öka inflationen och för att dämpa den rådande situationen utförs en 

repohöjning.52 

Vid ett omvänt läge då landets inflation är lägre blir det huvudsakliga syftet förstärkning av 

ekonomin. Då sänker Riksbanken sin reporänta för att uträtta den befintliga situationen. Följden av 

detta gör att marknadsräntorna sjunker vilket får bland annat konsumtionen att stiga samtidigt som 

även investeringsviljan ökar mer än vanligt. På så sätt ökas inflationstrycket och det fås en mer 

stadigvarande inflation.53 Landet kan präglas av en lågkonjunktur där efterfrågetrycket är lågt vilket 

efterföljs av låg produktion och en ökad arbetslöshet.54 För att stimulera konjunkturläget och den 

låga inflationen som uppstår, sänker Riksbanken sin reporänta.55  

                                                           
48

 L. Hultkrantz och H. T. Söderström, Marknad och politik, Författarna och SNS förlag, 2009, upplaga 8, sid. 
276. 
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 Riksbanken - http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Att-styra-rantan/ 16-04-2012, kl: 18.23 
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 K. Eklund, Vår ekonomi, Norstedts Förlagsgrupp AB, 2010, upplaga 12, sid. 220. 
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 Ekonomifakta - http://www.ekonomifakta.se/sv/Ordlista/?Letter=H 20-05-2012, kl: 03:30 
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20-05-2012, kl: 03:15 
53
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Det är av vikt att påverka inflationen vid ett tidigt skede innan det blir ett krisläge. Detta eftersom att 

effekten av reporänteförändringen uppstår inom en period av ett till två år.56 

 

3.2.1 Kanaler 

 

Räntorna i marknaden förändras och anpassar sig efter hur penningpolitiken bedrivs och detta ger 

inverkan på allmänheten då det är de som berörs av ränteförändringarna. Därefter påverkar 

allmänheten på utbudet och efterfrågan i samhället. Kanalerna utgörs av tre delar där 

marknadsräntornas påverkan på utbud och efterfrågan delas in i dessa kanaler. Kanalerna benämns 

som kreditkanalen, räntekanalen och växelkurskanalen.57 

 

3.2.1.1 Kreditkanalen 

 

Kreditkanalen går in på banker och institut inom finansiella områden och visar hur penningpolitiken 

influerar efterfrågan via dessa kanaler. Bankerna får anpassa sig efter reporäntans rörelser och det 

påverkar hur pass mycket pengar banken väljer att låna ut. Utlåningen hos bankerna minskar samt 

att de väljer att köpa flera obligationer i takt med stigande räntor. På så sätt blir möjligheten mindre 

att låna pengar ifrån bankerna för företag samt hushåll. Vid detta skede kan det leda till att företagen 

inte kan driva sin verksamhet som vanligt och tvingas till att skära ner på verksamheten i och med att 

de inte kan ta det lån de är i behov av.58 

 

3.2.1.2 Räntekanalen 

 

Varorna och tjänsternas efterfrågan påverkas av räntekanalen. Hushållens konsumtion minskar med 

räntehöjningarna och det finns flera anledningar till att de höga räntorna orsakar att 

konsumtionsbenägenheten dämpas. Den dagliga konsumtionen blir mindre framförallt för att viljan 

att spara ökar. De höga räntorna ökar räntebetalningarna av de befintliga lån som konsumenterna 
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innehar vilket ökar konsumenternas kostnader och detta resulterar i att de istället trappar ner på den 

dagliga konsumtionen. Det omvända gäller vid en reporäntesänkning.59 

 

3.2.1.3 Växelkurskanalen 

 

Valutavärdet ändras beroende på reporänteförändringar, vilket beskrivs i växelkurskanalen. Den 

svenska kronans värde blir starkare när det sker en ökning av reporäntan. Orsaken till att växelkursen 

stärks är att kronans efterfrågan ökar då den svenska valutan blir mer lockande att placera i jämfört 

med andra valutor.60 

 

3.3 Den effektiva marknadshypotesen 

 

Inom marknadshypotesen brukar det talas om tre olika former som består av effektiv- och ineffektiv 

marknad samt en blandning av den effektiva- och ineffektiva marknaden. Detta är något som måste 

beaktas då det görs analys av sambandet mellan reporäntan och aktiemarknaden. Med en effektiv 

marknad menas att marknaden är bra på att anpassa sig efter ny information då den nya 

informationen når ut till marknaden relativt fort. Medan den ineffektiva marknaden är det motsatta, 

det vill säga att ny information är väldigt seg med att nå ut till marknaden och i vissa fall når 

informationen inte alls ut till marknaden, på grund av den dåliga informationsöverföringen. En 

sammanblandning av dessa marknader kallas för normaleffektivitet.61  

Med den effektiva marknaden menas även att investerarna inte kan göra några onormala vinster, i 

och med att marknaden är snabb på att anpassa sig efter den nya informationen. Investerarna har 

ingen chans att köpa aktier då priset redan har ändrats och reviderats efter den nya informationen.62 

Siegel och McWilliams skriver i sin artikel att marknaden antas vara effektiv.63 

Marknadseffektiviteten brukar delas in i tre nivåer, dessa nivåer består av svag form, halvstark form 

samt stark form. Varje nivå innehåller olika mycket information, exempelvis i den svaga formen är 

endast historisk information tillgänglig medan den starka formen innehåller både historisk 
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information samt all information som ingår i den halvstarka formen. Exempel på den starka formen 

är insiderinformation.64 

Svag form innehåller: 

 Historisk information 

 Kan ej förutspå hur framtiden kommer att se ut 

 Aktiepriset skall vara slumpmässigt 

 
Halvstark form innehåller: 

 Historisk samt offentlig information (exempel på offentlig information är så som 

årsredovisningar) 

 Tillämpas vanligtvis inom finansiella marknader 

 

Stark form innehåller: 

 Historisk samt offentlig information 

 Insiderinformations dvs. privatinformation 

 All denna information är svår att uppta samtidigt och är anledningen till att formen används 

sällan 65 

 

 

Figur 12. Egen bearbetning 
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3.4 Investerarnas beteende 

 

Inom psykologisk forskning har det gjorts undersökning om hur individer reagerar på oväntade 

händelsenyheter. Det har kommits fram till att det finns en tendens att oväntade nyheter får 

individer att överreagera.66 

Överreaktionshypotesen är det psykologiska beteendet som innebär att individer värderar den nya 

oväntade informationen högt och antar att denna information kommer att vara stadigvarande samt 

effektiv. Men med senare tid har det påvisats att investerarnas antaganden inte är korrekt. Den 

existerande informationen evaluerar individerna däremot lågt och anser den vara mindre effektiv. De 

Bondt och Thaler menar även att människor är irrationella i sitt beteende då de övervärderar sin 

egen förmåga. 

Studien påvisar även att människornas irrationella beteende avspeglar sig i investeringar, då 

investerarna väljer att fokusera på kortsiktiga investeringar än långsiktiga. Individerna är inte 

skickliga nog att se möjligheten i de långsiktiga investeringarna som kan generera vinster. Medan 

experter kan göra flera rationella investeringar då de innehar obegränsad information.67 

 

3.5 Tidigare forskning  

3.5.1 Svenska marknaden 

 

Andersson och Uhrenholt analyserar genom en eventstudie hur en höjning respektive en sänkning av 

reporäntan influerar svenska företags aktiekurser samt om det förekommer någon skillnad gällande 

företags räntekänslighet och soliditets- nivåer i olika branscher. Författarna studerar reporäntan från 

1994 – 2004. Studien visar att det inte finns något samband mellan soliditet och abnormal avkastning 

vid ränteförändringar. Däremot enligt deras hypotesprövningar stämde deras resultat överrens med 

tidigare forskning, med andra ord då reporäntan höjs så sjunker aktiepriset och tvärtom. Gällande 

räntekänsligheten kommer de fram till att Finans, Industri och IT var de branscher som påverkades 

mest.68 
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Fredell och Nilsson studerar hur aktiemarknaden reagerar vid reporänteförändringar på den svenska 

marknaden under 2004 – 2008. Författarna har valt att titta närmre på hur styrräntans förändringar 

påverkar marknaden under en hög- samt lågkonjunktur. De utgår även ifrån att marknaden är 

effektiv då de använder den effektiva marknadshypotesen.  Författarnas resultat påvisar att i 60 % av 

resultatdiagrammen föreligger det ett negativt samband mellan förändringen av reporäntan och 

överavkastningen på händelsedagen.  Men däremot konstaterar författarna att det finns positivt 

samband på händelsedagen i övriga fall. Detta har även de undersökt med eventstudie som metod.69 

 

3.5.2 Amerikanska marknaden 

 

Seiler, Shyu och Sharma har i sin studie undersökt den effekt som ändringar i diskonteringsräntan 

samt styrräntan orsakar på aktiemarknaden, stadsskuldsväxlar samt obligationsmarknaden. Eftersom 

både diskonteringsräntan samt styrräntan sänder signaler om den framtida direktionen av ekonomin 

så är det rimligt att anta att den finansiella marknaden skulle reagera på förändringar av dessa 

räntor. Eventstudie används som metod för att undersöka effekten av diskonteringsräntan samt 

styrräntan. 70 

Studien har två olika eventfönster för respektive undersökning, det vill säga diskonteringsräntan 

samt styrräntan. Eventfönstret för diskonteringsräntan innefattar 15 dagar innan och 15 dagar efter 

händelsedagen men styrräntans eventfönster består däremot av 11 dagar. Estimeringsperioden för 

räntorna ligger på 30 dagar. Resultatet av studien redogörs i två olika tabeller för respektive ränta. 

Tabellerna visar den genomsnittliga abnormala avkastningen samt kumulativa genomsnittliga 

abnormala avkastningen för de tre ovannämnda marknaderna. 

Författarna kommer fram till tre slutsatser genom analysen som redovisas. Den första slutsatsen är 

att det inte finns någon signifikant händelseeffekt på någon av de studerade marknaderna. De drar 

även slutsatsen om att den lilla reaktionen som uppstår påverkar främst stadsskuldsväxlar än de 

andra två marknaderna. Slutligen finner de att reaktionen är väldigt likt för både diskonterings- och 

styrräntan.71  

Vidare beskriver artikeln några forskares åsikter kring huruvida marknaden påverkas av 

reporänteförändringar men även att marknaden inte reagerar på dessa förändringar. Waud 
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argumenterar i artikeln om att ränteförändringarna inte har någon påverkan på marknaden. 

Visserligen finner han ett samband vad gäller ett tillkännagivande om en förändring av styrräntan 

samt marknaden. Detta samband finner han vid tidpunkten noll, men han betonar att detta 

förmodligen har en grund i att marknaden redan har en förväntan på förändringarna. I och med att 

marknaden har insikt om centralbankens sammanträde byggs det samtidigt upp en förväntan hos 

marknaden. 72 

Ännu ett argument diskuteras i artikeln gentemot huruvida ränteförändringarna inte har en påverkan 

på den finansiella marknaden. Det nämns att reaktionen av marknaden blir obetydlig i och med att 

bankerna redan hunnit anpassa sig och bestämt sig hur deras utlåning av pengar ska se ut innan 

centralbanken ens har agerat och ändrat sin styrränta. Därmed ger inte centralbankens handlingar 

den effekt som banken tänkt sig.  

Keynes påstår att ränteförändringar har en direkt påverkan på marknaden. Då det sker förändringar 

av räntorna berörs bankerna och därmed bestämmer bankerna hur pass mycket de vill låna ut och till 

vilken ränta de är villiga att låna ut.  Räntans höjning gör det dyrare för bankerna att låna. Detta i sin 

tur ger en direkt påverkan på företag samt privatpersoner på så sätt att det blir svårare att få ett lån 

av banken då låneräntan blir högre av att styrräntan höjs. Detta innebär att det blir minskning av 

investeringar som resulterar i nedtrappning av ekonomin. 

Vid ränteförändringar anser Sweeney och Warga att det bör tas hänsyn till olika branscher samt olika 

typer av företag, för att sedan studera deras reaktioner. Detta eftersom att känsligheten hos aktierna 

vad gäller förändringar kan variera beroende på vad det är för företag som studeras. En jämförelse av 

olika typer av företag ger en insikt om hur känsligheten ser ut från företag till företag.73  

Chen, Mohan och Steiner konstaterar i sin artikel om att när en räntehöjning sker leder det till en 

sänkning av aktiekursen och tvärtom. Författarna undersökte åren 1973 – 1996 där de studerade 

ränteförändringens effekt på den amerikanska aktiemarknadens avkastning och volatilitet. 

Undersökningen resulterade i att det förekom en negativ signifikant effekt av oförväntade 

annonseringar av en förändring, medan de förväntade förändringarna gav en obetydlig 

aktieavkastning.74 
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4. Empiri 

 

I detta avsnitt kommer resultatet av valda branscher att redogöras i form av diagram och därmed 

tolkas för att sedan slutligen kunna dra slutsatser.  Finans-, Media-, Hälsa- samt Industriindex är 

noterade på Stockholmsbörsen OMX. 

Nedan följs en tabell av samtliga reporänteförändringar under 2002 – 2011. 

Reporäntetabell 
 

     

       

Datum Reporäntan Reporänte-
förändring 

Datum Reporäntan Reporänte-
förändring 

       
2011-12-21 1,75 -0,25  2007-09-12 3,75 0,25 

2011-07-06 2 0,25   2007-06-27 3,5 0,25 

2011-04-27 1,75 0,25   2007-02-21 3,25 0,25 

2011-02-16 1,5 0,25   2006-12-20 3 0,25 

2010-12-22 1,25 0,25   2006-11-01 2,75 0,25 

2010-10-27 1 0,25   2006-09-06 2,5 0,25 

2010-09-08 0,75 0,25   2006-06-21 2,25 0,25 

2010-07-07 0,5 0,25   2006-03-01 2 0,25 

2009-07-08 0,25 -0,25   2006-01-25 1,75 0,25 

2009-04-22 0,5 -0,5   2005-06-22 1,5 -0,5 

2009-02-18 1 -1   2004-04-07 2 -0,5 

2008-12-10 2 -1,75   2004-02-11 2,5 -0,25 

2008-10-29 3,75 -0,5   2003-07-09 2,75 -0,25 

2008-10-15 4,25 -0,5   2003-06-11 3 -0,5 

2008-09-10 4,75 0,25   2003-03-19 3,5 -0,25 

2008-07-09 4,5 0,25   2002-12-11 3,75 -0,25 

2008-02-20 4,25 0,25   2002-11-20 4 -0,25 

2007-10-31 4 0,25   2002-05-02 4,25 0,25 

     2002-03-20 4 0,25 

75 

Figur 13. Riksbanken 
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 Riksbanken - http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Reporantan-tabell/, 28-03-2012, kl: 11.50 

http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Reporantan-tabell/
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4.1 Resultatredovisning 
 

För samtliga diagram visar Y-axeln den abnormala avkastningen och X-axeln visar antalet dagar för 

eventfönstret, vilket är 11 dagar där siffran 0 är händelsedagen, det vill säga då 

reporänteförändringen ägde rum. Alla diagram har varierande värden på Y- axeln beroende på 

avkastningen. 

4.1.1 Samtliga branscher 

 

Här nedan visas samtliga reporäntehöjningar respektive sänkningar för alla branscher under 

tidperioden 2002 – 2011, vilket innefattar totalt 22 höjningar samt 15 sänkningar. Detta innebär att 

diagrammen innehåller 88 höjningar samt 60 sänkningar totalt. Analysen kommer att innefatta CAAR 

värden, vilket är desamma som          . 

 

 

Diagram 1. Egen bearbetning 

Grafen för CAAR visar att reporäntehöjningar ger en stor ökning av aktieavkastningen på 

händelsedagen som håller i sig i tre dagar. Men däremot sker det en markant minskning två dagar 

innan förändringen. Detta innebär att det inte föreligger något samband så som teorin föreskriver, 

det vill säga att vid en repohöjning ska aktieavkastningen sjunka, det ser vi inte i diagrammet ovan. 
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Hypotes 1:  

H0 = Det föreligger inget samband mellan ränteändringen och aktiekursen. 

H1 = Reporänteökning leder till att aktiekursen sjunker, det vill säga marknaden reagerar negativt. 

 

Figur 14. Egen bearbetning 

  

Z värde – 5,984132194 

Standardavvikelse 0,0169685584 

Kritiskt värde 1,96 

Slutsats Förkasta nollhypotesen 

 

Slutsats: Det föreligger ett samband mellan reporäntehöjning samt en sjunkande aktiekurs så som 

teorin föreskriver. 

 

Diagram 2. Egen bearbetning 
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Grafen visar en minskning av avkastningen från händelsedagen och framåt samt även de första 

dagarna av perioden, men däremot syns en ökning två dagar innan förändringen.  Även vid detta 

diagram kan vi inte se att det stämmer överrens med teorins antagande, det vill säga att en sänkning 

av reporäntan ska leda till en ökning av aktiekursen. 

Hypotes 2: 

H0 = Det föreligger inget samband mellan ränteändringen och aktiekursen. 

H1 = Reporäntesänkning leder till att aktiekursen stiger, det vill säga marknaden reagerar positivt.  

 

Figur 15. Egen bearbetning 

  

Z värde – 7,105724544 

Standardavvikelse 0,006257108 

Kritiskt värde 1,96 

Slutsats Förkasta nollhypotesen 

 

Slutsats: Det föreligger ett samband mellan reporäntesänkning samt en stigande aktiekurs vilket 

även teorin säger. 
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De kommande resultaten beaktar alla valda branschindex,vi kommer utifrån detta sedan kunna 

analysera om det finns någon skillnad mellan branscherna och dess känslighet. Branscherna 

innehåller två diagram vardera där den ena består av alla 22 repohöjningar och den andra innefattar 

alla 15 sänkningar för respektive branschindex. 

 

4.1.2 Finansindex 

 

 

Diagram 3. Egen bearbetning 

Grafen illustrerar att två dagar innan tillkännagivandet är det en klar sänkning av avkastningen men 

sedan efterföljs det med en lika omgående ökning. Denna ökning av aktieavkastningen vid en höjning 

av reporäntan motsäger teorin.   
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Diagram 4. Egen bearbetning 

Utifrån CAAR framgår det i diagrammet ovan att avkastningen sjunker hela vägen under perioden 

dock ökar den från dag tre till dag fyra. Reporäntesänkningen medföljs av en sjunkande 

aktieavkastning så som diagrammet visar, dock ska avkastningen öka vid sänkningar av reporäntan 

vilket teorin föreskriver. 

 

4.1.3 Media 

 

 

Diagram 5. Egen bearbetning 

Mediaindex visar en ökning av aktieavkastningen dagen efter tillkännagivandet, vilket går emot 

teorin. Dock syns en sjunkande aktieavkastning sett från hela perioden.  
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Diagram 6. Egen bearbetning 

Genom att avläsa grafen syns en kraftig minskning av avkastningen från dag -5 till dag -2, för att 

sedan öka tills händelsedagen och därefter minska igen. Genom att betrakta hela perioden syns det 

inga tydliga kopplingar till att sänkningar av indexen skulle tyda på att det överrenstämmer med vad 

toerin säger.   

4.1.4 Hälsa 

 

 

Diagram 7. Egen bearbetning 

Genom att analysera grafen för höjningen syns det tydligt att aktieavkastningen sjunker efter 

tillkännagivande, dock sker det en oansenlig ökning vid dag ett. Detta tyder på att ett samband 

föreligger mellan reporäntan och aktieavkastning för Hälsaindexens höjningar. 
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Diagram 8. Egen bearbetning 

Grafen för sänkningarna motsäger teorins antagande i och med att avkastningen sjunker hela tiden 

under perioden med ett undantag då den ökar vid dag två. 

 

4.1.5 Industri 

 

 

Diagram 9. Egen bearbetning 

CAAR framför en stigning av aktieavkastningen efter tillkännagivandedagen som håller i sig till dag tre 

och sedan sjunker den.  Den markanta ökningen påvisar inget samband.  
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Diagram 10. Egen bearbetning 

I diagrammet ovan framförs det att inget samband förekommer då grafen belyser en ökning av 

avkastningen två dagar innan händelsen och därefter sjunker den från förändringsdagen till dag tre.  
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Vi vill undersöka om det går att urskilja några samband under två olika perioder, hög- och 

lågkonjunktur. Detta för att under en högkonjunktur höjs reporäntan medan den sänks under 

lågkonjunktur, detta gör det intressant att undersöka ifall det påvisas en större effekt under dessa 

tidsperioder jämfört med de generella undersökningarna. Det utfördes en sammanställning av 

samtliga ränteförändringar uppdelade i höjningar samt sänkningar under hög- respektive 

lågkonjunktur. Inom undersökningsperioden som vi analyserade varade en högkonjunktur mellan 

januari 2006 till och med juli 2008, under denna period skedde det endast reporäntehöjningar som 

uppgick till totalt 12 stycken.  Därmed finns det endast ett diagram för högkonjunkturen. 

Lågkonjunkturen innefattade oktober 2008 till och med oktober 2011, med totalt 7 stycken höjningar 

samt 6 stycken sänkningar.76  

4.1.6 Högkonjunktur 

 

 

Diagram 11. Egen bearbetning 

Gällande höjningar för högkonjunkturen visar CAAR en sänkning från dag -3 till dag 0 och efter 

händelsedagen ökar den en aning men sedan fortsätter den att sjunka successivt till dag 5. Det 

påvisas ett tydligt samband för höjningarna under högkonjunkturen. 
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 Konjunkturinstitutet - http://www.konj.se/download/18.1091e265129c840f0c88000146287/res01.xls, 21-
05-2012, kl: 13.15 
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 4.1.7 Lågkonjunktur 

 

 

Diagram 12. Egen bearbetning 

Grafen för CAAR visar en drastisk minskning av avkastningen två dagar innan reporäntehöjningen för 

att därefter övergå till en relativt märkbar ökning av aktieavkastningen. Detta tyder på att 

höjningarna under lågkonjunkturen inte överrensstämmer med teorin. 

 

 

Diagram 13. Egen bearbetning 
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Vi kan utifrån CAAR se en liten avmattning av avkastningen efter händelsedagen som sedan övergår 

till en mycket tydligare och stadigvarande ökning efter tillkännagivandet, detta innebär att en 

reposänkning ger en ökad aktieavkastning under lågkonjunktur. 
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5. Analys och diskussion 
 

Utifrån hypoteserna framgick det att det föreligger ett samband mellan repoförändringar och 

aktiekursen. Reporäntehöjning ger en sänkning av aktiekursen medan en sänkning av räntan leder till 

en ökning av aktiekursen. Ovanstående diagram för de allmänna förändringarna gällande höjningar 

och sänkningar av styrräntan påvisar ett svårtolkat resultat, då sambandet av tillkännagivandet av 

förändringarna framför otydliga reaktioner dagarna efter. Dock belyser vissa diagram tydliga effekter 

dagarna innan händelsedagen.  Vi finner det svårt att dra några specifika slutsatser beträffande dessa 

effekter som förändringarna ger. Branschindelningarna gav ett varierande resultat men dock kan vi 

konstatera att det föreligger ett diffust resultat. Analysen behandlade den kumulativa genomsnittliga 

abnormala avkastningen (          , vilket är det sammanlagda summan för respektive dag inom 

eventfönstret för alla observerade förändringar då en uppdelning har skett av repohöjningar- samt 

sänkningar. Detta ger oss en klarare bild av förhållandet mellan styrräntan och aktiekursen. 

Enligt tidigare forskning har undersökningarna kommit fram till att en höjning av reporäntan leder till 

att aktiepriset sjunker och vice versa. När vi studerade repohöjningarna i allmänhet framgick det att 

avkastningen ökade dagarna efter tillkännagivandet, däremot hade en tydlig minskning skett dagarna 

innan. Reposänkningarna visade att dagarna innan händelsen ökade avkastningen samt att den sjönk 

dagarna efter kungörelsen. Författarna Fredell och Nilsson har påvisat att det förkommer ett oklart 

samband mellan styrräntan och börskursen.  Detta överrens stämmer med resultatet som vi har 

kommit fram till då även vi finner ett otydligt samband, därmed avviker studiens resultat även med 

de tidigare forskningar som har utförts på den amerikanska marknaden. 

Vid analysen av högkonjunkturen förekom det endast reporäntehöjningar, detta kan bero på att då 

det är högkonjunktur höjer Riksbanken reporäntan för att dämpa inflationen som kan bli allt för hög.  

Diagrammet framför en tydlig avmattning av avkastningen dagarna innan händelsedagen, dock ökar 

den dagen efter men sedan fortsätter den att sjunka.  Vid jämförelse med höjningar generellt sätt ser 

vi en olikhet, då förändringen under högkonjunkturen ger en starkare reaktion. 

Höjningar under lågkonjunkturen visar inga större skillnader gentemot de generella repohöjningar. 

Sänkningarna av räntan under lågkonjunkturen skiljer sig däremot jämfört med de allmänna 

reposänkningarna, då avkastningen under lågkonjunkturen ökar mer efter tillkännagivande dagen 

medan de generella sänkningarna påvisar det motsatta. Detta kan bero på att vid lågkonjunktur är 

syftet att Riksbanken sänker reporäntan för att stimulera inflationen.  
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Samband har påvisats med tydliga effekter under konjunkturerna, dock är det viktigt att ta hänsyn till 

att vi endast beaktar tidsperioden 2002 – 2011 som utgjordes av enbart en hög– respektive 

lågkonjunktur. Detta kan ge en missvisande bild om vi drar slutsatsen från våra resultat som vi har 

fått och utifrån detta påstå att slutsatsen gäller generellt för alla högkonjunkturer och 

lågkonjunkturer. Slutsatsen av undersökning av endast en högkonjunktur samt en lågkonjunktur kan 

inte vara representativt för alla olika konjunktursvängningar som kan uppkomma. I och med att vi 

inte undersöker från år 1994 då reporäntan infördes, får vi inte med samtliga konjunktursvängningar.  

En höjning av reporäntan påverkar de korta marknadsräntorna vilket leder till att investeringsviljan 

samt konsumtionsviljan minskar. I och med detta leder det till en minskad aktiekurs då efterfrågan på 

varor och tjänster inte är lika hög, samt att lönsamheten minskar då investeringen inom företag är 

låg. När konsumtionsviljan är låg leder detta till att företagen antingen väljer att skära ner på sin 

produktion eller sänka priserna. Vid en sänkning av reporäntan ökar lönsamheten för företagen i takt 

med investeringsviljan och de låga marknadsräntorna medför att konsumtionsviljan ökar. Dessa 

faktorer resulterar i en ökning av aktiekursen. En hög efterfråga bidrar till att företagen ökar sin 

produktion eller höjer priserna på deras varor då konsumenterna är villiga att köpa till denna 

prisnivå. 

Marknaden anses vara effektiv enligt teorin då det menas att marknaden är bra på att lämpa sig efter 

den nya informationen. Eftersom den nya informationen når ut till marknaden ganska snabbt. Detta 

framhävs av resultaten från höjningar under högkonjunkturen samt sänkningar under 

lågkonjunkturen. Enligt de resterande undersökningsområdena tycker vi att det inte råder någon 

marknadseffektivitet i och med att marknaden inte reagerade enligt teorin. Detta kan bero på att 

Riksbanken redan sen innan har annonserat om att en reporänteförändring kommer att ske. Denna 

information kommer ut till allmänheten genom exempelvis massmedia, och redan då har bankerna 

hunnit rätta sig efter förändringen som kommer att inträffa samt att företag kan spekulera sig fram 

genom den rådande omständigheten. I och med att banker redan har hunnit revidera sin 

utlåningsränta så innebär det att ingen större effekt uppstår vid händelsedagen. Vilket även Waud 

konstaterar i Seilers artikel, där han menar att reaktionen av förändringen inte är effektfull. Dock 

måste vi vara medvetna om att avkastningen inte endast beror på reporänteförändringen då andra 

variabler kan ha en inverkan under perioden som beaktas, detta kan vara så som att nya händelser 

inträffar inom ett företag. 

Gällande branschkänsligheten finner Fredell och Nilsson ingen märkbar skillnad mellan sina valda 

branschindex (Finans och fastighet, Media, Hälsa samt Material). Även vi kan utifrån vårt resultat inte 

hitta några särskilda skillnader gällande känsligheten mellan Finans, Media, Hälsa samt Industri, då vi 
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finner ett otydligt mönster. Höjningarna och sänkningarna av branscherna kan variera då 

avkastningarna ger höjningar och sänkningar dagarna innan och efter tillkännagivandet i förhållande 

till förändringarna. Andersson och Uhrenholt kunde i sin analys urskilja sensibilitet mellan deras 

utvalda företag inom respektive bransch. Anledningen till att vi får varierande resultat kan bero på 

att Andersson och Uhrenholt har valt ut specifika företag inom varje bransch som de beaktar, medan 

vår undersökning baseras på branschindex. Sweeney och Warga menar att beroende på vilken 

bransch som studeras kan känsligheten variera sig, men dock kan vi inte fastlägga något mönster 

mellan de olika branschindexen som vi analyserat. 

Seiler, Shyu och Sharma som utför undersökningen av diskonterings- samt styrräntan kommer bland 

annat fram till en slutsats där de fastställer att en signifikant effekt inte uppstår på aktiemarknaden. 

Detta är förenligt med det otydliga resultat som vi har fått. Ännu en viktig aspekt att ta hänsyn är att 

vi endast beaktar den svenska aktiemarknaden varför det kan uppstå ett avvikande resultat.  Sverige 

är ett litet land jämfört med Amerika och har en stor påverkan av omvärlden, där andra länders 

ekonomi influerar den svenska marknaden. 

Sammanfattningsvis påvisas ett intresseväckande resultat då vi får en varierad effektivitet gällande 

marknaden, vi spekulerade dock att marknaden skulle vara ineffektiv. Vi ansåg även att en 

branschkänslighet skulle uppvisas vilket inte förekom av undersökningen samt att det skulle 

förekomma ett oklart samband under konjunkturerna vilket påvisade det motsatta och därmed kan 

vi konstatera att sambandet är förenlig med teorins föreskrift. 
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6. Slutsats och rekommendationer 
 

6.1 Slutsats 
 

Uppsatsen syfte var att undersöka reporäntans påverkan på den svenska aktiemarknaden, under 

åren 2002 – 2011. Finans, Media, Hälsa och Industri var de branschindex som studerades och 

jämfördes. Enligt teorin föreligger det ett samband mellan reporäntan och börskursen, där en 

höjning av styrräntan ska leda till en sänkning av börskursen och vice versa. 

 

 Vi fann inget specifikt samband mellan reporäntan och aktiepriset utifrån våra diagram, 

därmed avviker resultatet med teorins föreskrift. 

 

 Hypotesernas resultat säger att det föreligger ett samband. 

 

 Det fanns ingen större skillnad vad gäller känsligheten mellan branscherna. 

 

 Under hög- och lågkonjunktur framkom det en tydlig koppling gällande höjningar under 

högkonjunktur samt sänkningar under en lågkonjunktur. 

 

 Anledning till resultaten kan bero på att allmänheten redan hunnit ta till sig den nya 

informationen genom media och lämpat sig efter det, vilket inte ger en större effekt på 

händelsedagen. 

 

  Vi kom fram till att det är svårt att förutspå att marknaden är effektiv. 
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6.2 Kritik mot studien 
 

Den kritik som kan riktas mot den egna studien är främst att vi endast undersöker reporänta och tar 

inte hänsyn till andra betydande faktorer som kan ha en inverkan på aktiemarknaden. Det är 

generellt svårt att veta att det är just tillkännagivandet av reporänteförändringar som har undersökts 

och bidragit till de effekter som har redovisats. Men detta menar vi att det kan ha funnits andra 

variabler som har orsakat effekten som vi har fått. 

Diagrammen som våra resultat utgjordes av har många gånger varit svårtolkade då graferna ger en 

otydlig bild, detta blir till en nackdel vid tolkning av resultat då tolkningar kan vara väldigt olika och 

görs utifrån egna uppfattningar. Därmed kan resultat av en och samma undersökning se olika ut 

beroende på författarens syn. 

En annan kritik som kan föras mot studien är att vi inte kan fastställa en slutsats om att det alltid 

föreligger ett samband för höjningar under högkonjunktur samt sänkningar under lågkonjunktur. 

Detta eftersom att vi inte kan generalisera utifrån våra undersökningar som endast beaktar en period 

av vardera konjunkturläge. I och med att vi har haft en begränsad tidsram för undersökningen skulle 

det bli alldeles för omfattande att studera en längre tidperiod som innehåller fler 

konjunktursvängningar. 

 

6.3 Vidare forskning 
 

Det skulle vara intressant att studera reporäntan och den svenska aktiemarknaden utifrån andra 

undersökningsområden, vi har några förslag som vidare undersökningar av ämnet skulle kunna 

omfattas av. 

 En aspekt som kan tas hänsyn till är att undersöka storleken på företagen och se om det 

föreligger några skillnader där emellan, då vi endast behandlade branschindex. 

 

 En utveckling kan göras genom att beakta om reporäntan är förväntad eller ej. 

 

 Ännu en aspekt som kan undersökas är hur reaktionen ser ut efter eventfönstret, exempelvis 

en tidram på 30 dagar efter.  
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8. Bilaga 
 

Här visas AR för samtliga 37 reporänteförändringar för respektive bransch. 

8.1 Finans 
 

Tabell 1- (dag -5 till 0) 

 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 0 

Reporänta       

1 -0,006834811 -0,007820334 -0,003984558 
 

0,002007623 
 

0,010620835 
 

0,013668649 
 

2 -0,02674232 
 

-0,0481863 
 

0,049026042 
 

-0,01067916 
 

0,005359368 
 

-0,00235386 
 

3 -0,004604851 
 

-0,008240311 
 

0,003651343 
 

-0,003501008 
 

-0,001879889 
 

0,003601085 
 

4 0,00184981 
 

0,009188461 -0,005503865 
 

-0,0012072 0,004591224 -0,001757133 
 

5 0,00328638 
 

0,001618784 0,004965951 -0,004848846 -0,014657295 0,001717103 

6 -0,004652805 0,0067517 
 

0,002127808 0,002265226 
 

-0,005240577 0,002946013 

7 0,001517977 0,011353242 
 

0,002755945 
 

3,2244E-05 
 

0,006102055 
 

0,000207541 
 

8 0,027245242 
 

-0,004390498 
 

-0,023665838 
 

-0,019784982 
 

-0,01518763 
 

-0,009871152 
 

9 0,009481571 
 

-0,018240828 
 

0,011661126 
 

-0,01090285 
 

-0,009951461 
 

-0,017961242 
 

10 -0,002739462 
 

0,000809371 
 

-0,004695408 
 

-0,004855202 
 

0,007098781 
 

7,94427E-05 
 

11 0,001709401 
 

-0,000448289 
 

-0,003628639 
 

-0,002298959 
 

0,002026897 
 

-0,003750724 
 

12 -0,006904741 
 

-0,000998857 
 

0,000853649 
 

-0,003597954 
 

-0,00905322 
 

0,001007258 
 

13 -0,002490634 
 

-0,006401875 
 

0,003221191 
 

0,0051906 
 

0,003694649 
 

-0,008472066 
 

14 -0,000425558 
 

-0,004068113 
 

-0,001261355 
 

0,003106085 
 

0,003427283 
 

-0,002661772 
 

15 0,001535333 
 

6,29426E-05 
 

-0,000275996 
 

-0,002210257 
 

-0,00116928 
 

-0,000522794 
 

16 2,73772E-05 
 

0,00176093 
 

0,000739156 
 

-0,001470508 
 

0,002840237 
 

-0,002336967 
 

17 -0,006272313 
 

-0,003361208 
 

0,000381536 
 

0,003479514 
 

-0,010414456 
 

0,000188833 
 

18 0,002615838 
 

-0,004147572 
 

-0,002926064 
 

0,002196758 
 

0,00293597 
 

-0,002700928 
 

19 0,001741675 
 

0,001798353 
 

-0,000768092 
 

-0,004227264 
 

-0,008260077 
 

-0,004552841 
 

20 -0,008974028 
 

-0,007945262 
 

-0,016135367 
 

-0,002806073 
 

-0,002344755 
 

0,006222586 
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21 -0,011756814 
 

-0,002209628 
 

-0,002462551 
 

0,006965323 
 

0,002075517 
 

3,58635E-05 
 

22 0,019528454 
 

-0,026003483 
 

0,014515773 
 

-0,014470413 
 

-0,007886421 
 

-0,014212418 
 

23 -0,001122821 
 

-0,015584731 
 

-0,009921039 
 

0,003705945 
 

-0,000776843 
 

-0,008657365 
 

24 0,006842627 
 

0,008206472 
 

-0,000546375 
 

-0,00794757 
 

-0,008718576 
 

-0,000196406 
 

25 0,015461498 
 

0,009133338 
 

-0,00598983 
 

-0,000951482 
 

0,014550814 
 

0,013056893 
 

26 -0,00412085 
 

-0,008568646 
 

-0,00018769 
 

-0,007653438 
 

-3,1615E-05 
 

-0,012372228 
 

27 -0,001433252 
 

0,008818655 
 

0,012677251 
 

-0,004646674 
 

-0,013147878 
 

0,007046548 
 

28 0,009254616 
 

0,006497788 
 

-0,014171634 
 

-0,002981834 
 

0,007624921 
 

0,008461066 
 

29 0,01039943 
 

0,000971153 
 

-0,004842483 
 

-0,003647482 
 

-0,000700853 
 

-0,004821474 
 

30 -0,003796678 
 

0,004742163 
 

0,005240168 
 

0,001783762 
 

-0,00067938 
 

0,012462127 
 

31 -0,00263442 
 

-0,000575819 
 

0,005716247 
 

0,003440734 
 

0,000500515 
 

-0,003619879 
 

32 -0,005610455 
 

-0,004233305 
 

-0,004879384 
 

-0,001015158 
 

-0,006843433 
 

0,011215302 
 

33 0,001988185 
 

-0,002861994 
 

0,001227512 
 

-0,000145704 
 

0,004781896 
 

-0,001252466 
 

34 0,002536424 0,000650812 
 

-0,004585919 
 

-0,001776474 
 

0,003940646 
 

0,003246617 
 

35 -0,002309807 
 

-0,005876465 
 

0,002121303 
 

0,002705531 
 

0,00113846 
 

-0,006493845 
 

36 -0,004617976 
 

-0,001792183 
 

-0,004489983 
 

0,002281704 
 

-0,004135676 
 

-0,002821225 
 

37 -0,002858684 
 

0,013768796 
 

-0,005238041 
 

-0,010309036 
 

0,003965043 
 

0,00162311 
 

 

Tabell 2- fortsättning (dag 0-5) 

 1 2 3 4 5 

Reporänta      

1 -0,006834811 
 

-0,007820334 
 

-0,003984558 0,002007623 
 

0,010620835 
 

2 -0,02674232 
 

-0,0481863 
 

0,049026042 
 

-0,01067916 1,005359368 
 

3 -0,004604851 
 

-0,008240311 
 

0,003651343 
 

-0,003501008 
 

-0,001879889 
 

4 0,00184981 
 

0,009188461 
 

-0,005503865 
 

-0,0012072 
 

0,004591224 
 

5 -0,013162188 
 

-0,002940076 
 

0,005657836 
 

-0,007047081 
 

-0,012273612 
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6 0,009926988 
 

-0,004534981 
 

0,001832995 
 

-0,009390937 
 

-0,013485011 
 

7 -0,006998512 
 

-0,002062818 
 

0,004837646 
 

-0,012229004 
 

0,006772811 
 

8 -0,018705425 
 

-0,025779053 
 

-0,035863376 
 

-0,016549956 
 

-0,024844718 
 

9 -0,014768048 
 

-0,040534858 
 

-0,018658619 
 

-0,016401234 
 

-0,004478003 
 

10 -0,002355806 
 

0,002106145 
 

-0,008131828 
 

0,00262176 
 

0,00720698 
 

11 -0,002457168 
 

-0,002176978 
 

0,007889375 
 

-0,002828616 
 

0,002922796 
 

12 -0,001417083 
 

0,00687365 
 

-0,001259168 
 

-0,002937473 
 

0,000724503 
 

13 -0,006658584 
 

0,012257166 
 

0,000832632 
 

0,000521871 
 

0,001280742 
 

14 -0,005994603 
 

-0,002587035 
 

-0,001971404 
 

0,001601065 
 

-0,000489062 
 

15 -0,007581694 
 

0,012170757 
 

0,000580889 
 

-0,002051006 
 

0,001827069 
 

16 -3,70729E-05 
 

0,005274561 
 

-2,89648E-05 
 

0,000961472 
 

0,001988169 
 

17 -0,007988995 
 

-0,003499182 
 

0,006408415 
 

-0,002080355 
 

-0,000585571 
 

18 0,001048324 
 

0,000805355 
 

0,003413861 
 

0,001174322 
 

-0,003818347 
 

19 0,003154474 
 

0,000761555 
 

-0,002986793 
 

0,001330283 
 

-0,005684907 
 

20 -0,010921031 
 

-0,001323725 
 

-0,00593614 
 

0,00248893 
 

0,006794894 
 

21 0,007948957 
 

-0,000848761 
 

0,002451264 
 

-0,011429102 
 

0,013471794 
 

22 -0,006452143 
 

-0,023656271 
 

-0,010113879 
 

-0,017678742 
 

-0,015757081 
 

23 0,002754085 
 

0,004124849 
 

0,010572718 
 

0,014219109 
 

0,005145912 
 

24 -0,019958595 
 

-0,004355568 
 

-0,020331294 
 

0,008200919 
 

0,017718768 
 

25 0,007909488 
 

0,000309754 
 

-0,014786728 
 

-0,036303834 
 

-0,018102713 
 

26 -0,009243936 
 

0,007064995 
 

-0,007769505 
 

0,0132091 
 

0,005914778 
 

27 -0,007108051 
 

0,016275511 
 

-0,000867013 
 

-0,010349956 
 

-0,012061633 
 

28 -0,01191461 
 

0,005988368 
 

0,013889973 
 

-0,011169841 
 

-0,009307406 
 

29 -0,002318433 
 

0,002301249 
 

0,005917371 
 

-0,000900199 
 

-0,004927226 
 

30 -0,005201728 
 

0,011309589 
 

0,004213583 
 

-0,000109941 
 

0,005459599 
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31 0,002748487 
 

-0,001321819 
 

0,000923427 
 

-0,002651281 
 

-0,001229187 
 

32 -0,014899771 
 

-0,002941323 
 

0,001294461 
 

-0,003437242 
 

0,002940665 
 

33 0,010074817 
 

-0,002358653 
 

-0,000369869 
 

0,004177651 
 

-0,003217847 
 

34 -0,001598054 
 

-0,005281717 
 

-0,000597719 
 

-0,002424649 
 

0,000622437 
 

35 -0,004549919 
 

0,000125236 
 

0,000340400 
 

0,006206474 
 

-0,00274254 
 

36 0,002774092 
 

-0,013168672 
 

-0,001879494 
 

-0,003390333 
 

-0,000757235 
 

37 -0,001700665 
 

-0,000531302 
 

0,004151496 
 

0,001601074 
 

0,007659816 
 

 

8.2 Media 
 

Tabell 1- (dag -5 till 0) 

 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 0 

Reporänta       

1 -0,014725909 
 

0,023606245 -0,004071573 
 

0,01433003 
 

0,006375568 
 

-0,005739681 
 

2 -0,045882086 
 

-0,026839382 
 

0,057667534 
 

-0,023548212 
 

0,007167482 
 

-0,020751936 
 

3 -0,017804646 
 

0,010990949 
 

0,031450124 
 

-0,038942183 
 

0,021058137 
 

-0,008437654 
 

4 0,004519244 
 

0,022775963 
 

-0,018868794 
 

0,018707459 
 

-0,019286984 
 

-0,005282447 
 

5 0,030864938 
 

-0,029152365 
 

-0,022331608 
 

-0,018861183 
 

0,024501507 
 

-0,007085956 
 

6 0,000716956 
 

0,006759569 
 

0,008979209 
 

-0,026197588 
 

-0,000235636 
 

-0,034536216 
 

7 -0,026099514 
 

-0,019693017 
 

-0,010651754 
 

-0,025508477 
 

0,030776101 
 

-0,005742611 
 

8 0,022922656 
 

-0,020412571 
 

-0,030111085 
 

-0,010032649 
 

-0,010032649 
 

0,002581365 
 

9 0,005999378 
 

-0,035760019 
 

-0,021096132 
 

-0,025820229 
 

-0,016909016 
 

0,015836694 
 

10 -0,00133478 
 

-0,000846448 
 

0,001854166 
 

-0,009548538 
 

-0,014817499 
 

0,003677226 
 

11 -0,007817183 
 

0,020840035 
 

0,007496893 
 

-0,000604893 
 

-0,002850477 
 

-0,016839468 
 

12 -0,010403437 
 

0,001845465 
 

-0,016679323 
 

-0,002787355 
 

0,02354917 
 

-0,010597681 
 

13 -0,035393251 
 

0,023260724 
 

0,021856717 
 

-0,013748363 
 

0,003027406 
 

-0,002570467 
 

14 -0,002979126 -0,00447312 0,005784242 -0,014119008 0,001873302 0,007119376 
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15 0,043573521 
 

0,009054688 
 

-0,004442874 
 

-0,002721497 
 

-0,018181194 
 

-0,011916663 
 

16 0,004907057 
 

0,002990999 
 

-0,004916543 
 

-0,011083701 
 

0,002001885 
 

0,000864133 
 

17 -0,019191442 
 

-0,020974135 
 

-0,049585942 
 

0,000404485 
 

0,003510653 
 

-0,008457451 
 

18 0,00654271 
 

-0,01910322 
 

0,012895098 
 

0,005907126 
 

0,004246117 
 

0,008766287 
 

19 0,008923036 
 

0,01667136 
 

0,010869222 
 

0,000344788 
 

-0,006695438 
 

-0,01376624 
 

20 0,003354226 
 

-0,005581034 
 

0,015831362 
 

0,013887291 
 

0,00361302 
 

0,004596043 
 

21 0,019080038 
 

0,008662599 
 

0,011689951 
 

-0,020262933 
 

0,003202296 
 

0,003833884 
 

22 0,026640426 
 

0,026227189 
 

-0,024228775 
 

-0,017085302 
 

-0,032802746 
 

-0,032802746 
 

23 0,013503991 
 

0,000377938 
 

0,00946156 
 

-0,042323555 
 

0,015639334 
 

-0,007266516 
 

24 0,009942783 
 

0,016258184 
 

-0,012907328 
 

-0,019572104 
 

0,039208517 
 

0,020805048 
 

25 -0,014073053 
 

0,004430955 
 

-0,012920476 
 

-0,044097387 
 

-0,027344905 
 

-0,029085155 
 

26 -0,011896634 
 

-0,001142713 
 

0,023885862 
 

-0,04844189 
 

0,001895021 
 

0,037931891 
 

27 0,005911983 
 

-0,022315324 
 

-0,007431288 
 

0,020913567 
 

0,020913567 
 

0,002826244 
 

28 0,024319869 
 

-0,006760804 
 

-0,013097402 
 

0,009528332 
 

-0,022006673 
 

0,068773031 
 

29 0,016717744 
 

0,004886123 
 

-0,005776073 
 

-0,017318372 
 

-0,017858339 
 

-0,003324778 
 

30 -0,00869659 
 

-0,003631863 
 

0,004542407 
 

-0,003242449 
 

-0,005599782 
 

-0,004024789 
 

31 0,011261994 
 

0,002496568 
 

-0,000632777 
 

0,005688942 
 

-0,002478971 
 

0,029253282 
 

32 0,007682391 
 

-0,014119998 
 

-0,007397251 
 

-0,004128522 
 

0,017341366 
 

-0,024768242 
 

33 -0,039558184 
 

-0,025515096 
 

0,014306957 
 

-0,018923395 
 

-0,01020846 
 

-0,013896221 
 

34 0,005179586 
 

0,003541423 
 

-0,02782385 
 

-0,013007554 
 

-0,005226059 
 

0,005652052 
 

35 -0,024905831 
 

0,012753589 
 

0,007700143 
 

-0,006555367 
 

0,009679381 
 

-0,00725961 
 

36 0,0084621 
 

-0,012077407 
 

-0,000788228 
 

0,010570667 
 

-0,002451397 
 

-0,01728935 
 

37 -0,002810551 
 

-0,00250309 
 

-0,000906277 
 

-0,001045666 
 

0,045067066 
 

-0,010542476 
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Tabell 2- fortsättning (dag 1-5) 

 1 2 3 4 5 

Reporänta      

1 0,005565516 
 

-0,014213153 
 

-0,005674919 
 

0,013291129 
 

-0,011059482 
 

2 -0,045882086 
 

-0,026839382 
 

0,057667534 
 

-0,023548212 
 

0,987167482 
 

3 -0,009848628 
 

-0,022253999 
 

0,003243486 
 

0,012111672 
 

-0,035848376 
 

4 0,009889453 
 

0,000327858 
 

0,005409863 
 

0,035960688 
 

-0,016555192 
 

5 -0,004626674 
 

-0,026428401 
 

0,014002339 
 

-0,01768585 
 

0,016883864 
 

6 -0,001662776 
 

0,005539186 
 

-0,01241364 
 

0,007207039 
 

-0,029724506 
 

7 0,000437283 
 

-0,020931846 
 

-0,002902711 
 

0,00101213 
 

-0,006022552 
 

8 -0,016402065 
 

-0,022457523 
 

-0,022674615 
 

-0,049662088 
 

-0,019667346 
 

9 -0,003865069 
 

-0,019594951 
 

-0,016514947 
 

-0,024872783 
 

-0,034227857 
 

10 -0,01521383 
 

-0,007261631 
 

0,008910939 
 

-0,012496893 
 

-0,008881416 
 

11 -0,001262187 
 

-0,006454242 
 

0,004270444 
 

-0,010063644 
 

0,002329595 
 

12 -0,005586817 
 

0,000240598 
 

0,001174639 
 

0,006826465 
 

0,005379094 
 

13 0,00482685 
 

-0,003192514 
 

-0,002410377 
 

-0,011897745 
 

0,001068585 
 

14 0,010642635 
 

-0,006281018 
 

-0,001558004 
 

-0,010622016 
 

-0,003329402 
 

15 0,009234439 
 

0,010025225 
 

-0,015603983 
 

-0,00065084 
 

-0,004012768 
 

16 0,000265857 
 

-0,010178058 
 

0,005127556 
 

0,008694465 
 

0,008884623 
 

17 -0,004681446 
 

-0,012544613 
 

-0,006094344 
 

0,011194419 
 

0,016271113 
 

18 0,000969647 
 

0,011076016 
 

-0,004586928 
 

-0,00155189 
 

-0,005133473 
 

19 0,0125372 
 

0,011404763 
 

0,008061527 
 

-0,010134005 
 

-0,004860676 
 

20 0,005477965 
 

-0,00026887 
 

-0,010256041 
 

-0,008852058 
 

0,010126011 
 

21 0,016707119 
 

0,023626338 
 

-0,0016273 
 

-0,009347005 
 

-0,011509918 
 

22 -0,016691603 
 

0,014933924 
 

-0,025444814 
 

-0,014100151 
 

-0,028027309 
 

23 -0,005142061 
 

-0,003541412 
 

-0,020302294 
 

-0,026355139 
 

-0,027465408 
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24 -0,022573929 
 

0,001451257 
 

-0,013083174 
 

0,020811373 
 

-0,015524962 
 

25 -0,000867088 
 

0,018785813 
 

0,037357112 
 

0,023678048 
 

0,010833309 
 

26 0,024057617 
 

0,040546958 
 

0,015897188 
 

-0,011508178 
 

0,016126979 
 

27 -0,039140789 
 

-0,001063115 
 

0,014704936 
 

0,008218538 
 

-0,013185331 
 

28 0,069664543 
 

0,016404107 
 

0,057346106 
 

0,01125806 
 

0,032534227 
 

29 -0,013974253 
 

-0,014051765 
 

0,011141374 
 

-0,021368699 
 

-0,003421382 
 

30 0,005863926 
 

0,009900577 
 

0,010040619 
 

0,006632048 
 

-0,006064594 
 

31 0,01243875 
 

-0,000610762 
 

0,006149652 
 

0,017247891 
 

-0,005653546 
 

32 0,006690672 
 

-0,003634058 
 

0,019818921 
 

0,008999711 
 

0,01571379 
 

33 0,005255238 
 

-0,009975197 
 

-0,012856113 
 

-0,002669719 
 

0,01216692 
 

34 0,01282034 
 

-0,001687507 
 

-0,009807072 
 

0,00363135 
 

0,004086616 
 

35 0,007301118 
 

-0,00026063 
 

-0,007189127 
 

-0,002804468 
 

-0,017547201 
 

36 0,011449002 
 

-0,00212246 
 

-0,004022648 
 

0,006771521 
 

-0,001105923 
 

37 -0,00103796 
 

-0,006645181 
 

0,004674131 
 

0,012422028 
 

0,008529658 
 

 

8.3 Hälsa 
 

Tabell 1- (dag -5 till 0) 

 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 0 

Reporänta       

1 0,011499473 

 

-0,003819071 

 

0,001193134 

 

-0,008469617 

 

0,006878344 

 

0,004880218 

 

2 0,009555085 

 

-0,05937565 

 

0,012409934 

 

-0,01757767 

 

0,002677536 

 

0,003903336 

3 -0,008070232 

 

-0,026625858 

 

0,009158229 

 

-0,012749206 

 

0,008749506 

 

-0,017557655 

 

4 -0,004596097 

 

-0,001819865 

 

-0,008602377 

 

0,007956624 

 

-0,013651985 

 

0,018669908 

 

5 -0,007673828 

 

0,0030486 

 

-0,007858318 

 

0,002025359 

 

-0,006805536 

 

0,020609574 

 

6 0,010463997 0,023434107 0,013321981 0,025762875 0,004126992 -0,005562559 



 
55 

 

      

7 0,005051743 

 

0,012134276 

 

-0,003118354 

 

-0,003014106 

 

-0,017707983 

 

-0,0034522 

 

8 -0,002516746 

 

-0,024693154 

 

-0,040772881 

 

-0,014044532 

 

-0,028581322 

 

-0,030473822 

 

9 -0,022313619 

 

-0,025482092 

 

-0,02711798 

 

-0,024485562 

 

0,001983042 

 

-0,012368506 

 

10 1,85644E-05 

 

-0,009703221 

 

0,005302428 

 

0,000353408 

 

0,004167409 

 

-0,001734748 

 

11 -0,012318346 

 

0,002515784 

 

0,005154109 

 

-0,010912467 

 

-0,001866176 

 

0,00648719 

 

12 -0,002842257 

 

-0,006398935 

 

-0,00240016 

 

0,011092567 

 

-0,00090219 

 

0,003167408 

 

13 0,000629181 

 

-0,014910547 

 

0,004392587 

 

-0,000396093 

 

0,011077138 

 

-0,013304838 

 

14 -0,00279425 

 

0,003997614 

 

0,033511959 

 

-0,016705702 

 

-0,003314654 

 

-0,004476224 

 

15 0,008897943 

 

-0,048460088 

 

-0,016789663 

 

0,007224285 

 

-0,015343001 

 

-0,001271314 

 

16 -0,001408115 

 

-0,004315104 

 

-0,005278886 

 

-0,003200221 

 

-0,01717486 

 

0,004762128 

 

17 -0,021087955 

 

0,002364623 

 

0,004545989 

 

-0,006795737 

 

0,008965417 

 

-0,008660147 

 

18 0,005343044 

 

-0,009171069 

 

0,012079165 

 

-0,001437814 

 

0,000271665 

 

0,01868801 

 

19 0,007882865 

 

0,012141919 

 

-0,002249206 

 

-0,002249206 

 

0,004128441 

 

-0,007233811 

 

20 0,000783199 

 

-0,012903422 

 

-0,010893647 

 

0,000857508 

 

0,009119788 

 

-0,002512516 

 

21 0,005926116 

 

-0,012366962 

 

0,009129875 

 

-0,008626096 

 

-0,001172105 

 

-0,000114785 

 

22 -0,002613057 

 

-0,017413552 

 

0,015138187 

 

-0,037360089 

 

-0,010491196 

 

-0,017245795 

 

23 -0,005430505 

 

0,010428639 

 

0,020065054 

 

-0,034511662 

 

0,010662154 

 

0,007951929 

 

24 -0,004556088 

 

-0,026135434 

 

-0,00765688 

 

-0,009396876 

 

0,004266541 

 

0,032841101 

 

25 0,024750239 

 

0,012803077 

 

0,012565545 

 

0,026730238 

 

0,010299591 

 

-0,032978708 

 

26 0,015871157 

 

0,000718099 

 

0,040661588 

 

-0,058985273 

 

-0,018451338 

 

-0,016114428 

 

27 0,011256572 

 

-0,005398521 

 

-0,011528223 

 

0,003654695 

 

0,034343876 

 

-0,004117522 

 

28 0,039279612 0,015660345 -0,017630338 0,036612228 -0,020285902 -0,026999334 
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29 -0,024122452 

 

0,014180259 

 

-0,000294543 

 

0,009834598 

 

-0,004873736 

 

0,009460784 

 

30 0,022685686 

 

0,006112932 

 

-0,008370288 

 

-0,000358708 

 

-0,005286171 

 

-0,012472989 

 

31 -0,018890205 

 

0,007537664 

 

-0,000269536 

 

0,001816898 

 

0,008641319 

 

-0,00149234 

 

32 -0,003281369 

 

-0,026571779 

 

-0,008796382 

 

0,001656275 

 

0,003940102 

 

-0,002511166 

 

33 8,51606E-05 

 

0,000611577 

 

-0,033799607 

 

-0,004624067 

 

-0,001478988 

 

0,003462897 

 

34 -0,001102379 

 

0,008964486 

 

-0,017128751 

 

0,014132998 

 

0,008424177 

 

0,003274774 

 

35 -0,004484366 

 

0,008831917 

 

0,000221539 

 

0,006230576 

 

-0,007255565 

 

-0,000014787 

 

36 -0,012004419 -0,014819969 

 

-0,00353079 

 

0,001854334 

 

-6,64998E-05 

 

0,005706459 

 

37 0,007846501 -0,006184495 

 

0,004333898 

 

0,005531892 

 

-0,01584065 

 

0,005233153 

 

 

 

Tabell 2- fortsättning (dag 1-5) 

 1 2 3 4 5 

Reporänta      

1 -0,0199141 
 

-0,01100643 
 

0,006241885 
 

0,004244996 
 

0,007606915 
 

2 0,003316434 
 

-0,007227039 
 

-0,015017225 
 

-0,009733444 
 

0,001146604 
 

3 -0,02364299 
 

-0,020470777 
 

-0,009178861 
 

0,015685101 
 

-0,027952026 
 

4 0,01733265 
 

-0,004917414 
 

-0,007200398 
 

0,007306716 
 

0,005119766 
 

5 0,006220337 
 

0,003401659 
 

0,010950416 
 

0,007967616 
 

0,019388071 
 

6 -0,013586841 
 

-0,00370829 
 

0,001020732 
 

0,000153767 
 

0,003438573 
 

7 0,023493377 
 

-0,010802739 
 

-0,012485994 
 

-0,032888267 
 

0,007670888 
 

8 -0,015849983 
 

0,000312369 
 

-0,022062343 
 

-0,017275543 
 

-0,024530993 
 

9 -0,02309301 
 

-0,013412914 
 

-0,013992501 
 

0,003912168 
 

-0,006511219 
 

10 -0,015538641 
 

0,00498221 
 

0,002690571 
 

-0,004644721 
 

0,005519882 
 

11 0,0076219 -0,004611547 -0,001350219 0,002745817 -0,003084664 
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12 -0,014035196 
 

0,002919681 
 

0,001798745 
 

0,005483381 
 

0,023317065 
 

13 -0,004988498 
 

-0,011758609 
 

0,007862099 
 

0,004240032 
 

-0,011290657 
 

14 0,005508809 
 

-0,021288411 
 

-0,000194852 
 

-0,005450404 
 

-0,018547294 
 

15 0,030355811 
 

-0,003096364 
 

-0,012729455 
 

-0,003692797 
 

-0,005732554 
 

16 0,001390547 
 

0,002944423 
 

0,007815356 
 

0,000807985 
 

-0,001107957 
 

17 0,00056847 
 

-0,008342996 
 

-0,001972116 
 

0,008516995 
 

0,018892308 
 

18 -0,005387465 
 

0,007152833 
 

-0,009111796 
 

-0,012416109 
 

-0,000935155 
 

19 -0,015335659 
 

0,000804752 
 

0,012521347 
 

-0,015999376 
 

-0,018353273 
 

20 0,014512899 
 

0,002277595 
 

-0,011364102 
 

-0,005109372 
 

-0,00132133 
 

21 0,011955352 
 

0,007698733 
 

-0,014361011 
 

-0,009774559 
 

-0,012173661 
 

22 -0,019528363 
 

-0,01399147 
 

-0,050727927 
 

-0,009299308 
 

-0,03276601 
 

23 -0,005621072 
 

-0,021157875 
 

0,009016732 
 

-0,010092077 
 

0,032807958 
 

24 0,018342495 
 

0,016589012 
 

-0,038665227 
 

-0,014626234 
 

0,025186149 
 

25 -0,012003207 
 

0,016703618 
 

-0,010833793 
 

-0,040157495 
 

-0,012948731 
 

26 -0,000531753 
 

0,014687423 
 

0,001767491 
 

-0,003289946 
 

-0,03240973 
 

27 -0,01738419 
 

0,036587913 
 

0,01636906 
 

-0,00140548 
 

-0,009485688 
 

28 -0,010147634 
 

0,02056445 
 

0,02741318 
 

0,03721828 
 

-0,024635217 
 

29 -0,010748826 
 

0,000237448 
 

-0,011802004 
 

0,002417737 
 

-0,029583273 
 

30 0,015146701 
 

-4,17834E-05 
 

0,011701959 
 

-0,016076176 
 

0,000452651 
 

31 -0,004857183 
 

5,25881E-05 
 

-0,012981197 
 

0,00479026 
 

-0,001955968 
 

32 -0,009739749 
 

0,000144022 
 

-0,002472393 
 

-0,002673021 
 

-0,006069937 
 

33 0,007555958 
 

0,001963138 
 

0,00251876 
 

0,000926331 
 

-0,001733568 
 

34 0,01278147 
 

-0,00474356 
 

0,006347628 
 

-0,007025174 
 

0,005501385 
 

35 0,000974104 0,009025477 0,008731997 
 

-0,009451945 
 

-0,00311326 

36 -0,003990788 0,009951234 0,019032112 0,001826866 -0,013136991 
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37 -0,009854668 
 

-0,001608373 
 

0,00578297 
 

0,013591853 
 

-0,002480882 
 

 

8.4 Industri 
 

Tabell 1- (dag -5 till 0) 

 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 0 

Reporänta       

1 0,001144162 0,003505316 0,002419572 0,000482431 0,000229499 0,003695551 

2 -0,012000451 -0,03275126 0,018568806 -0,000983748 1,00843264 0,013089319 

3 0,013044212 0,001009186 0,001009186 -0,008828268 0,01239387 0,006741485 

4 -0,003783678 
 

-0,002771586 0,004526419 -0,005730888 0,016093842 0,010790773 

5 -0,004542945 
 

-0,020354442 -0,007549234 -0,01034652 0,02225596 -0,002942937 

6 -0,001123296 
 

0,00597641 0,008370912 -0,006781775 0,007147471 -0,004531684 

7 0,006335794 
 

-0,001935384 0,000978226 0,015489714 0,005378746 0,00206966 

8 -0,021335244 -0,027688125 -0,007071627 -0,020695677 -0,025600639 0,012473529 

9 0,01439891 
 

0,02040982 -0,0163459 -0,01921985 -0,01908468 -0,01973764 

10 -0,001021823 
 

0,0029335 -0,001257304 -0,003782212 0,00269984 0,008698261 

11 0,005193831 
 

-0,021929251 0,012159357 -0,011602525 0,001831027 -0,011128154 

12 -0,007176986 0,001680976 0,000953209 0,001208319 -0,000618537 -0,003757198 

13 -0,004358024 0,016956227 -0,002405436 0,006305831 -0,006865125 -0,005254496 

14 -0,00564119 
 

-0,00129659 0,00757027 0,001305361 0,000381272 0,009270734 

15 0,006293189 
 

-0,000443926 -0,002182476 -0,002353404 0,004236276 -0,006516994 

16 0,000567676 
 

0,00060798 0,000532019 0,00490031 0,00563012 0,00315858 

17 -0,006283169 
 

-0,000210748 -0,001962754 0,000425184 0,004447529 0,003153695 

18 0,000576973 
 

0,005999497 -0,004046294 -0,005258135 -0,003413496 -0,003248123 

19 -0,00096445 
 

-0,00307284 -0,00610621 -0,01149848 -0,00160258 -0,00324343 
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20 0,007006269 
 

0,012090013 -0,00972142 0,001462683 -0,00512367 -0,010288765 

21 -0,005348847 
 

0,00013496 0,00043761 0,011259948 0,001741916 -0,003143539 

22 -0,02612075 
 

-0,012137412 -0,014047037 -0,002237745 -0,01702919 -0,018149359 

23 -0,003407485 
 

-0,00642582 0,002370868 -0,007068347 -0,014939247 0,000654333 

24 0,001148016 
 

0,005737713 0,001265463 0,018163254 -0,002776006 -0,018195358 

25 0,001531597 
 

-0,032327092 -0,005414851 0,004901421 0,009805917 0,018700823 

26 -0,001341048 
 

0,005634291 0,008502881 -0,002075178 0,007504981 0,029657241 

27 0,007139257 
 

-0,017150323 0,011896874 -0,009842112 -0,002883078 -0,007297016 

28 0,016112682 
 

-0,012661055 0,013429959 -0,002331106 -0,001400847 0,032495166 

29 -0,003172362 
 

0,001240607 -0,002379715 -0,006970583 -0,003999775 -0,006924286 

30 -0,012668869 
 

-0,005213736 0,002762191 -0,002004607 0,002844341 -0,002797939 

31 -0,000474219 
 

0,006836401 0,004522578 -0,000435649 -0,000832145 -0,003554639 

32 0,008047146 
 

0,006375575 -0,01166714 -0,004317358 0,002037839 -0,008168876 

33 9,54659E-05 
 

0,000618722 0,003057623 -0,001522734 0,00469338 0,006340757 

34 -0,000466669 
 

0,000662262 0,010525938 0,002668588 -0,010092654 0,002549416 

35 -000,4552660 
 

0,000362333 0,000465099 0,006210690 0,002725433 -0,006338374 

36 0,00442074 
 

-0,013763336 -0,002474158 0,00027523 -0,00156044 0,001740878 

37 -0,010351209 
 

-0,001625192 0,008448701 -0,000286363 -0,000286363 0,004091115 
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Tabell 2- fortsättning (dag 1-5) 

 

 1 2 3 4 5 

Reporänta      

1 -0,007038161 -0,029303268 0,007986677 0,002151558 0,005862182 

2 0,014538775 0,002716891 -0,006753418 -0,017523816 0,008992434 

3 -0,010571436 0,006046363 0,016035835 0,013339623 -0,004692674 

4 0,010414496 -0,007711929 -0,002880461 0,003602177 0,009020986 

5 0,003254942 0,006131043 -0,006367857 -0,000545458 0,002230619 

6 0,008214736 -0,001217143 0,002747179 -0,001567002 -0,005531504 

7 -0,005578651 -0,002866087 -0,007823786 0,005119752 0,010908686 

8 -0,002046833 -0,013444687 -0,026471738 -0,016073005 -0,01502006 

9 -0,01295443 -0,01573852 -0,0148421 -0,01884693 -0,01939384 

10 -0,006951149 -0,000540331 0,005370986 0,003143253 -0,001903572 

11 0,001670408 -0,01178868 0,015133772 -0,006434947 -0,010797737 

12 0,009163975 0,002640831 -0,002560766 -0,004507826 -0,006964555 

13 -0,000944366 -0,001397869 -0,000197882 -0,002767348 0,000942808 

14 -0,00257777 0,000416305 -0,00607377 0,00450824 0,012350146 

15 -0,003471081 0,006914711 -0,004918139 0,004165751 0,00378573 

16 0,001745744 -0,00276175 0,000485092 0,002414506 0,006066142 

17 0,005316452 -0,012170084 0,00046987 -0,0098244 -0,002076267 

18 0,001003996 0,000159593 0,005071844 0,002257671 -0,001584168 

19 0,004962323 0,001090394 -0,00583137 0,006013057 0,00543646 

20 -0,001286357 -0,000966174 0,005759934 0,01014204 -0,001713587 

21 0,006066443 -0,001691233 0,009379223 0,005819375 0,001322955 

22 -0,020437463 0,011253151 -0,007583758 0,01747686 -0,013560975 
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23 0,002520691 -0,015659365 0,006052056 0,014578011 -0,001773973 

24 -0,015397153 -0,019852997 -0,023619283 0,022781295 0,000703983 

25 0,016651473 0,002018725 0,005618057 -0,007331048 -0,017921636 

26 0,005937188 0,002768224 0,006400397 0,007085511 0,013579481 

27 -0,004701535 -0,019058845 -0,003167603 0,005114253 -0,002805215 

28 -0,010930157 0,005408642 0,003379337 -0,025455625 -0,010726312 

29 0,005237926 -0,009473152 0,010375122 0,006999707 0,004011124 

30 0,005075227 -0,001262414 -0,004677687 0,000456723 -0,0008089 

31 0,005551625 0,00152744 0,000169544 0,002446609 0,004289846 

32 0,000141708 -0,001845367 0,010927794 -7,44682E-05 0,006813365 

33 -0,00394602 -0,003156989 -0,003120622 -0,000700247 0,003999668 

34 -0,003804916 0,000412122 0,002318464 -0,00128584 -0,008236966 

35 0,001205261 0,002832295 0,002003580 -0,00591068 -0,002337068 

36 0,00134683 -0,00154754 -0,004458773 0,001190625 0,011314863 

37 0,000280338 0,000217593 -0,00334718 0,016539125 0,008791542 

 

 


