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ABSTRACT 

 

Aktiekursen påverkas av en rad olika faktorer, allt från spekulationer- till nationella och 

internationella händelser. Många tidigare studier har genomförts för att undersöka i vilken 

utsträckning olika centrala makroekonomiska variabler påverkar aktiekursen, de flesta i 

USA och Asien. Studier på den svenska marknaden har i stort sett lyst med sin frånvaro.  

 

Syftet med studien är att undersöka om det finns något samband mellan olika aktieindex och 

makroekonomiska variabler genom att studera fyra olika branschindex; finans, fastighet, 

teknologi och industri. Syftet är att lyfta fram eventuella skillnader mellan branschindexen. 

Makroekonomiska variabler som kommer att undersökas är industriell produktion, 

växelkurs, inflation (mätt i konsumentprisindex), ränta och penningmängd. Dessa fem 

makroekonomiska variabler är centrala för den svenska ekonomin.  

 

Studiens resultat visar på ett klart och signifikant samband mellan växelkursen och 

aktieindex: fastighet, finans och industri. Inflation hade även ett signifikant samband med 

fastighetsindexet. Dock kunde inte studien påvisa något samband mellan någon av de 

makroekonomiska variablerna och teknologiindexet.  
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 

I en perfekt värld kan man förutspå framtida aktiepris genom att diskontera framtida 

utdelningar till ett nuvärde. I dagens samhälle finns det en rad olika externa influenser som 

påverkar hur priset på marknaden rör sig, vilket gör att aktiekursen inte går att förutspå.  

Idag har varannan svensk ett innehav av aktier. Investering i aktier medför alltid en risk att 

inte att inte få tillbaka hela det kapital man investerat vilket gör det viktigt för placerare att 

förstå hur aktiekursen reagera på olika typer av ny information (Eklund,2013;93). Ny 

information kan vara ett nytt ränteläge på nationellt plan eller en stor händelse utomlands, 

som konkurs av investmentbolag eller drastiska valutaförändringar. Investerare vill placera 

sitt kapital till minimal risk och med maximal avkastning. För att kunna göra det krävs det att 

investerarna känner till den marknad de har planerat att investera i och förstår hur aktiekursen 

beter sig vid förändringar i makroekonomin. Eftersom företag verkar inom olika områden 

finns det orsak att tänka sig att aktier påverkas annorlunda vid händelser i ekonomin vilket 

innebär att investerare vill diversifiera sina portföljer för att få en spridning av sitt innehav av 

aktier mellan olika branscher. En diversifiering innebär att man kan säkra sin portfölj mot 

risken att en bransch skulle gå med förlust genom att den vägs upp av ett en annan 

branschaktie går med vinst. Om man blickar tillbaka i historien på de mest dramatiska 

finanskriser vi haft kan man upptäcka hur aktiebolag påverkats i olika utsträckning. IT-

bubblan som skapades under senare delen av 1990-talet och som sprack vid 

millenniumskiftet, påverkade främst de bolag som hade koppling med IT och data. 

Företagsaktier inom teknologibranschen tappade drastiskt i värde, medan aktiepriset i andra 

branscher så som fastighetsbranschen klarade sig lindrigt undan denna gång. Lehman 

Brothers konkurs 2008 påverkade hela ekonomin, men allra mest finans- och 

fastighetsbranschen. En orsakande faktor till den stora finanskrisen var en långt gående 

bostadsbubbla som till slut sprack. Efter att bubblan sprack så föll bostadspriserna på 

fastighetsmarknaden kraftigt och människor fick svårt att återfinansiera sina lån och banker 

led av stora förluster. Under denna finanskris var det främst bolag inom fastighet och finans 

som fick det svårt (Eklund, 2013;293). Den senaste stora finanskrisen som hade sitt 

epicentrum i Grekland påverkade framförallt valuta och exportberoende branscher. Alla 

händelser som påverkar aktier på branschnivå påverkar även börsen i helhet. Branscher såsom 

dagligvaror och läkemedel är mindre känsliga för konjunkturförändringar eftersom det alltid 
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kommer att finnas en efterfrågan av dessa varor och tjänster. Tidigare studier har genomförts, 

främst i Indien, Kina och USA, för att belysa dessa samband mellan förändringar i 

makroekonomin med aktiekursen och många har kommit fram till att samband finns. Med 

bakgrund av tidigare studier så är det intressant att undersöka om man kan observera 

skillnader mellan makroekonomiska variabler samt finna skillnader mellan olika 

aktiebranscher på den svenska finansmarknaden.  

1.2 Stockholmsbörsen  

Stockholmsbörsen, även kallad Nasdaq OMX Stockholm (OMXS), är en av två 

värdepappersmarknader som finns i Sverige där investerare möts för att köpa och sälja olika 

typer av värdepapper. Nordic Growth Market, NGM, är namnet på Stockholmsbörsens 

konkurrent, men huvuddelen av all aktiehandel i Sverige idag sker på Stockholmsbörsen. 

Värdepapper som handlas här är förutom aktier, räntebärande skuldebrev så som olika typer 

obligationer samt derivatprodukter som optioner, terminer och warranter (Nasdaq Omx 

Nordic, 2015). Nasdaq OMXS ingår i Nasdaq OMX Group och är en reglerad marknad, vilket 

innebär att den följer de regelverk som bestäms utav Finansinspektionen (Beckman et al. 

2013;90). 1990 blev börshandeln i Sverige elektronisk, innan dess handlades det med fysiska 

papper i börshuset i Gamla Stan i Stockholm (Beckman et al. 2013;192). Stockholmsbörsen är 

indelad i olika listor, beroende på bolagets börsvärde så noteras de i Large Cap, Medium Cap 

eller Small Cap. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om de fem centrala makroekonomiska faktorerna; 

industriell produktion, inflation, växelkurs, penningmängd och ränta påverkar aktiepriserna på 

den svenska börsen samt om de ger olika utslag på aktier inom olika branschindex. 

1.3 Frågeställning    

Har makroekonomiska faktorer någon inverkan på den svenska aktiemarknaden? Skiljer det 

sig på aktiemarknader för olika branscher? 

1.4 Avgränsningar  

Vi valde att inrikta oss på fyra branschindex; fastighet, finans, teknologi och industri eftersom 

de tillhör olika huvudgrupper av företag på Stockholmsbörsen. Vi avgränsade oss till en 

tidsperiod mellan januari 2000 – mars 2015 för att få med hela konjunkturcykler, det vill säga 

både hög-och lågkonjunktur. Det är betydelsefullt att få med en tidsperiod som täcker hela 

skeden från förändring till att marknaden hunnit reagera på förändringen. Det är viktigt att 
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undersöka eventuella sambanden över en längre tid. Detta för att kunna urskilja om det 

föreligger ett riktigt samband mellan aktiepriset och ny informationen eller om sambandet 

bara är en tillfällighet. 

1.5 Tillvägagångsätt   

Vi har läst tidigare studier som genomförts med syfte att belysa kopplingar mellan 

makroekonomiska variabler och aktiekurser för att bilda oss en uppfattning om vad som 

tidigare har observerats påverkat värdeutvecklingen på aktiemarknaden. Vi har samlat in data 

på historiska värden över de valda makroekonomiska faktorerna och branschindex för vår 

bestämda tidsperiod. Därefter genomförde vi en kvantitativ undersökning som inkluderade en 

ekonometrisk modell i form av en regressionsanalys för att estimera eventuella 

relationssamband mellan varje variabel och utvecklingen av aktiepriset inom varje bransch. 

Resultatet vi fick analyserade vi och diskuterade utifrån relevant finansiell teori samt med 

resultaten från de tidigare studierna. Allt detta låg sedan till grund för vår slutsats. Vi valde att 

studera data månadsvis för att få med så många observationer som möjligt. Data på de valda 

makroekonomiska variablerna fanns på månadsbasis. Data som vi hade på daglig basis, det 

vill säg vald aktiedata, räknade vi ut till ett månadsvärde genom att räkna ut medelvärdet för 

alla dagarna för att alla variabler skulle kunna jämföras med varandra. Vi kunde ha valt att 

observera data kvartalsvis, då det tar tid för aktiemarknaden att anpassa sig till en förändring i 

makroekonomi. Dock ville vi få med så många observationer som möjligt i vårt resultat vilket 

gjorde att vi beslutade oss för att använda månadsdata. 

 

1.6 Val av Metod 

Vi valde att använda oss av en kvantitativ metod eftersom att vi har analyserat redan 

existerande data, så kallad sekundärdata (Bryman, 2011;150). Sekundärdata innebär att någon 

annan samlat in data som man sedan analyserar utifrån hypotes och teori. Vi genomförde en 

kvantitativ dataanalys och anser att denna metod är mest lämpad för den valda studien.  

1.7 Reliabilitet och Validitet  

Reliabilitet, tillförlitligheten, handlar om att studien skulle få samma resultat om den 

genomfördes igen vilket skulle visa på att studie inte påverkats av tillfälliga händelser. Med 

tanke på att vi använde oss av redan existerande data, faktiskt siffror, samt en modell för att 

genomföra studien som är väldigt lätt att upprepa, så kan man anse att reliabiliteten för 

studien är hög (Bryman, 2011;49). Validitet är ett mått som kontrollerar att man faktiskt 

undersökt det man menat att undersöka, samt att teorin sammanfaller med 
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undersökningsmetoden (Bryman, 2011;163). Det vi undersöker i teorin ska stämma överens 

med det vi undersöker i vår ekonometriska modell. I teorin undersöker vi samband mellan 

aktiekurs och extern påverkan och i regressionsmodellen undersöker vi förändringen i 

aktiekurs vid förändring av externa händelsen vilket talar för att studien har hög validitet. 

1.8 Disposition  

Uppsatsen är uppdelad i åtta kapitel. I kapitel ett berättar vi om bakgrunden och uppsatsens 

syfte och tillvägagångssätt samt går igenom val av metod som vi kommer att använda oss av i 

studien.  I kapitel två presenteras tidigare studier som genomförts på aktuellt område. 

Kapitel tre omfattar den teori som är relevant för vår studie. Även modeller och förväntade 

samband inkluderas här. I kapitel fyra tar vi upp studiens empiri och regressionsanalys samt 

en genomgång av vald data. Kapitel fem innefattar resultat och diskussion av resultatet. I vårt 

avslutande kapitel sex redogör vi för vår slutsats, förslag på fortsatta studier samt kritik av 

vår studie. Kapitel sju består av källförteckning och i den sista delen, kapitel åtta, finner 

läsaren våra appendix.  
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2 TIDIGARE STUDIER 
Studier om samband mellan den svenska aktiemarknaden och makroekonomiska faktorer är 

idag relativt få, men i internationellt perspektiv så är detta ett väl utforskat område. Inte minst 

inom den amerikanska, indiska och kinesiska aktiemarknaden, där flertal studier genomförts 

för att kartlägga hur priser på börsen påverkas av makrovariabler.  
 

Fama och Schwert (1977) gjorde en studie på sambandet mellan avkastning och inflation på 

den amerikanska aktiemarknaden mellan åren 1953 och 1971. I studien kom de fram till att 

avkastning på statsobligationer och statsskuldsväxlar var helt säkrade mot en förväntad 

inflation. Att den var säkrad menar de på att den reala avkastningen (avkastning justerad för 

inflation) inte påverkades av inflation, då den nominella avkastningen förändrades i takt med 

inflationen. Om det var förväntningar på en ökad inflation, så föll priset på obligationerna i 

försök att sänka den framtida förväntningen om den nominella avkastningen. Fama och 

Schwert påstod även att framtida förväntad inflation följer aktiemarknadens så kallade 

”Random walk”. Gällande avkastning på aktiemarknaden fann de dock ett negativt samband 

med inflationen under denna tidsperiod, det vill säga att hög inflation sänker avkastningen på 

aktiemarknaden. De fann också att en portfölj bestod till större del av aktier när den 

kortsiktiga räntan var låg, och mer av statsskuldsväxlar då avkastningen på detta instrument 

var högre, det vill säga högre kortsiktig ränta. Detta påstående är logiskt då investerare vill 

placera till högsta möjliga avkastning.  

 

Mohanamani och Sivagnasithi (2014) undersökte bland annat hur dagslåneräntan, 

växelkurs, BNP och penningmängd påverkade det indiska aktiemarknadsindexet BSE Sensex, 

det äldsta aktieindexet i Indien. Tidsperioden som de valde att studera var 2006-2013. De 

kom fram till att på lång sikt, påverkade räntan aktiepriset på marknaden då dessa var positivt 

korrelerade. De fann även att den industriella produktionen var positivt korrelerad med 

aktiepriset. Växelkursen mellan dollarn och indiska rupies tenderade att ha ett negativt 

samband för priset på aktiemarknaden. Påverkan från penningmängd på aktiepriserna var 

enbart indirekt, i de fall då penningmängden förändrat räntan. 

 

Korrelationen mellan makroekonomiska variabler och aktiepriset har inte varit speciellt 

utforskat i Norden men Gjerde och Saettem (1999) studerade detta område under sent 1990-

tal. Det är intressant att se på denna studie då den gjorts på en liten öppen ekonomi som har 
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många likheter med Sverige. De fann att inflation hade en negativ effekt på aktiemarknaden 

och även att aktieavkastningen reagerade positivt till förändringar i BNP.  

Chen, Roll och Ross (1986) gjorde en forskningsstudie på New Yorks aktiemarknad, för åren 

1953-1983. De ville få svar på om ny makroekonomisk information var en typ av risk som 

kunde avspeglas på marknaden i form av högre avkastning. För att få svar på detta så 

undersökte de olika variablers påverkan på tillgångspriserna. De undersökte bland annat 

variablerna industriell produktion, fördelningen mellan lång och kort ränta, förändring i 

avkastning samt inflationsförväntningar. De använde sig av en formel likande "Gordons 

formel", där aktiepriset är kvoten av förväntat kassaflöde genom diskonteringsfaktorn. Då de 

hänvisade till att den faktorn som hade påverkan på antingen de förväntade kassaflödet eller 

diskonteringsfaktorn hade därmed påverkan på aktiepriset. Deras slutsats var att de ovan 

nämnda variablerna hade alla betydelse för aktiepriset, men i olika stor utsträckning. Det som 

hade störst påverkan och var den mest signifikanta faktorn enligt deras resultat var industriell 

produktion.  

 

Ahmed (2008) undersökte de indiska aktiemarknaderna, National Stock Exchange of India, 

NSE Nifty samt Bombay Stock Exchange, BSE Sensex, mellan åren 1995- 2007 för att förstå 

den naturliga interaktionen mellan aktiepriserna och makroekonomiska faktorerna. Det valde 

bland annat penningmängd, växelkurs, industriell produktion och ränta. Han använde sig av 

olika modeller för att kunna skilja på ett eventuellt långsiktigt och kortsiktigt samband. Hans 

studie skiljer sig från vår då han undersökte sambandet åt båda hållen. Ahmed kom fram till 

att växelkurs samt industriell produktion inte hade någon betydelse för aktiepriser på någon 

av marknaderna. Han fann inte heller något samband mellan penningmängd och aktiepris. 

Han konstaterade dock att det möjligen förelåg en indirekt påverkan från penningmängden i 

de fall det gav upphov till förändring i räntan som i sin tur påverkade börsen. Räntan däremot 

hade en tydlig inverkan på båda börserna.  

 

Forson och Janrattanagul (2013) genomförde en studie om hur aktiemarknaden i Thailand 

påverkas av makroekonomiska variabler. De använde sig av månadsdata som sträckte sig över 

20 år från 1990-2009. De makroekonomiska variabler de valde att undersöka var 

penningmängd (M1), konsumentprisindex (definieras av inflation), räntan och BNP. Dem fick 

fram resultat som visade på att inflationen hade en negativ effekt på Thailands aktiemarknad. 

BNP hade en signifikant påverkan på lång sikt. Detta är något som utmärker sig då de flesta 

ha funnit att ett lands produktion har en positiv effekt på den valda aktiemarknaden i studien. 
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Forson och Janrattanagul fann istället en negativ korrelation mellan BNP och 

aktiemarknaden. De fann även att korrelationen mellan penningmängden och aktiemarknaden 

var negativ.  

Bellalah, Masood, Darshini, Levyne och Triki (2012) gjorde en studie om 

makroekonomiska faktorers påverkan på den Shanghais börs i Kina mellan åren 2001-2007. 

De använde sig av variabler som BNP, import, export, inflation (konsumentprisindex) och 

ränta. De kom fram till de att BNP och ränta hade en stark och positiv påverkan på 

aktiemarknadspriserna i det långa loppet även om det inte är statistiskt signifikanta. Import 

hade också en positiv och signifikant inverkan på aktiepriserna, vilket i sin tur visade på det 

faktum att importen hade en positiv effekt på Shanghais aktiemarknad. De menade även att 

politiker borde ta mer hänsyn till BNP och import vid ekonomiskt beslutstagande då dessa har 

en sådan stark inverkan på marknaden.  

 

Fama och Schwert, Gjerde och Saettem samt Forson och Janrattanagul fann alla, att 

inflationen var negativt korrelerad med aktiemarknaden. Detta resultat kunde däremot inte 

Bellalah stödja i sin forskning. Enligt Bellalah finns det ingen signifikant påverkan från 

inflationen på Shanghais aktiemarknad. Den industriella produktionen, som de flesta hade 

med som beskrivande variabel, var de flesta eniga om att den faktorn var betydande för 

marknadspriserna och i positiv riktning. Chen, Roll och Ross fann att detta samband var det 

mest signifikanta i deras studie, vilket även Gjerde och Saettem fann. Mohanamani och 

Sivagnasithi och Bellalah et al kunde även efter deras studie konstatera att industriell 

produktion och aktiemarknaden hade en positiv korrelation. Den enda studien som fann något 

annat var Forson och Janrattanagul som efter deras studie fann att det var en negativ 

korrelation mellan BNP och aktiemarknaden. Detta menade de på kunde förklaras av att deras 

mått av industriell produktion inte var det bästa måttet på produktionen. 

Tabell 2.1 Samanställning av tidigare studiers observerade samband 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Variabler	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
……...….Personer	  	  

Inflation	   Ränta	   Penning-‐
mängd	  

Industriell	  
Produktion	  

Växelkurs	  

Eugene	  F.	  Fama	  och	  G.William	  Schwert	   x	  	   x	   	  	   	  	   	  	  
Nai-‐Fu	  Chen,	  Richard	  Roll	  and	  Stephen	  A.	  Ross	   x	   x	   	  	   x	   	  	  

P.	  Mohanamani	  Dr.	  T	  Sivagnanasithi	  	   	  	   x	   -‐	   x	  	   x	  	  
Oysten	  Gjerde	  Frode	  Saettem	  	   x	   x	   	  	   x	   	  	  

Shahid	  Ahmed	   	  	   x	   -‐	   -‐	   -‐	  
M.Bellalah,	  O.	  Masood,	  P.	  Darshini,	  O.Levyne	  

&	  R.	  Triki	  
x	   x	   	  	   x	  	   	  	  

Forson	  och	  Janrattanagul	  	   x	  	   x	   	   x	  (BNP)	   x	  (import)	  
x	  =	  signifikant	  samband,	  -‐	  =	  Icke	  signifikant	  samband,	  Fält	  lämnat	  blankt	  då	  variabeln	  inte	  finns	  med	  i	  studien  
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3 TEORI  
Nedan presenteras teorier rörande aktier och hur man prissätter dem. Teoridelen innefattar 

vilka de fyra valda aktiebranscherna är och vad som karaktäriserar dessa, samt hur 

aktiekursen inom branscherna förväntas att förändras i takt med en makroekonomisk 

förändring.  

3.1 Random Walk 

Random walk är en teori som menar på att rörelsen för en aktie är oförutsägbar och att 

tidigare mönster och trender inte kan användas för att förutse dess framtida rörelse (Gavelin 

och Sjöberg, 2014; 246).  

3.2 Fundamentalanalys  

Fundamentalanalys är en grundläggande analys av ett bolags ekonomiska prestation; 

redovisade vinster, omsättning och utdelning. Den skiljer sig från en teknisk analys som 

innebär att man drar slutsatser utifrån aktiens historiska utveckling. Den fundamentala 

analysen genomförs för att försöka göra en prognos om dess framtida utveckling så nära den 

verkliga som möjligt. När en värdering på företaget genomförts kan man estimera ett värde på 

den enskilda aktien och jämföra det med det marknadsnoterade värdet på aktien och för att se 

om aktien är undervärderad eller övervärderad. När en analytiker genomför en 

fundamentalanalys, så analyserar denne inte enbart företagets prestation, utan de tar även 

hänsyn till den marknadsmiljö som företaget agerar inom det vill säga vilken bransch. Hur bra 

ett företag presterar kan till viss del avspeglas i den utdelning av vinster som sker till 

aktieinnehavarna samt i dess marknadsvärde. Inom denna analysmodell genomförs det 

analyser av olika mindre områden som sedan ligger till grund för fundamentalanalys; 

strategisk analys, redovisningsanalys samt finansiell analys (Nilsson et al, 2002;21). Det är 

det här som ligger till grund för den prognostisering som görs om bolagets framtida 

utveckling som i sin tur ligger till grund för den slutgiltiga företagsvärderingen. Värderingen 

kan sedan vara antingen en substansvärdering (tillgångsvärdering); då man utgår från 

företagets befintliga skulder och tillgångar, eller avkastningsvärdering; som istället baseras på 

prognoser om framtiden (Nilsson et al, 2002;24). I slutändan handlar fundamentalanalysen 

inte om att göra en så bra och trovärdig analys som möjligt, utan att göra en bättre analys än 

de andra investerarna för att få en bra utdelning av sitt investerade kapital (Bodie et al, 

2014;356).  
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3.3 Gordons formel 

Gordons formel är en formel som används vid aktievärdering. Med hjälp av denna formel kan 

ett företag utvärderas genom att man gör ett diskonterat kassaflödesanalys. Företagets 

kassaflöde är dess inbetalningar och utbetalningar under en bestämd period, som i gemensam 

benämning kallas för betalningsströmmar. Formeln används för att räkna ut ett nuvärde för 

aktien, som kvoten av en oändlig ström av framtida utdelningar och avkastningskravet, det 

vill säga man beräknar nuvärdet av företagets framtida utdelningar (Gavelin, Sjöberg, 2014; 

92). I studien av Chen, Roll, Ross (1986), använde de sig av förväntad diskonterad utdelning 

för att beskriva aktiepriset. För att formeln skall gälla måste dock antagandet om att tillväxten 

är konstant för all framtid att hålla (Gavelin, Sjöberg, 2014; 92).   

Formeln är: 

 

𝑝 =
𝐷

𝑘 − 𝑔 

 

p = Aktiekurs 

D = Utdelningsström (förväntad utdelning per aktie/år) 

g = Tillväxttakt för utdelningar  

k = diskonterings ränta/kapitalkostnad/avkastningskrav 

3.4 Prissättning av aktier 

Prissättningen av aktier bestäms som andra varor och tjänster utifrån utbud och efterfrågan på 

marknaden. Det speciella med prissättningen av aktier är dock att priset påverkas av 

förväntningar om dess framtida värde. Eftersom att det är svårt att förutspå det framtida 

värdet på en aktie innebär det att priset sätts under stor osäkerhet (Eklund, 2013;93). Andra 

varor som till exempel en stol prissätts utifrån stolens värde idag och inte det värde det 

kommer att ha i framtiden, vilket fallet är med aktier. Aktiepriset är ofta mer volatilt än 

butikshandlade varor, priset är mer osäkert och rör sig mer. Osäkerheten och volatiliteten 

tillsammans gör så att prisutvecklingen av en aktie är svår att förutspå. Utbudet och 

efterfrågan på en aktie påverkas i stor omfattning av vad som händer i makroekonomin så 

som konjunkturen, förändringen i räntan, den globala ekonomin med mera (Eklund, 2013;93). 

Om man använder sig av den enkla marknadsmodellen så innebär det, att om utbudet ökar på 

en aktie så skiftar utbudskurvan till höger. Volymen av aktier ökar och priset på aktien sänks. 

Om investerare förväntar sig att en aktie kommer att ha ett stort värde i framtiden så ökar 
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efterfrågan på aktien som i sin tur leder till att efterfrågakurvan skiftar utåt vilket innebär en 

prisökning på aktien.  En sådan händelse visas i figur 3.1. 
Figur 3.1 Prisbildning på aktier, utbud och efterfrågakurva.  

 
Där aktiemarknaden antas att fungera som en marknad under perfekt konkurrens (Eklund, 

2013;94). P= jämviktspriset för aktien i en perfekt marknad.  

3.5 Värdeparadoxen–Exempel hur prissättning styrs av utbud och efterfrågan 

Vad är värdefullast, vatten eller diamanter? Vatten är någonting som ingen människa kan 

klara sig utan, trots det är värdet på vatten långt under värdet för diamanter. Detta märkliga 

faktum kallas för värdeparadoxen och visar på hur utbud och efterfrågan sätter värdet på en 

tillgång. Vatten finns i stora mängder över stora delar av världen och är lättåtkomligt medan 

diamanter är mer ovanligt och dyrare att framställa. Det innebär att utbudskurvan för 

diamanter kommer vara positionerad längre till vänster i marknadsmodellens utbud- och 

efterfrågediagram eftersom kvantitet av den tillgången är färre. Det visar sig i ett högre 

jämviktspris och förklarar varför diamanter är dyrare än vatten, trots att vatten är 

livsnödvändigt medan diamanter helt klart inte är det (Eklund, 2013;45). Figur 3.2 på nästa 

sida visar att utbudet av vatten är större, mellan V2 och V3, medan utbud för diamanter är på 

V1 vilket medför ett högre pris på diamanter PD än vatten PV. Värdeparadoxen kan man 

härleda till aktiemarknaden där den bransch som förväntas ha en god ekonomisk utveckling 

kommer bli mer attraktiv vilket höjer efterfrågan på den aktien i fråga och skiftar 

efterfrågekurvan utåt och akties får ett högre värde. Det gäller även då negativ information 

presenteras om ett företag vilket kan resultera i att aktieägarna inte längre vill inneha delar i 

företaget. Vad som händer då är att många försöker sälja av sina aktier och utbudskurvan 

skiftar utåt som följd av detta och leder till ett lägre pris då utbudet är större, se illustrationen 

av detta i figur 3.2 på nästa sida. 
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Figur 3.2 Utbud och efterfrågan på diamanter och vatten 

 

3.6 Branschindex 

Aktiemarknaden är uppdelade i olika index beroende på vilket typ av bransch företaget verkar 

inom. Aktiekursen inom olika branscher beter sig olika, och påverkas i olika stor utsträckning 

av händelser och förändringar som sker i samhället. Vissa branscher kan gynnas av en 

ekonomisk händelse samtidigt som aktiekurser i en annan bransch kan få motsatt effekt. Allt 

som sker, företagshändelser, byte av företagets ledning och olika samhällsekonomiska 

händelser inom landet men också i andra länder påverkar hur branscher utvecklas. Analys på 

branschnivå är en del av den fundamentala analysen. Företagen kan också delas upp i olika 

huvudgrupper beroende på deras karaktär när man talar om risk och möjligheter. Dessa är 

grupper är cykliska företag, tillväxtföretag, tillgångsföretag och långsamväxare. Cykliska 

företag är känsliga för förändring i konjunktur, valuta- och råvarupriser. I den här kategorin 

finns främst råvaru- och industribolag. Tillväxtföretag är företag där vinsten ökar runt 20%< i 

snitt per år över tid, här finner vi främst teknik- och konsumentbolag. Tillgångsföretag är 

företag som förvaltar en tillgång och istället för att värderas efter vinst så värderas företaget 

efter den underliggande tillgången som till exempel fastighetsbolag. Sista huvudgruppen är så 

kallade långsamväxare, då tillväxten är mindre än 15 %, oftast närmare runt 5-10%, i årligt 

genomsnitt över en tid (Mats Jonnerhag, Aktiespararna, 2009). Figur 3.3 på nästa sida visar 

indelningen av de olika kategorierna. I mitten finns en annan grupp som är 

förhoppningsföretagen. Dessa är nyintroducerade företag som har en god affärsidé men som 

saknar kapital. De kommer slutligen att hamna i en av de övriga fyra huvudgrupperna. Pilarna 

i figur 3.3 visar hur företagen kan vandra mellan de olika kategorierna. Företag som är 

verksamma inom samma bransch kan tillhöra olika kategorier vilket innebär att branscher inte 

helt och hållet kan klassificeras till en grupp utan det beror på karaktären av företaget. Till 
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exempel kan ett finansbolag börja som ett tillväxtföretag men som sedan, då konkurrenterna 

kommer ikapp, tappar vinst och blir kategoriserad som en långsamväxande företag. Ett annat 

exempel är Atlas Copco som är ett industribolag som är känsligt mot konjunkturförändringar 

medan Loomis, ett industribolag, inte är det. Mer om denna studies ingående branscher finns 

under rubriken beroende variabler i teoridelen. 

 

Figur 3.3  Huvudgrupperna av företag i aktieindexen (skapad av Tobias Flygar) 

 
 

3.7 Oberoende Variabler – Makroekonomiska faktorer 

Nedan följer en presentation av våra valda makroekonomiska variabler.  

Industriell Produktion 

Industriell produktion är ett mått som liknar BNP. Det är ett mått på landets ekonomiska 

aktivitet men skillnaden mot BNP är att man endast räknar med den industriella produktionen 

inom landet (Bodie et al,2014; 561). Vi har valt att använda oss av måttet industriell 

produktion i vår studie för att bättre kunna jämföra vår studie med de tidigare studier som 

genomförts. De flesta forskare har använt industriell produktion och inte BNP i sina studier. 

Såväl Forson och Janrattanagul (2013) samt Bellalah et al. (2012) fann i sina studier ett 

långsiktigt samband mellan industriell produktion och börsutveckling. Industriell produktion 

kan påverka kursutveckling på aktiemarknaden olika. En hög nivå av industriell produktion 

talar för att landets ekonomi blomstrar och generar ofta en hög vinst för företag som ökar 

förväntat utdelningsström som drar upp priserna på aktiemarknaden (Difonzo, 2015). 

Växelkurs 

När man diskuterar växelkursen så skiljer man mellan nominell och real växelkurs. Den 

nominella växelkursen är den vi använder dagligen genom att vi tar det relativa priset mellan 

två valutor. Den reala växelkursen är istället när man använder sig av det relativa priset i 

varor mellan två länder (Mankiw, 2013;148). Växelkursen kan vara fast eller rörlig gentemot 
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andra valutor. En rörlig växelkurs bestäms helt och hållet utifrån handel av valutor på 

valutamarknaden, utan statlig inblandning, det vill säga av utbud och efterfråga på 

valutamarknaden (Eklund, 2014; 103). Mohanamani och Sivagnanasithi (2014) fann i sin 

studie om den indiska aktiemarknaden att växelkurs hade viss negativ inverkan på 

aktiemarknaden. Det handlade om att indiska rupiers apprecierade mot amerikanska dollar. 

Ahmed (2008) studerade också växelkursen men kunde dock inte hitta något signifikant 

samband mellan den indiska aktiemarknaden och växelkursen. . I denna studie använde vi oss 

av nominell rörlig växelkurs mot dollarn.  

Inflation – Konsumentprisindex     

Inflation är när pengar tappar i värdet vilket leder till att konsumentpriserna stiger. När 

efterfrågan är större än utbud i ett land, pressas priserna på varor och tjänster upp vilket leder 

till att pengarna tappar i värde och vi får inflation (Eklund, 2013;152). När inflationen blir för 

hög inflationen kallar man det för en ”överhettning” i ekonomin. Vid en överhettning går 

Sveriges centralbank, Riksbanken, in och försöker ”kyla ner” ekonomin genom en höjning av 

räntan (Bodie et al, 2014; 557). Ett annat exempel på när inflation kan uppkomma är om 

produktionskostnaderna blir dyrare, som till exempel lönerna. Om lönerna stiger som leder 

det i sin tur till högre kapitalkostnader för företag som måste kompensera utgifterna genom att 

höja sina priser. Även förväntningar på en framtida inflation kan vara självuppfyllande. Om 

det är en hög förväntning på en inflation i framtiden så beter sig hushållen därefter, genom att 

till exempel kräva högre löner (Riksbanken, Avdelningen för penningpolitik, 2011). Inflation 

mäts med hjälp av förändring i konsumentprisindex (KPI) som är ett mått på prisutveckling i 

olika varugrupper på månatlig basis av Statistiska Centralbyrån (Riksbanken, Avdelningen för 

penningpolitik 2011). Ett land vill hålla en låg och stabil inflation och inflationsmålet i 

Sverige är på två procent, men inflationsnivån är idag långt under målet.  

Ränta  

Reporäntan är det pris som bankerna betalar för att låna pengar av Riksbanken (Eklund, 

2013;220). Riksbanken använder sig av reporäntan för att reglera inflationsnivån i Sverige. 

Till exempel vid en lågkonjunktur så är hushållens konsumtion låg vilket leder till att även 

behovet av att låna pengar är lågt. Eftersom Riksbanken har i uppgift att hålla en stabil 

ekonomi, hög sysselsättning, samt inflation på två procent, måste man i en lågkonjunktur 

stimulera ekonomin genom en eventuell räntesänkning för att få igång konsumtion och 

investeringar igen (Beckman et al. 2013; 90).  

Den 12 februari kl. 9.00 annonserade Riksbankschefen Stefan Yngves något historiskt för 

svensk ekonomi, vilket var en ränta på -0,1. Detta är första gången i svensk historia som 
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Sverige har minusränta. Även sammansättning av aktieportföljer påverkas av ränteläget. Vid 

hög räntenivå ger räntebärande placeringar god avkastningen medan vid ett lågt ränteläge som 

idag, skapar investerare investeringsportföljer med allt större andel aktieplaceringar. Denna 

teori styrks av den studie Fama och Schwert (1977) genomförde på den amerikanske 

aktiemarknaden mellan åren 1953 till 1971. De flesta tidigare gjorda studier har funnit att 

räntan är betydande för aktiekurserna. Såväl Bellalah, Masood, Darshini, Levyne och Triki 

(2012), Mohanamani och Sivagnasithi (2014), Ahmed (2008) har funnit detta samband dock 

menar de flesta att det enbart gäller på lång sikt. 

Penningmängd 

I Sverige är det Riksbanken som har ansvar över penningmängden i landet (Eklund, 

2013;218). Riksbankens ansvar är att behålla penningmängden under kontroll så att den inte 

förlorar sitt penningvärde. Riksbanken styr penningmängden i landet genom att köpa och sälja 

räntebärande statspapper, främst statsskuldsväxlar, som är korta ränteplaceringar under ett år 

men även statsobligationer som är placeringar över ett år. Det finns olika mått på 

penningmängden, M0; för sedlar och mynt, och M3; sedlar och mynt, bankinlåning från 

hushåll och företag samt allmänhetens innehav an bankcertifikat (Eklund, 2013;158).  M3 är 

det mått som Riksbanken använder sig av och även det mått vi kommer att använda i vår 

studie.  

3.8 Beroende Variabler – Branschindex 

Nedan följer en redogörelse för våra valda branschindex och på vilka sätt de valda 

makroekonomiska variablerna påverkar aktiekursen genom den enkla marknadsmodellen för 

utbud och efterfråga på aktier. 

Finansindex  

Detta index består främst av banker och investmentföretag. De är även väldigt beroende av 

hur konjunkturen i Sverige är. Bolag inom detta index är bland annat Svenska 

Handelsbanken, Avanza och Nordea Bank (Affärsvärlden). Finansindexet är en inom 

kategorin för långsamväxande företag. 

Fastighetsindex 

Fastighet är en bransch som tillhör gruppen tillgångsföretag där den underliggande tillgången 

är fastigheter. Aktiekurserna följer prisutvecklingen i den underliggande tillgången det vill 

säga fastighetsmarknaden. Analys inom den här typen av bransch görs genom att man 

försöker förutspå framtida efterfrågan, framtida prisutveckling och framtida tillgångar på 

fastigheter. Som i Gordons formel beror priset på dessa framtida förväntningar på företagets 
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utveckling. Den finansiella situationen är av betydelse för aktiekursen inom denna bransch, då 

till exempel lån och återfinansiering av dessa spelar in (Mats Jonnerhag, Aktiespararna, 

2009).  

Industri  

Inom industribranschen finns det främst verkstadsbolag. Det är företag inom tillverkning och 

även distribution av kapitalvaror som bland annat innefattar byggnadsprodukter, el utrustning 

och flyg-och försvarsindustrin (Avanza). Bolag inom detta index är bland annat Volvo, Saab 

och Sweco (Affärsvärlden).  Industribranschen består av både import och exportföretag vilket 

gör det till ett väldig bred bransch som innefattas av många företag som är en viktig del av 

Sveriges ekonomi. Industribranschen består av cykliska företag som är väldigt känsliga för 

konjunkturen, valutakurser men även råvarupriser. 

Teknologi  

Teknologiindexet består av företag som är så kallade tillväxtföretag och innefattar främst IT-

program och IT-tjänster. Det innefattar bolag som utvecklar diverse program inom internet 

och bolag som tillverkar kommunikations- och elektronisk utrustning (Avanza). Ericsson och 

Nokia är två börsnoterade teknologi klassificerade bolag.  

3.9 Hur Branschindex påverkas av makroekonomin 
 
Inflation i ett land gör att priserna på varor och tjänster i landet stiger. När det finns 

förväntningar om en hög framtida inflation så vill många investera sina pengar idag eftersom 

de spekulerar om en framtida värdeökning och skulle således kunna sälja investeringarna till 

ett högre pris än inköpspriset. Detta ger en ökad efterfrågan på varor och tjänster, som också 

speglas i fler placeringar i aktier vilket får börsen att blomstra. Framförallt 

fastighetsbranschen gynnas av inflation. De företag som förvaltar fastigheter får högre 

omsättning och ökar företagets vinst. Om tänker sig Gordons formel så kommer variabeln D 

att öka, det vill säga en högre förväntad framtida utdelning till följd av god omsättning och 

vinstutveckling vilket leder till att fastighetsbolagens pris (värde) per aktie stiger (Leksands 

Sparbank).  

Reporäntan och dess framtida förväntningar är en huvudkomponent i beslut om en 

investering. Räntan är den största kostnaden för företagsinvesteringar och såväl finans-, 

industri – och fastighetsbranschen är alla känsliga för ränteförändring (Bodie et al, 

2014;118). En hög ränta påverkar det diskonterade nuvärdet av en aktie, p, negativt (p = D 

/(k-g)). Ju högre k, kapitalkostnad (ränta), desto mindre är nuvärdet av en specifik aktie. Den 

höga räntan reducerar intresse och incitament för investering i aktier då räntebärande 
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investeringar är mer attraktiva. Riksbankens reporänta ligger till grund för bankers och 

finansieringsinstituts in- och utlånings räntor som påverkar tillgängligheten av lån för 

hushållskonsumtion. En hög ränta gör det dyrt och svårt att få tillgång till kapital och därmed 

sjunker efterfrågan på varor och tjänster, detta påverkar bland annat industri- och 

fastighetsbolag negativt. Det kan man observera i marknadsmodellen där utbud och 

efterfrågan ligger till grund för pris på den underliggande tillgången. Vid hög ränta skiftar 

efterfrågekurvan inåt och jämviktspriset hamnar på en lägre nivå. Penningmängden har 

samband med reporäntan. Om man studerar utbud och efterfrågan så kommer priset på pengar 

som är ränta, att sjunka när utbudet av pengar ökar. Enbart penningmängden i sig har ingen 

direkt betydelse för företagens utdelningar och kapitalkostnader. Penningmängden kan alltså 

ha en indirekt påverkan på aktiemarknaden genom effekt den har på räntan. Om räntan sänks 

på grund av ökad penningmängd så kommer räntebärande investeringar bli mindre intressant 

och placeringar i aktier mer intressant (Bodie et al, 2014;564). Industriell Produktion är en 

viktig faktor framför allt inom industrin eftersom det är måttet på hur råvaror förädlas till 

varor, vilket är industriproduktion. En god industriell produktion i ett land är tecken på att 

landets ekonomiska tillstånd är bra. Hög industriell produktion tyder också på hög efterfråga 

vilket är bra för företagen som säljer och får ökad vinst. Hög industriell produktion visar på 

hög tillväxt i landet, företag får mer i vinst och lägre kapitalkostnader som höjer värdet på 

dess aktier. I Gordons formel påverkar industriell produktion tillväxttakten, g. Växelkursen 

är priset på den inhemska valutan i termer av utländsk valuta. Växelkursen bestämmer landets 

konkurrenskraft gentemot andra länder. En svag krona mot andra valutor, gör det billigare i 

Sverige i jämförelse med andra läner vilket skapar utländska intressen att investera i Sverige. 

Detta leder till ökad export och en ökad inkomst för landet. Efterfrågan på svenska varor och 

tjänster ökar vilket leder till att efterfrågekurvan skiftar utåt i marknadsmodellen och priset 

stiger. Om kronan istället är stark gentemot andra länders valuta så kommer landets 

konkurrenskraft att minska och exporten minskar vilket gör det billigare för svenska 

invånaren att investera utomlands (Eklund, 2014;104). Speciellt för industribranschen är 

växelkursen en viktig faktor eftersom den innehåller många företag som är beroende av global 

export. På nästa sida i tabell 3.1 redovisas en sammanställning av förväntade samband.  
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Tabell 3.1 Sammanställning över förväntat samband  

	  
Fastighet	   Finans	   Teknologi	   Industri	  

Inflation	   +	   +	  
	  

+	  

Ränta	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Penningmängd	   	   	   	   	  

Industriell	  
Produktion	  

+	   +	   +	   +	  

Växelkurs	   	   -‐	   	   -‐	  

*Samband innebär här att vi haft en hypotes mellan beroende och vald oberoende variabel.  
+/- visar om hypotesens samband är positivt eller negativt. 
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 4 EMPIRISK ANALYS  

4.1 Regressions modell 

Vi kommer att genomföra en multilinjär regressionsanalys med minsta kvadratmetoden och 

tidsserie. För att undvika problem med stationäritet så har vi valt att använda oss av 

förändringen mot ursprungsvärdet. Beroende variabeln är förändring i priserna på 

aktiemarknaden för respektive bransch (∆𝐵𝑅𝐴𝑁𝑆𝐶𝐻). Standardavvikelsen är en variabel 

som fångar upp all påverkan på förändringen av vår beroende variabel som inte kommer från 

några av våra ingående oberoende variabler. Beta-koefficienten är den koefficient som visar 

hur mycket variablerna påverkar förändring i branschen samt om variabeln har en positiv eller 

negativ inverkan.  

∆𝐵𝑅𝐴𝑁𝑆𝐶𝐻  = 𝛼 + 𝛽1∆R+  𝛽2∆KPI+  𝛽3∆INDPROD+  𝛽4∆VX +  𝛽5∆M3 + 𝜀 
 
𝐵𝑅𝐴𝑁𝑆𝐶𝐻  = Bransch index 
𝛼 = konstant 
𝛽n = Koefficient 
∆  =  Månatlig förändring  
R = Reporäntan 
KPI = Konsument pris index 
INDPROD = Industriell produktion 
VX = Växelkurs; Krona/Dollar 
M3 = Penningmängd 
𝜀 = Standard error 
 

4.2 Datainsamling  

Vi kommer i huvudsak att använda oss av data från Datastream, Nasdaq OMX Nordic och 

Statistiska centralbyrån (SCB). Data för inflation, penningmängd och Industriell Produktion 

har vi hämtat från SCB. Reporäntan har vi hämtat från Riksbankens hemsida. Data för 

växelkurs har vi hämtat från ekonomifakta och data över olika branschindex hämtades från 

Datastream.  
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5 RESULTAT OCH DISKUSSION  
Vi valde att använda oss av förändringen i en variabel gentemot förändringen i en annan 

variabel för att undersöka sambandet mellan makroekonomiska variabler och aktieindex. 

Anledningen till valet av denna metod var att undvika stationäritetsproblem. Vi tänkte till en 

början logga värdena men i och med att vi hade vissa värden som var noll i observationerna så 

kunde vi inte använda log eftersom man inte kan ta logaritmen av noll. Anledningen till att vi 

har nollvärden är att det mellan vissa månader inte skett någon förändring som i till exempel 

reporäntan. Detta är skälet till att vi har vi valt att hålla oss till att undersöka den månatliga 

förändringen. Vi undersökte även vad som hände med de signifikanta värdena när vi uteslöt 

antingen penningmängd, M3 eller räntan, R. En sådan uteslutning resulterade i fler 

signifikanta värden än när båda variablerna ingick samtidigt. Vi kan i och med detta 

konstatera att penningmängden och räntan är starkt korrelerade. På vilket sätt de är 

korrelerade behandlade vi i teoridelen. Trots det, så har vi, baserat på vad tidigare studier har 

använt för variabler, valt att ha använda oss av både penningmängd och ränta för att kunna 

jämföra resultatet med de tidigare studiernas resultat. 

5.1 Regressionsanalys   

Tabell 5.2 Redovisning av resultat för fastighetsbranschen  

OMX	  FASTIGHET	   Koefficient	   Standardavvikelse	   T-‐förhållande	   P-‐värde	  
Konstant	   8,91	   3,38	   2,63	   0,01***	  
Industriell	  Prod.	   -‐0,2	   0,27	   -‐0,75	   0,45	  
Ränta	   0,61	   15,48	   0,04	   0,97	  
Penningmängd	   4,53	   0,0001	   0,004	   0,99	  
Växelkurs	   -‐20,25	   12,85	   -‐1,58	   0,12	  
KPI	   10,79	   5,93	   1,82	   0,07*	  
	  	   	   	   	   	  
TESTETS	  RELEVANS	   R^2	   Anpassad	  R^2	   P-‐värde	   F-‐test	  
	  	   0,36	   0,009	   0,26	   1,31	  
N = 182 
*** - 1 % Signifikansnivå (99 % säkerhet) 

** - 5 % Signifikansnivå (95 % säkerhet) 

* - 10 % Signifikansnivå (90 % säkerhet) 

 

Tabellen 5.2 ovan visar resultatet för den genomförda regressionsanalysen på 

fastighetsindexet. Genom att studera resultaten i tabell 5.2 kan man se att 

fastighetsbranschen visar ett resultat där KPI är signifikant på en 10 % nivå. Anledningen 

till detta tror vi är för fastighetsbranschen är känslig mot inflation som vi tog upp i teoridelen. 

Detta är trots allt en bransch som är väldig känslig för hur räntan och priserna är. 
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Koefficienten visar att sambandet mellan fastighetsbranschen och inflationen är positivt. 

Dock visar testets låga anpassade R-värde att regressionen inte är av relevans. Inga övriga 

variabler visar på något signifikant samband.  

 

Tabell 5.3 Redovisning av resultat för finansbranschen  

OMX	  FINANS	   Koefficient	   Standardavvikelse	   T-‐förhållande	   P-‐värde	  
Konstant	   7,24	   3,61	   2,003	   0,05**	  
Industriell	  Prod.	   -‐0,124	   0,29	   -‐0,43	   0,67	  
Ränta	   8,04	   16,53	   0,49	   0,63	  
Penningmängd	   -‐7,36	   0,0001	   -‐0,59	   0,56	  
Växelkurs	   -‐38,21	   13,72	   -‐2,78	   0,006***	  
KPI	   3,98	   6,33	   0,63	   0,53	  

	   	   	   	   	  
TESTETS	  
RELEVANS	  

R^2	   Anpassad	  R^2	   P-‐värde	   F-‐test	  

	   0,06	   0,03	   0,06	   2,18	  
N = 182 

Tabell 5.3 visar resultatet för finansbranschen. Resultaten visar att växelkursen är 

signifikant på en signifikansnivå på 1 %. Regressionen har viss relevans då P-värdet är lågt 

och de anpassade R-värdet inte är så lågt. Utifrån detta resultat kan vi konstatera att 

växelkursen är en viktig variabel eftersom finansbranschen är starkt beroende av vad som sker 

i övriga världen. Utifrån koefficienten kan man se att detta samband är negativt. Övriga 

variabler kan vi inte förkasta nollhypotesen och således kan vi inte påvisa några fler samband 

för detta aktieindex. 

 

Tabell 5.4 Redovisning av resultat för industribranschen  

OMX	  INDUSTRI	   Koefficient	   Standardavvikelse	   T-‐förhållande	   P-‐värde	  
Konstant	   5,43	   3,07	   1,77	   0,01*	  
Industriell	  Prod.	   -‐0,21	   0,25	   -‐0,86	   0,39	  
Ränta	   0,03	   14,04	   0,002	   0,99	  
Penningmängd	   -‐4,58	   0,0001	   -‐0,43	   0,67	  
Växelkurs	   -‐27,05	   11,66	   -‐2,32	   0,02**	  
KPI	   6,98	   5,38	   1,3	   0,2	  

	   	   	   	   	  
TESTETS	  RELEVANS	   R^2	   Anpassad	  R^2	   P-‐värde	   F-‐test	  

	   0,05	   0,02	   0,13	   1,75	  
N = 182 

Resultatet för industribranschen visas i tabell 5.4 där växelkursen är signifikant på en 5 % 

nivå. Koefficienten visar att det föreligger ett negativt samband mellan industriaktier och 

växelkursen vilket vi anser är rimligt då industriföretag oftast gynnas av export vilket gynnas 

av en svag växelkurs.  
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Tabell 5.5 Redovisning av resultat för teknologibranschen  

OMX	  TEKNOLOGI	   Koefficient	  	   Standardavvikelse	   T-‐förhållande	   P-‐värde	  

Konstant	   -‐18,87	   16,5	   -‐1,14	   0,25	  
Industriell	  Prod.	   0,62	   1,33	   0,47	   0,64	  
Ränta	   6,76	   75,48	   0,09	   0,93	  
Penningmängd	   -‐0,0001	   0,0006	   -‐0,26	   0,8	  
Växelkurs	   -‐69,42	   62,67	   -‐1,11	   0,27	  
KPI	   47,51	   28,9	   1,64	   0,1	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
TESTETS	  RELEVANS	   R^2	   Anpassad	  R^2	   P-‐värde	   F-‐test	  
	  	   0,03	   0,002	   0,38	   1,07	  

N = 182 

Tabell 5.5 visar resultatet för teknologibranschen. Det visar inte på någon signifikant 

variabel och vi kan således inte förkasta nollhypotesen; att inga samband föreligger mellan 

variablerna och aktie marknaden. Detta test fick ett väldigt lågt anpassat R-värde så vi kan 

därmed inte anta att testet har hög trovärdighet. Anledningen till att vi inte fann några 

samband kan bero på korrelationen mellan ränta och penningmängd som vi tidigare nämnt.  

 
Tabell 5.6 Sammanställning av samtliga resultat 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Variabler	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

….Personer	  

Inflation	   Ränta	   Penning-‐
mängd	  

Industriell	  
Produktion	  

Växelkurs	  

Fastighet	   x	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Finans	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   	  x	  
Industri	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  	   x	  
Teknologi	  	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   	  -‐	  

	   	   	   	   	   	  
*	  x	  =	  Funnet	  samband,	  -‐	  =	  Icke	  funnet	  samband,	  Fält	  lämnat	  blankt	  då	  variabeln	  inte	  finns	  med	  i	  
studien	  

 

5.2 Diskussion 

Efter en sammanställning av resultatet kan vi se att variablerna inte uppvisade den signifikans 

vi förväntade oss. Det finns både likheter och skillnader när vi jämför studiens resultat med de 

tidigare studierna. Endast två tidigare studier, Mohanamani Dr. T Sivagnanasithi (2014) och 

Ahmed (2008) hade med växelkursen som ingående variabel. Ahmed fann ingen påverkan 

medan Mohanamani Dr. T Sivagnanasithi stödjer de signifikanta negativa samband vi funnit 

mellan växelkurs och aktien prissättning inom finans och industri. Med det som bakgrund 

motiverar vi att exporten är en viktig faktor inom dessa branscher, vilket också var vad vi 

hade förväntat oss. Resultat visar även ett svagt positivt samband mellan fastighetsbranschen 
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och inflation, medan inflation inte alls korrelerade med marknaderna för finans, teknologi 

och industri. Det faktum att inflationen påverkade fastighetsbranschen stödjer vår teori och 

hypotes om att de nominella bostadspriserna stiger i och med en hög inflation. Detta säger 

dock emot de tidigare studierna där de menar på att det ska vara ett negativt samband för 

inflation och aktiepriser. Det var inte heller någon av de tidigare studierna som fann att 

penningmängden var av betydande karaktär för aktiemarknadens volatilitet vilket vi inte 

heller förväntade oss. Det vi förvånar oss mest över är att vi inte fick något signifikant 

samband för räntan inom någon av branscherna, vilket av tidigare forskning framgått vara en 

av de mest relevanta faktorerna för prissättning av aktier. Även i vår teori har vi diskuterat 

kopplingen mellan ränta och aktiemarknaden och hur den förväntas påverka aktiekursen. 

Även i Gordons diskonteringsformel för beräkning av aktiens värde är räntan en 

huvudkomponent. Anledning till att vi inte funnit något signifikant samband kan bero på en 

korrelation mellan ingående variabel eller uteslutande av en viktig variabel i vår modell. Det 

existerar en möjlig korrelation i vår regressionsmodell mellan ränta och penningmängd. En 

annan orsak till att räntan inte gett några signifikanta resultat är att räntan är en variabel som 

inte samtidigt som förändringen sker förändras utan effekten i räntan märks en tid efter att 

förändringen skett. Räntan är en tidslaggad variabel vilket vi inte tog hänsyn till i denna 

studie. Industriell produktion har ingen signifikant påverkan på aktieindexen vilket säger 

emot vår teoretiska del och vad vi förväntat oss. Eftersom industriell produktion är ett tecken 

på god ekonomisk aktivitet i landet med hög investeringsgrad borde de gynna investering på 

börsen. Forson och Janrattanagul (2013) samt Bellalah et al. (2012) fann att industriell 

produktion var betydande för aktievärdet men dock på lång sikt. Anledningen till att vi inte 

fann något samband kan således vara att den valda tidsintervallen var för kort.  
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6 SLUTSATS 

6.1 Studiens slutsats  

Syftet med vår studie var att undersöka hur olika makroekonomiska variabler påverkade olika 

branschindex. Vi trodde att olika branschindex påverkades olika mycket av förändringar i 

ekonomin. Innan vi genomförde studien hade vi en föreställning om att ränta och industriell 

produktion skulle vara de mest betydande variablerna för prissättning av aktier inom alla 

branscher, vilket våra resultat inte indikerade. Våra resultat skiljer sig markant från vad de 

tidigare studierna konstaterat i sina slutsatser men och andra sidan så är den tidigare 

forskningen i enhetlighet med våra förväntade utfall och vår teori. Anledningen till att vårt 

resultat för ränta och industriell produktion avviker kan vara fel valda variabler i vår 

regressionsmodell. Det man måste ta i beaktning är att vår regression har alldeles för låg 

relevansnivå för att kunna dra slutsatser om den verkliga marknaden. Det vi i alla fall kan 

konstatera utifrån vårt resultat och teori är att det finns influenser från makroekonomiska 

faktorer på aktiemarknadens värderisamt att det skiljer sig i olika branscher hur det påverkar 

aktiepriserna. Så studiens syfte att undersöka sambanden är bekräftat trots skillnader mellan 

vårt resultat och tidigare studier då vi anser, som ovan nämnt, att våra resultat från 

regressionen inte är av full relevans i och med att P-värdet är alldeles för högt där med låg 

trovärdighet. Orsaken till den låga trovärdigheten i vår ekonometriska modell kan vara 

korrelation mellan ingående variabler eller utelämnade variabler.  

6.2 Kritik av vår studie   

Det man måste tänka på när man studerar den svenska aktiemarknaden är att det är en rad 

olika omvärldsfaktorer som påverkar aktiekursen starkt eftersom vi är en liten öppen 

ekonomi. Det kan i vissa fall vara svårt att isolera vissa valda faktorer då dessa i sin tur kan ha 

påverkats av någon annan faktor. Eftersom Sverige är ett så pass litet land så påverkar 

internationella ekonomin landet, både var som händer i större länder som USA men även vad 

som händer i EURO-området, har en stor påverkan på ekonomin. Dessa effekter kan vara 

svåra att påvisa genom en studie som denna. Även valet av variabler kan ha påverkat studiens 

utfall då andra mått på makroekonomin kunde ha gett andra utfall.  

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Det skulle vara väldigt intressant att göra en mer omfattande studie som täcker flera branscher 

och även fler makroekonomiska variabler. Det skulle även vara intressant att ha med ett 

längre tidsintervall för att kunna se på utvecklingen och eventuella samband över tid speciellt 
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för räntan. På grund att den begränsade tiden har vi inte kunnat göra en så pass omfattande 

studie som annars skulle kunna vara intressant.  
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8 APPENDIX 1 
Tabell 8.1 Sammanfattande Statistik  
 

	   Mean	   Median	   Minimum	   Maximum	   Std.Dev.	   	  	  

Fastighet	   8,9522	   10,705	   -‐133,6	   214,96	   44,024	   	  	  

Finans	   6,5251	   13,405	   -‐178,89	   178,12	   47,567	   	  	  

Teknologi	   -‐19,845	   2,2547	   -‐1181,3	   1542,4	   214	   	  	  

Industri	   5,0926	   8,8305	   -‐185,41	   152,01	   40,176	   	  	  

kpi	   0,0049	   0	   -‐1,5	   1,8	   0,5872	   	  	  

IndProd	   0,0945	   0,4	   -‐40,8	   24,1	   13,312	   	  	  

r	   -‐0,0192	   0	   -‐1,75	   0,5	   0,2233	   	  	  

VX	   -‐0,0008	   0	   -‐0,78	   1,01	   0,2654	   	  	  

M3	   8068,9	   5430,5	   -‐83960	   1,0011	   29285	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	  	  
N=182	   	   	   	   	   	   	  
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APPENDIX 2 

 

Figur 8.1 Växelkurs och Fastighetsindex  
 

 
 
 

Figur 8.2 Ränta och Fastighetsindex 

 
Figur 8.3 Penningmängd och Fastighetsindex  
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Figur 8.4 Industriell Produktion och Fastighetsindex  
 

 

Figur 8.5 Inflation och Fastighetsindex 
 

 
 

Figur 8.6 Växelkurs och Finansindex  
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Figur 8.7 Ränta och Finansindex  
 
 

 

Figur 8.8 Penningmängd och Finansindex  
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Figur 8.9 Inflation och Finansindex  
 

 

 

Figur 8.10 Industriell Produktion och Finansindex  
 

 
 
 

Figur 8.11 Växelkurs och Teknologiindex  
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Figur 8.12 Ränta och Teknologiindex  
 
 

 
 

Figur 8.13 Penningmängd och Teknologiindex  
 

 
 

Figur 8.14 Industriell Produktion och Teknologiindex  
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Figur 8.15 Inflation och Teknologiindex  
 

 
 
Figur 8.16 Växelkurs och Industriindex  
 

 
 
Figur 8.17 Räntan och Industriindex  
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Figur 8.18 Penningmängd och Industriindex  
 

 
 

 

Figur 8.19 Industriell Produktion och Industriindex  
 
 

 
 

 

Figur 8.20 Inflation och Industriindex  
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