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Abstract  

 

Title  The federal funds rate impact on the stock prices – An event study of how the 

federal funds rate affect the Swedish stock market 

Date  2015-06-03 

Subject Bachelor Thesis in Business Administration  

Authors  Matilda Kabraiel & Sandra Yildirim 

Tutor   Ogi Chun  

Keywords Federal Funds Rate, Event Study, Abnormal Return, Cumulative Abnormal 

Return, Efficient Market Hypothesis, Stock Price, Discount Rate, Herd Behavior, 

Behavioral Finance  

Purpose The purpose of this study is to examine if Sweden’s central bank announcements 

of the federal funds rate have an effect on the Swedish stock market, and whether 

there are differences between four sectors of the Stockholm Stock Exchange. The 

study also aims to investigate if there is a difference between the sectors interest 

rate sensitivity.   

Method The study is based on an event study with an estimation window of 60 days prior 

the announcement of the federal fund rate, and an event window of 11 days. The 

sample consists of all the announcement of the federal funds rate between 2001- 

2015 and the following sectors, Finance & Real Estate, Industrials, Healthcare, 

Technology, who are acquired from the Stockholm Stock Exchange. 

Theory  The theoretical basis in this study is the theory of the efficient market hypothesis 

and theories about the federal funds rate. An introduction to theories about the 

discount rate and price and income elasticity is also presented in the study. 

Financial psychology, which is a statement of opposition against the efficient 

market hypothesis, is also introduced together with previous research which the 

examination is based on.  

Conclusion  The results show that there is no unambiguous correlation between Sweden’s 

central bank announcements of the federal funds rate and the Swedish stock price. 

The result illustrate that there is a difference between the selected sectors interest 

rate sensitivity. In summary, it’s established that the Swedish stock market cannot 

be seen as an efficient market.  
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Syfte  Studiens syfte är att undersöka om Riksbankens tillkännagivanden av 

reporänteförändringar har en effekt på den svenska aktiemarknaden, samt om det 

råder skillnader mellan fyra branscher i Stockholmsbörsen. Studien syftar även till 

att undersöka om det kan urskönjas en skillnad mellan branschernas 

räntekänslighet. 

Metod  Undersökningen baseras på en eventstudie med ett estimeringsfönster på 60 dagar 

före tillkännagivandet av reporänteförändringen, och ett eventfönster på 11 dagar. 

Urvalet består samtliga reporänteförändringar mellan 2001-2015, och av följande 

branscher, Finans & Fastighet, Industrivaror, Hälsovård, Teknologi, som är 

inhämtade från Stockholmsbörsen.  

Teori Den teoretiska utgångspunkten i studien är teorin om den effektiva 

marknadshypotesen och teorier om reporäntan. Det presenteras även teorier om 

diskonteringsräntans effekt samt pris- och inkomstelasticitet. Finansiell psykologi, 

som är en invändning mot effektiva marknadshypotesen, redogörs dessutom 

tillsammans med tidigare forskning som har legat till grund för undersökningen.  

Slutsats  Studien resulterar i att det inte råder ett entydigt samband mellan Riksbankens 

tillkännagivanden av reporänteförändringar och den svenska aktiekursen. 

Resultatet illustrerar att det råder en skillnad mellan de valda branschernas 

räntekänslighet. Det går inte direkt att fastställa att den svenska marknaden är 

effektiv.  
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1. Introduktion  

I detta inledande kapitel introduceras bakgrunden samt den tillhörande problemdiskussionen av 

Riksbankens tillkännagivanden av reporänteförändringar och effekten på den svenska 

aktiemarknaden. Därefter presenteras uppsatsens syfte samt avgränsning. 

1.1 Bakgrund  
Aktier har visat sig vara den mest överlägsna sparformen genom tiderna. Trots IT-krascher och 

oljekriser har Stockholmsbörsen stigit i genomsnitt cirka tio procent årligen det senaste seklet. 

(Finansportalen, 2015) Att äga aktier innebär att man innehar ägarandelar i ett aktiebolag och 

därmed har aktieägaren rätt till att bland annat ta del av bolagets vinst i form av utdelning 

(Swedbank, 2015). Placering i aktier är dock inte riskfritt och kräver en viss förståelse för vad 

som driver aktiekurserna. Priset på aktier styrs främst av utbud och efterfrågan, ju mer en aktie 

efterfrågas desto dyrare blir tillgången, och det motsatta sker om efterfrågan på en aktie avtar, 

vilket gör att utbudet ökar och värdet på aktien sjunker. (Finansportalen, 2015) På längre sikt är 

det dock företagets utveckling som styr aktiekursen. Lönsamma företag med en ekonomisk 

tillväxt och stark balansräkning medför en positiv kursutveckling. Nyetablerade bolag på börsen 

som snabbt uppmärksammas av media genererar en ökad försäljning av företagets aktier, om 

bolaget dock inte kan redovisa ekonomisk tillväxt kommer aktiekursen med tiden att börja avta. 

(Finansportalen, 2015) Företagets bolagsstyrning kan också medföra en effekt på aktiepriset, 

vilka kan utgöras av VD- eller styrelsebyten och utdelningar. Det har visat sig att även 

omvärldsförhållanden har en påverkan på aktiekurser. Dessa kan utgöras av politiska händelser, 

ekonomisituationen på utländska börser och ränteförändringar. (Algotsson, 2008)  

 

Det finns grunder för uppfattningen att penningpolitik har en signifikant inverkan på aktiekurser. 

Tidigare studier argumenterar för att centralbankers ageranden och uttalanden om reporäntan 

medför reaktioner på aktiemarknaden. Reporänteförändringar medför effekt på aktiekurser 

genom två kanaler. Först genom att påverka diskonteringsräntan och sedan genom att ändra 

förväntningarna för framtida kassaflöden. Förväntningarna förändras eftersom aktörer på de 

finansiella marknaderna upplever reporäntejusteringar som signaler om den framtida inflation- 

och ränteinriktningen. (Lobo, 2000)  

 

Den viktigaste myndigheten inom den svenska penningpolitiken är Riksbanken som beslutar om 

förändringar i reporäntan främst grundat på förväntningar om den framtida 

inflationsutvecklingen (Riksbanken, 2011) Man talar om att reporäntan är ekonomins gas och 

broms som används för att dämpa högkonjunkturer och stimulera lågkonjunkturer 

(Ekonomifakta, 2015). Riksbanken bedriver räntepolitiken i syfte med att justera landets 

inflation. Vid en hög inflation sker en höjning av reporäntan med avsikt att åstadkomma en lägre 

inflation och kyla ned ekonomin. Förhöjningen av reporäntan medför en ökning av 

marknadsräntorna som således resulterar i en avtagande investeringsvilja, privat konsumtion och 

sämre aktievärdering, vilket torde avspeglas på aktiekurserna. Vid en låg inflation sker det 

motsatta, närmare bestämt att Riksbanken sänker reporäntan för att förstärka inflationen som 

resulterar i ökad investeringsvilja, privat konsumtion samt att den lägre diskonteringsräntan 
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medför en högre företagsvärdering. (Eklund, 2013, s. 176-178) Osäkerheten beträffande 

inflationsutvecklingen i omvärlden och på de finansiella marknaderna har ökat och idag ligger 

inflationsnivån under inflationsmålet två procent. För att understödja uppgången av 

inflationsmålet bedömde Riksbanken i februari 2015 att penningpolitiken behöver vara mer 

expansiv. Med detta menas att Riksbanken vill stimulera ekonomin och öka både konsumtion 

och investeringar hos företag samt hushåll på marknaden. Till följd där av justerade Riksbanken, 

för första gången, ner reporäntan till minus 0,10 procent. (Riksbanken, 2015) 

 

1.2 Problemdiskussion  
I de senare decennierna har världsekonomin präglats av volatilitet. September 2008 drevs 

investmentbanken Lehman Brothers i konkurs under den amerikanska krisen på 

bolånemarknaden som påbörjades sommaren 2007. Konkursen av Lehman Brothers medförde 

brist på finansiering i amerikanska dollar och konsekvensen utföll i en global finanskris då det 

drabbade aktörer runt om i hela världen. Skepticismen och osäkerheten som utlöstes i samband 

med krisen resulterade i höga riskpremier, drastiskt fallande aktiekurser, konkurser och en 

försämrad effektivitet på de finansiella marknaderna. Tillståndet i den svenska ekonomin under 

finanskrisen medförde stora utmaningar för penningpolitiken. Penningpolitiken influerar 

ekonomin genom olika kanaler som exempelvis kreditgivningen, växelkursen samt marknad- och 

bankräntorna, och har därmed en stor påverkan på aktörer på den finansiella marknaden. (Elmér, 

et al. 2012, s.1-2) 

 

Vid normala förhållanden har reporänteförändringar först en effekt på räntebildningen samt de 

finansiella omständigheterna, och sedan på inflationen, efterfrågan samt produktionen. För att 

styra räntebildningen i ekonomin och för att försöka uppnå en påverkan av förväntningarna om 

framtida reporäntor, publicerar Riksbanken en prognos över den kommande reporäntan. Under 

finanskrisen 2008 försämrades dock penningpolitikens effekt på den finansiella marknaden. 

Konsekvensen av de höga riskpremierna utföll i att reporäntan inte påverkade marknadsräntorna 

i samma utsträckning som i normala förhållanden. Den expansiva penningpolitiken resulterade i 

att reporäntan närmade sig noll, vilket satte begränsningar för Riksbanken att utnyttja reporäntan 

som ett verktyg för att stimulera ekonomin. (Elmér, et al. 2012, s. 2-3) 

 

Som ovan diskuterat påverkar reporäntan marknadsräntorna och därmed även 

diskonteringsräntan som är en viktig variabel vid aktievärdering. Diskonteringsräntan är därmed 

en grundläggande faktor för företag eftersom den används för att uppskatta nuvärdet av framtida 

kassaflöden. (Lobo, 2000) Reporäntan är en makroekonomisk variabel vars effekt inte kan 

uppskattas av sedvanliga redovisningssystem. Det är därmed avsevärt att skapa en uppfattning 

hos aktieägare, företagsledare och andra intressenter om hur reporäntan påverkar värdet på 

aktier. (Oxelheim & Wihlborg, 2009, s.2-6) 

Tidigare studier är oense om hur tillkännagivandet av reporänteförändringar påverkar 

aktiemarknaden. Waud (1970) undersöker effekten av den amerikanska centralbankens 

ränteförändringar och finner att, medan det finns en signifikant effekt vid händelsedagen, finns 

det också läckage av information och, eller förväntan. Han hävdar att marknaden har en förmåga 

att förutse reporänteförändringar och därmed minimera risken för en chock. Detta anses vara 

möjligt på grund av regelbundna sammanträden i den amerikanska penningpolitiska kommittén 

(FOMC). En annan anledning till varför marknaden inte reagerar på den nya informationen om 
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förändringen, är på grund av fördröjningar hos den amerikanska centralbanken Federal Reserve 

System. Under tiden den amerikanska centralbanken justerar reporäntan har bankerna, 

marknaden och företagen redan hunnit anpassa sig till det rådande konjunkturläget. (Seiler Shyu 

Sharma, 1998, s. 17) Aktiemarknaden bör dock reagera om förändringarna i räntan inte 

misstolkas eller är förväntade. Den aktuella informationen om reporänteförändringen ska 

generera en omedelbar effekt på aktiepriset och därmed avspegla tillgänglig information. (Seiler, 

Shuy & Sharma 1998, s. 18) 

 

En effektiv marknad karaktäriseras av att det råder ett förhållande mellan priset på tillgångar och 

tillgänglig information (Fama, 1970). I en effektiv marknad borde således tillkännagivanden om 

reporänteförändringar medföra en inverkan på aktiekursen och börsutvecklingen. Vid 

reporäntehöjningar bör aktiekursen sjunka eftersom förändringen medför ökade kapitalkostnader 

för företag. Den höjda reporäntan orsakar även en effekt på bankernas utlåningsräntor och det 

resulterar i restriktivare utlåningsmöjligheter för företag samt privatpersoner. Den höjda 

reporäntan leder likaså till ökad diskonteringsränta, vilket förändrar förväntningarna om ett 

företags framtida kassaflöden. Motsatsen bör inträffa vid en reporäntesänkning.  

 

Lobo (2002) hävdar att aktiemarknaden bör påverkas eftersom en reporänteförändring påverkar 

företag i egenskap av investerarnas förväntningar om framtida kassaflöden. Detta eftersom 

marknadsräntorna påverkas och därmed även diskonteringsräntan, vilket är den räntan som 

används vid en kassaflödesvärdering. Kassaflödesvärderingen är viktigt för företag eftersom 

framtida kassaflöden, som företaget genererar, diskonteras till nuvärdet, och detta motsvarar ett 

företags värde. Pearce och Roley (1985) samt Hardouvelis (1987) var bland de första forskarna 

med att upptäcka att aktiemarknaden reagerar signifikant till penningpolitiska nyheter eller 

oförutsedd penningpolitik. Enligt Chen, Mohan och Steiner (1999) resulterar en ökning av 

reporäntan i fallande aktiepriser som är till följd av att bankerna höjer sina räntor. Detta medför 

till en avtagande konsumtion- och investeringsvilja, vilket även påverkar företagens avkastning. 

En motsats effekt uppnås vid en sänkning av reporäntan. Detta samband fann även Pearce och 

Roley (1985) i sin undersökning. (Lobo, 2002)  

 

Studier avser att försiktighet bör iakttas vid analys av effekten på marknaden vid 

tillkännagivandet av reporänteförändringar eftersom reaktionen kan avskilja sig mellan olika 

branscher. Sweeney och Warga (1986) redogör i sin studie att aktier inom dagligvaror är mer 

känsliga för reporänteförändringar än varor som sällan köps. Andrén (2001) undersöker i sin 

studie hur ränte- och valutakurskänsligheten skiljer sig mellan olika branscher. Studien utfaller i 

att material – och tjänsteföretag uppvisar en lägre räntekänslighet likställt med bland annat 

finansiella – och tillverkningsföretag. En möjlig förklaring som Andrén diskuterar är den 

rådande konkurrensen mellan branscherna. (Andrén, 2001) Även Dinenis och Stailkouras (1998) 

hävdar att finansiella institutioner ter sig influeras av ränteförändringar i större utsträckning än 

icke finansiella bolag. (Dinenis & Stailkouras, 1998, s.124) 

 

Seiler, Shyu och Sharma (1998) studerar om en effekt av reporänteförändringar och förändringar 

i diskonteringsränta kan påvisas på den amerikanska aktie– och statsobligationsmarknaden. 

Forskarna upplever ett problem som försvårar analysen av reporänteförändringar, närmare 

bestämt att förändringar inte sker ideligen, vilket resulterar i ett litet stickprov. Trots denna 

problematik redogör författarna att man vid studier på den amerikanska marknaden skall använda 
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den tidsperiod en utvald person är ordförande för centralbanken, detta eftersom politiken kan 

skilja sig beroende på ordföranden. Med detta som utgångspunkt kommer denna studie att utföra 

undersökningen av reporänteförändringar efter Riksbankens självständighet i avsikt med att 

analysen ska utföras på de reporänteförändringar som varit oberoende av den svenska politiken 

(Riksbanken, 2015). Branschvalen är grundade på de antaganden som har diskuterats av 

forskarna som redogör för branschskillnaderna.  

 

Samtliga studier som ovan presenterats är utförda på den amerikanska aktiemarknaden. Denna 

studie kommer att undersöka branscher på den svenska aktiemarknaden. Den moderna 

globaliseringen kan ha bidragit till att den svenska- samt den amerikanska aktiemarknaden och 

penningpolitiken möjligtvis uppvisar mindre skiljaktigheter och därmed är förväntningarna att 

studiens empiri eventuellt kommer att uppvisa motsvarande resultat.  

 

 

1.3 Frågeställning 
Råder det ett samband mellan Riksbankens tillkännagivanden av reporänteförändringar och 

utvecklingen i aktiekurser? Skiljer sig räntekänsligheten mellan olika branscher? 

 

1.4 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur den svenska aktiemarknaden påverkas av 

tillkännagivanden om eventuella förändringar i reporäntan, och att studera hur detta samband 

skiljer sig mellan valda branscher. Studien syftar även till att undersöka om det kan urskönjas en 

skillnad mellan branschernas räntekänslighet. 

 

1.5 Avgränsning  
Studien avser undersöka fyra följande branschindex, Finans & Fastighet, Industrivaror, 

Hälsovård och Teknologi, under tidsperioden 2001-2015. Branschvalet för studien är baserad på 

räntekänsligheten mellan de olika branscherna (Andrén, 2001;Sweeney & Warga, 1986), och 

tidsperioden beslutas på efter Riksbankens självständighet till den senaste reporänteförändringen 

(Riksbanken, 2015).   
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2. Metod  

I detta avsnitt presenteras val av forskningsmetod och forskningsansats samt tillvägagångssätt 

för insamling av empirin. Vidare redogörs hur en eventstudie kan genomföras och hur denna 

metod har tillämpats i studien.  

2.1 Val av metod  
Studiens syfte är att undersöka om reporänteförändringar har en effekt på den svenska 

aktiemarknaden, samt om det råder skillnader mellan olika branscher. Undersökningen 

förutsätter en större mätbar datamängd för att skapa statistiskt kvantifierbara resultat. Data har 

därmed behandlas med hjälp av analytiska – samt statistiska metoder för att besvara studiens 

frågor, och det har naturligt mynnat ut i en tillämpning av kvantitativ forskningsmetod. (Patel & 

Davidson, 2011, s. 13-14) Den insamlade empirin presenteras ideligen i siffror och siffrorna 

uppvisas i grafiska presentationer i form av tabeller eller diagram (Christensen, et al. 2014, s. 

319-321). 

 

2.2 Val av forskningsansats  
Studien karaktäriseras av en deduktiv forskningsansats, vilket kännetecknas av att, ett antal 

teorier om reporäntan och marknaden har studerats innan datainsamlingen för att generera en 

förförståelse om effekter av reporänteförändringar. Detta har resulterat i förväntningar av 

verkligheten och utformning av hypoteser som empiriskt prövats i studien. Den befintliga teorin 

har styrt datainsamlingen, den empiriska analysen och redogörelsen av studiens slutsatser. 

Tillämpningen av den deduktiva forskningsansatsen har bidragit med en stärkande objektivitet i 

studien genom att samtliga förutsättningar om reporäntan och aktiemarknaden har grundats på 

befintliga teorier. (Patel & Davidson, 2001, s. 23-25)  

 

2.3 Datainsamling  
Studiens aktiekursdata består av dagliga stängningskurser för studiens valda branscher, och 

branschindexen är inhämtade från NASDAQ OMX för tidsperioden 2001-2015. Datum för 

studiens reporänteförändringar är inhämtade från Riksbankens pressmeddelanden om 

förändringarna i räntan. Studiens samtliga data som tillämpats utgörs av extern sekundärdata, 

vilket är data som tidigare sammanställts i ett annat sammanhang och ett annat syfte än för denna 

undersökning (Christensen, et al. s. 70-72). Studien har behandlat relevant litteratur samt 

vetenskapliga artiklar insamlade från Södertörns Högskolans databas. Inhämtade 

internetreferenser som studien har tillämpat har främst utgjorts av Nasdaq OMXs och 

Riksbankens hemsida i syfte med att samla in relevant information för undersökningen 

(Christensen, et al. 2010 s. 94-96). 
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2.4 Eventstudie 
Att genomföra en eventstudie för att mäta en händelses påverkan på ett företags marknadsvärde 

är ett vanligt tillvägagångssätt som har tillämpats på flera studier utförda på den amerikanska 

aktiemarknaden. En av de äldsta studierna som är skriven av Fama, et al. (1969) undersöker hur 

företags aktiepriser påverkas av ny information. Forskarna undersökte om en aktiesplit genererar 

överavkastning eftersom det historiskt visat sig medföra ökad utdelning. Utifrån denna kunskap 

bör investerare ta till sig den nya informationen om aktiespliten och därmed justera aktiepriset på 

grund av den växande förväntningen av ökad utdelning. Eventstudien, som användes i Famas, et 

al. (1969) studie, har även applicerats på andra forskningar som undersökt händelser som kan 

medföra en påverkan på ett företags värde. Två exempel som baseras på Famas, et al. (1969) 

studie är Jong, et al. (1992) som undersökte ”The Weekend Effect”, samt Chan, et al. (1996) som 

studerade aktieavkastningens påverkan av företags introduktion av återinvesteringsplaner med 

rabatterade priser, båda har tillämpat eventstudien som forskningsmetod för sin undersökning.  

Studier som använt denna forskningsmetod för att mäta aktiemarknadens påverkan av 

tillkännagivanden av ränteförändringar är bland annat Thorbecke (1997) och Seiler, et al. (1998) 

Denna studie baseras på MacKinlays (1997) redogörelse för eventstudier. MacKinlay (1997) 

hävdar att denna forskningsmetod är tillämplig för undersökningar som syftar att mäta en 

specifik händelses påverkan på ett företags marknadsvärde. Grunden till detta är att marknaden 

är effektiv och investerare är rationella, detta medför att ny information som når marknaden 

kommer omedelbart att inkorporeras i aktiepriserna.  

Syftet med eventstudier är att mäta ett företags värde vid ett tillkännagivande av en händelse. 

Detta mäts genom att beräkna skillnaden mellan eventfönstret och estimeringsfönstret som är två 

tidsfönster. Eventfönstret består av några dagar innan, samt efter tillkännagivandet av en 

reporänteförändring. Estimeringsfönstret omsluter en tidsperiod före eventfönstret och avspeglar 

normalavkastningen som inte har påverkats av händelsen. Estimeringsfönstret omfattar normalt 

fler dagar än eventfönstret och båda fönstren skall inte överlappa varandra i syfte med att isolera 

reporänteförändringens effekt på marknaden. (MacKinlay, 1997, s. 14-16)  

 

 

Figur 1 – Estimering – samt eventfönster   
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2.4.1 Händelsedefinition och fastställt urval  

Händelsen som undersöks i denna uppsats är Riksbankens tillkännagivanden av 

reporänteförändringar. Hur företagets marknadsvärde reagerar på själva reporänteförändringen 

kommer inte tas hänsyn till i denna studie eftersom ändringen av reporäntan i sig redan bör 

reflekteras i priserna då marknaden fått informationen om förändringen genom Riksbankens 

pressmeddelanden. Därmed är ändringen inte oförväntad. Ett problem som dock uppstår är 

investerarnas förväntningar på storleken av Riksbankens tillkännagivande av 

reporänteförändringen, och därmed kan dessa förväntningar reflekteras i aktiepriset. Även Waud 

(1970) hävdar att det finns en möjlighet att publiceringen av reporänteförändringen inte medför 

en effekt på aktiekursen på grund av investerarnas förväntningar (Seiler, et al. 1998, s. 17-18) 

Trots detta problem väljer flertalet forskare att inte skilja på om tillkännagivandet är förväntat 

eller oförväntat med anledning av att det är för komplext. En forskare som dock valt att skilja på 

förväntningarna är Lobo (2002), som använder sig av intervjuer för att avgöra om den 

amerikanska centralbankens offentliggörande av en reporänteförändring är förväntad eller inte. 

(Lobo, 2002) 

 

Denna studie tar inte hänsyn till om reporänteförändringarna är förväntade eller inte vilket är i 

linje med flertalet studier som behandlar samma område. Det finns motiv för att antagandet av att 

tillkännagivandet av reporänteförändringen kommer att medföra en effekt och därmed borde 

själva förändringen inte medföra en påverkan på aktiepriserna. Av föregående skäl studeras 

endast effekten av Riksbankens publicering av reporänteförändringar.  

 

Studien har undersökt fyra branschindex på Stockholmsbörsen för att analysera effekten av 

reporänteförändringar mellan tidsperioden 2001 – 2015. Den undersökta tiden har valts i syfte 

med att inkludera samtliga reporänteförändringar efter Riksbankens självständighet. Antalet 

reporänteförändringar är 47, varav 23 reporäntehöjningar och resterande 24 omfattas av 

reporäntesänkningar. Uppdelningen av reporänteförändringarna har skapat en möjlighet för att 

undersöka hur branscherna reagerar på penningpolitiken. Tillsammans har detta medfört ett 

genomsnitt för marknadsreaktionen vid Riksbankens tillkännagivanden av eventuella 

reporänteförändringar och dess påverkan på aktiekursen.  

 

2.4.2 Eventfönster  

Eventfönstret för studien utgörs av eventdagen då Riksbanken offentliggör om en 

reporänteförändring samt intilliggande dagar. Det är frekvent att man finner intresse av en viss 

tid innan händelsedagen för att utforska eventuellt läckage av information innan händelsen 

offentliggjorts, samt efter händelsedagen för studera möjliga effekter som inträffar efter börsens 

stängning. Ett allt för långt eventfönster kan riskera till ett mindre tillförlitligt resultat på grund 

av att andra kurspåverkande variabler kan ha publicerats i samband med, eller tätt in på 

reporänteförändringen. Detta kan bidra med svårigheter att isolera reporäntans effekt på 

aktiekursen. (MacKinlay, 1997, s. 14-15)  

Det finns ingen generell regel vad gäller det lämpliga antalet dagar i ett eventfönster. Denna 

studies valda eventfönster baseras på Seiler, et al (1998) studie som tillämpar ett eventfönster på 

totalt 11 dagar. Eventfönstret i denna studie omfattar 11 dagar med händelsedagen inräknad. 

Analys av börskursen sker fem dagar innan (-5), dagen för tillkännagivandet av 

reporänteförändringen (0) och fem dagar efter (+5). Orsaken till att inte enbart studera dagen för 

tillkännagivandet av reporänteförändringen är för att inte gå miste om marknadens reaktioner 
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precis före, samt reporänteförändringens effekt på aktiemarknaden efter tillkännagivandet av 

förändringen. På detta sätt kan man undersöka om informationen av förändringen läcker ut 

tidigare, samt hur marknaden reagerar på den nya informationen.  

 

2.4.3 Estimeringsfönster  

Estimeringsfönster används för att möjliggöra en estimering av den normala avkastningen, den 

avkastning som skulle genererats utan förändringen i reporäntan. Resultatet utgör förutsättningen 

för beräkning av eventuell över- eller underavkastning. Estimeringsfönstret är den period före 

händelseperioden och ska generellt inte inkluderas i eventfönstret för att förhindra påverkan av 

uppskattningen av normalavkastningen. (MacKinlay, 1997) Även i detta val finns ingen regel 

som anger den lämpliga tidsperioden, det viktiga är att estimeringsfönstret inte skall inkluderas i 

eventfönstret. Strong (1992) uttrycker i sin studie att olika forskningar har ett estimeringsfönster 

grundat på 60 till 600 dagar, vilket anses vara en tillräcklig tidsperiod för att uppskatta den 

normala avkastningen. Även Lobo (2002) använder en estimeringsperiod på 60 dagar och i linje 

med detta kommer ett estimeringsfönster på 60 dagar att tillämpas i denna studie  

 

2.4.4 Beräkning av normal – samt abnormal avkastning   

Eventstudien är framtagen för att mäta en eventuell effekt på aktiepriset och därmed på ett 

företags värde. För att möjliggöra detta utgörs beräkningar av den normala avkastningen som är 

en uppskattning av avkastningen innan förändring i reporäntan. Beräkningen av den normala 

avkastningen kan variera och utföras på olika sätt. Kalkyleringen utgörs antingen med hjälp av 

en statistisk- eller ekonomisk modell. (MacKinlay, 1997) De ekonomiska modellerna kan 

omfatta exempelvis Capital Assets Pricing Model (CAPM), eller Arbitrage Pricing Theory 

(APT), (Weston, Mitchell & Mulherin, 2004). McKinlay (1997) redogör i sin studie för att dessa 

två ekonomiska modeller inte är att föredra vid eventstudier, utan uttrycker att statistiska 

modeller har en överlägsen tillämpningsbarhet vid uppskattning av normalavkastning. I denna 

studie tillämpas en statistisk modell, fördelen med användningen av en statistisk modell är att 

antaganden inte behöver göras, eller att hänsyn inte behöver tas till ekonomiska aspekter, som 

exempelvis investerarnas beteende. Huvudtyperna av statistiska modeller vid värdering av 

normalavkastning är den konstanta avkastningsmodellen och marknadsmodellen. MacKinlay 

(1997) hävdar att marknadsmodellen är en förbättring av den konstanta avkastningsmodellen. 

Således kan det anses vara fördelaktigt att tillämpa marknadsmodellen istället för den konstanta 

avkastningsmodellen, eftersom det medför större möjligheter att finna effekterna av Riksbankens 

tillkännagivanden av reporänteförändringar. (MacKinlay, 1997) Marknadsmodellen är den 

beräkningsmodell som kommer att tillämpas i denna studie, och är även den modell som anses 

vara mest trovärdig vid eventstudier, samt som huvudsakligen används (Armitage, 1995).  

 

2.4.4.1 Normalavkastning  

Den normala avkastningen beräknas inom estimeringsfönstret, närmare bestämt 60 dagar innan 

reporänteförändringarna. Detta beräknas genom att subtrahera marknadens avkastning med 

aktiens avkastning. Vid beräkning av aktiens avkastning subtraheras dagens stängningskurs med 

gårdagens, och differensen divideras med gårdagens stängningskurs. (Strong, 1992) Formeln 

presenteras nedan:  
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Figur 2 – Aktieavkastning  

Rit = Aktiens avkastning vid tidpunkten t 

Pt = Aktiekursen vid börsstängning vid tidpunkten t  

P(t-1) = Aktiekursen vid börsstängning dagen innan tidpunkten t 

Vid beräkning av normalavkastningen förutsätts det att man har marknadsindex. Formeln för 

denna beräkning är enhetlig med ovanstående. Skillnaden mellan marknadsindex och aktiekursen 

fastställer den normala avkastningen. Efter uträkningen beräknas ett geometriskt medelvärde av 

den normala avkastningen för att uppskatta den abnormala avkastningen.  

 

2.4.4.2 Abnormal avkastning 

För att iaktta den eventuella effekten av reporänteförändringar på aktiemarknaden förutsätts den 

abnormala avkastningen som är utgångspunkten i en eventstudie. Vid beräkning av abnormal 

avkastning subtraheras den verkliga avkastningen med normalavkastningens geometriska 

medelvärde för samtliga 11 eventdagar i varje bransch. (Armitrage, 1995, s. 27)  

 

 

Figur 3 – The Market Model (Armitrage, 1995 s.27)   

ARit = Abnormal avkastning 

Rit = Aktiens avkastning 

αi = Aktiens konstanta medelavkastning 

βi = Aktiens kurskänslighet 

Rmt = Marknadens avkastning  

  

Rit = (Pt – Pt-1) / Pt-1 

 

ARit = Rit – (αi + βiRmt)  
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2.4.4.3 Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning, (CAAR) 

Då tillkännagivanden av reporänteförändringar sker ett flertal gånger under studiens valda 

tidsperiod är det av vikt att uppskatta ett genomsnitt för samtliga händelser. För att uppskatta den 

kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen (CAAR) fordras ett genomsnittligt värde av 

den abnormala avkastningen (AAR). Detta möjliggörs genom att summera samtliga abnormala 

avkastningar för en bestämd dag inom händelsefönstret för att slutligen dividera summan med 

antalet observationer, respektive beräkning utgörs på samtliga 11 eventdagar (MacKinlay, 1997, 

s.21-24). 

 
 

Figur 4 – Genomsnittlig abnormal avkastning (MacKinlay, 1997, s.24) 

ARt = Genomsnittlig abnormal avkastning (AAR) 

∑ = Summa 

N= Antal observationer  

ARit = Abnormal avkastning  

 

Efter beräkning av den genomsnittliga abnormala avkastningen kan CAAR för hela marknaden 

beräknas. Eftersom studien syftar till att studera om ett signifikant samband råder mellan 

tillkännagivanden av reporänteförändringar och aktiemarknaden är det nödvändigt att räkna ut 

den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen.  Beräkningen av CAAR sker genom att 

summera genomsnittlig abnormal avkastning (AAR) för samtliga 11 eventdagar. CAAR utgör 

första dagen av eventperioden, och för att beräkna andra dagens AAR adderas första dagens med 

den andra dagens AAR. Förloppet fortsätter sedan fram till den sista eventdagen (Francis & 

Taylor, 2000, s. 214).  

 

  

 

Figur 5 – Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning (MacKinlay, 1997, s.24) 

CAR = Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning  
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2.4.5 Hypotesprövning 

Hypotesprövningar undersöker om ett signifikant samband mellan två antaganden existerar. I 

detta fall skall hypotestestet redogöra för om avvikelsen i den abnormala avkastningen är en 

slump eller inte. Vid utförandet av hypotesprövningar skall två olika antaganden utformas, detta 

innefattar en nollhypotes (H0) samt en mothypotes (H1), som är ett alternativ till nollhypotesen 

(Körner & Wahlgren, 2006, s.191). Prövningen leder till att man antingen förkastar eller 

accepterar nollhypotesen. (Körner & Wahlgren, 2005, s. 122) 

Denna studie har ämnat undersöka marknadsreaktionen vid reporänteförändringar, vilket har 

utmynnat i ett stort urval och därmed behandlas normalfördelningen som det statistiska 

instrumentet i uppsatsen. Hypotesprövningen utgörs av ett tvåsidigt test som innebär att en 

negativ eller positiv avvikning kan medföra en effekt på hypotestestet. Testet av noll – samt 

mothypotesen åskådliggör för om testvärdena anträffas inom gränsvärdet. För att fastställa om 

nollhypotesen skall förkastas fordras att testvärdet befinner sig utanför gränsvärdet. (Körner & 

Wahlgren, 2005, s. 125) 

Risken med hypotesprövningar är att felaktiga beslut, som baseras på ofullständig information, 

kan uppstå (Körner & Wahlgren, 2005, s. 122). Det finns dock möjlighet att minimera denna 

risk, genom att fastställa storlek för risken att förkasta fel hypotes. Denna risk benämns som 

signifikansnivån (α) och brukar vanligtvis värderas till 5 procent, 1 procent eller 0,1 procent. Det 

är därmed omöjligt att helt eliminera risken som förekommer vid hypotestester. (Körner & 

Wahlgren, 2005, s. 122) Resterande av signifikansnivån utgörs av ett konfidensintervall (µ). Ett 

konfidensintervall på 95 procent, och därmed en signifikansnivå på 5 procent, är det allmänt 

användbara och tillräckligt för att skapa tillförlitlighet. Detta innebär att ett stickprov med 95 

procent sannolikhet kan beskriva en hel population, samt att signifikansnivån beskriver att det är 

5 procent risk att man felaktigt förkastar nollhypotesen (Körner & Wahlgren, 2005, s.127-130).  

Beslutsregeln blir att nollhypotesen förkastas när det studerade värdet, i detta fall CAAR, är 

signifikant avvikande från noll. Och att det finns en fem procentig sannolikhet på att avvikelsen 

från normala avkastningen är en slump.   

Detta förutsätts därmed i studien vid beräkning hypotesprövningarna. Det dubbelsidiga testet 

samt konfidensintervallet på 95 procent ger upphov till att respektive sida av svansen innefattar 

2,5 procent och ett gränsvärde på 1,96 respektive minus 1,96, vilket presenteras som de kritiska 

värdena (Körner & Wahlgren, 2006, s. 196). Beräkning av z-värdet sker utifrån nedanstående 

formel.  

 

Figur 6 – Z- test (Körner & Wahlgren, 2005 s. 137) 

x = Medelvärde CAAR  

µ = Hypotetiskt värde, 0 

s = Standardavvikelse 

n = Antalet dagar inom händelsefönstret 
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För att beräkna z-värdet krävs det en beräkning av standardavvikelsen, formeln för denna 

uträkning presenteras nedan. 

                                                           

Figur 7 – Standardavvikelse (Körner & Wahlgren, 2005 s. 137) 

x = CAAR, observationen  

s = Standardavvikelsen  

n = Antalet dagar inom händelsefönstret  

 

Följande hypoteser kommer att testas i denna studie. Hypoteserna innefattar alla 

reporäntehöjningar samt sänkningar för samtliga valda branscher.  

Hypotes 1.  

H0 = Det råder inget samband mellan tillkännagivande av reporänteförändringar och aktiekursen. 

H1 = Det föreligger ett negativt samband, tillkännagivandet av reporäntehöjningar leder till att 

aktiekursen sjunker.  

Hypotes 2.  

H0 = Det råder inget samband mellan tillkännagivande av reporänteförändringar och aktiekursen.  

H1 = Det föreligger ett negativt samband, tillkännagivandet av reporäntesänkningar leder till att 

aktiekursen stiger. 
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2.5 Metodkritik  
 

2.5.1 Eventstudiens problematik  

Eventstudien utvecklades med syfte att uppskatta en händelses effekt på aktiepriset. 

Tillvägagångssättet är grundat på att estimera en marknadsmodell för att sedan kalkylera 

abnormal avkastning, som ska reflektera aktiemarknadens reaktion vid tillkännagivandet av den 

nya informationen. (McWilliams & Siegel, 1997, s. 628) En studies slutsatser kan anses vara 

valida endast om forskaren verkligen har identifierat den abnormala avkastning som associeras 

med händelsen i fråga. Slutsatsen av betydelse ska baseras på följande antaganden. Marknaden är 

effektiv, händelsen är oförväntad, och det finns inga andra effekter som kan påverka aktiekursen 

inom eventfönstret. (McWilliams & Siegel, 1997, s. 629) 

Marknadseffektivitet implicerar att all relevant information som finns tillgängligt på finansiella 

marknader inkorporeras i aktiepriset. Om en marknad anses vara effektiv, kommer all 

information som nyligen publicerats för investerare och företag, att reflekteras i aktiekurserna. 

För att isolera händelsen av intresse ska forskaren definiera ett eventfönster. Antagandet om 

marknadens effektivitet är svårt att förena med användningen av ett långt eventfönster.   

(McWilliams & Siegel, 1997, s. 630) Detta skapar problem för forskaren att hitta det perfekta 

eventfönstret för att identifiera att den abnormala avkastningen endast är en effekt av händelsen i 

fråga. Ett för kort eventfönster anses också vara problematiskt på grund av risken att marknaden 

ännu inte hunnit reagera på den nya informationen.  

Det andra antagandet om att händelsen är oförväntad baseras på när information publiceras till 

allmänheten. Investerare, företag samt övriga aktörer på marknaden har inte kännedom om 

informationen förrän den offentliggörs av medier. Den abnormala avkastningen är därmed 

resultatet av aktörernas reaktion på den nya informationen. Dock finns möjligheter för att 

händelsen har förutsetts, eller att information har läckts ut på marknaden innan nyheten formellt 

har publicerats. Läckage gör användandet av en eventstudie problematisk, eftersom det skapas 

svårigheter att avgöra när aktörerna på marknaden fick kännedom om den nya informationen. 

(McWilliams & Siegel, 1997, s. 630-634) 

Det tredje antagandet är avgörande eftersom eventstudien som metod, kännetecknas av den 

abnormala avkastningen av händelsen som studeras. Om andra finansiella händelser sker under 

eventfönster skapas svårigheter med att isolera att effekten av endast ett event. Sådana händelser 

kan vara ett företags offentliggörande av en ny produkt, VD-byte, oförväntad utdelning och 

förändringar i företagsledning. Ju längre eventfönstret desto mer avancerat för forskaren att påstå 

att man har isolerat studiens händelse från övriga, som kan komma att påverka aktiekursen. 

(McWilliams & Siegel, 1997, s.634)  
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2.5.2 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet fastställer tillförlitligheten för insamlad data och om samma resultat kan uppnås vid 

en ny mätning vid ett annat tillfälle. Om en studie uppvisar samma resultat vid upprepande 

undersökningstillfällen konstaterats det att studien har en hög reliabilitet. (Denscombe, 2009, s. 

424) Denna studie har grundat samtliga kalkyleringar på väletablerade beräkningsmodeller, vilka 

har utförts på kalkylprogrammet Excel, detta minimerar risken för felberäkningar. Antalet 

reporänteförändringar som har undersökts är efter Riksbankens självständighet och till den 

senaste förändringen. Detta har medfört till ett relativt stort urval som möjliggjort generalisering 

samt härledning av slutsatser för marknadens effektivitet. Samtliga åtgärder har bidragit till en 

ökad reliabilitet.   

Validitet rör frågan om huruvida en eller flera indikatorer som utformats i syfte att mäta ett 

begrepp verkligen mäter just det begreppet. Begreppet validitet kommer från ordet ”valid” och 

betyder giltig (Patel & Davidson, 2011, s. 102-105). Metoden för eventstudien är grundad på att 

marknaden inte har kännedom om en eventuell reporänteförändring förrän tillkännagivandet på 

händelsedagen. Spekulationer om reporänteförändringen är dock vanliga företeelser i 

verkligheten som kan, tidigare än beräknat, medföra en inverkan på aktiekursen. Vid tillämpning 

av eventstudier använder forskare ofta korta eventfönster för att enklare avskilja effekter från 

vilseledande händelser. Denna studie har använt ett eventfönster på 11 dagar, trots detta kan det 

inte säkerligen konstateras att en eliminering av risken för att reporänteförändringar påverkats av 

andra nyheter som publicerats samtidigt. Detta kan därmed ha bidragit med en negativ påverkan 

på studiens validitet.  

 

2.5.3 Källkritik  

De källor som främst kan ifrågasättas är Internetkällor eftersom det ibland råder osäkerhet kring 

publikationen och källorna bör kritiskt granskas av forskaren för att fastställa källans 

tillförlitlighet. Denna studie har främst använt sig av Riksbankens samt Nasdaq OMXs hemsida, 

vilket anses vara tillräckligt tillförlitligt. Trots detta bör man ha i åtanke att inmatningsfel kan 

inträffa. Studien har grundats på vetenskapliga artiklar som bedöms vara pålitliga eftersom de 

publiceras av akademiska tidskrifter. Dock kan man kritisera äldre artiklars tillämpningsbarhet, 

eftersom de ofta anses vara uråldriga. Författarna, som haft detta i åtanke, har försäkrat sig om 

att de äldre skrifterna är användningsbara än idag genom att tillämpa nyare forskning som 

refererar till de äldre studierna.  
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras en bakgrundsteori om reporäntan och dess medförande effekt, samt 

teorin om den effektiva marknadshypotesen och invändningar mot denna. Utöver det 

introduceras kassaflödesmodellen samt pris- och inkomstelasticitet. Författarna avslutar detta 

kapitel med en presentation av tidigare forskning inom studiens område som främst har utförts 

på den amerikanska marknaden.  

3.1 Reporäntan och inflationsmål   
Riksbanken är en oberoende myndighet under riksdagen som ansvarar för den svenska 

penningpolitiken. För att generera en gynnsam och hållbar ekonomisk utveckling fokuserar 

Riksbanken på att bibehålla en stabil och låg inflation för att främja den allmänna prisnivån. 

(Riksbanken, 2012). Inflationsmålet, som beslutades år 1995, ska ligga på två procent mätt med 

konsumentprisindex (Hultkrantz & Söderström, 2014, s. 72). 

Reporäntan är ett av Riksbankens viktigaste verktyg för att bevara inflationsmålet 

(Ekonomifakta, 2015). Fokus ligger på att inte ha för låg eller hög inflation till följd av deflation 

– och inflationsrisken, som innebär att den allmänna prisnivån faller eller ökar. Detta resulterar i 

att konsumenternas betalningsvilja minskar, liksom företagen minskar på sina investeringar i 

väntan på lägre priser i framtiden (Riksbanken 2012).  

En hög inflation genererar ökad risk för varierande inflationsutveckling som medför en osäkerhet 

om den framtida prisutvecklingen. Råder stor osäkerhet ökar risken för en minskning av 

pengavärdet, vilket skapar en riskpremie och medför högre räntor. Höga räntor ger upphov till 

ökade lönekostnader som i sin tur riskerar att hämma investeringar och därmed aktiviteten i 

ekonomin. Till följd av att den höga inflationen leder till en varierad inflation skapar detta en 

försvårad långsiktig planering för bland annat företag. Företag kan exempelvis uppleva 

svårigheter med att planera in framtida kostnader och med prissättning av varor och tjänster, för 

att möjliggöra den eftersträvade vinsten. (Riksbanken, 2011)   
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3.1.1 Reporäntans effekt  

Förändringar i reporäntan påverkar bankernas marknadsräntor, och vid reporäntehöjningar 

kommer även bankerna tvingas till att höja sina räntor. Föregående har en negativ påverkan på 

investeringsviljan som minskar på grund av de höga räntekostnaderna, som medförs av den höga 

räntan. De höga räntorna bidrar även till en avkylning i ekonomin då det blir gynnsammare att 

spara än att investera och konsumera, parallellt ökar räntekostnader för belånade individer, vilket 

resulterar i mindre pengar till konsumtion. En höjning av räntan leder även till en högre 

diskonteringsränta, vilket påverkar aktievärderingen för börsnoterade företag. Motsatsen gäller 

för reporäntesänkning, Riksbanken sänker reporäntan i syfte med att stimulera ekonomin, den 

expansiva penningpolitiken leder till fallande marknadsräntor samt minskad kapitalkostnad. 

Detta i sin tur ökar investeringar samt konsumtionen i samhället. (Ekonomifakta, 2015) 

Externa störningar och ekonomiska aktörers växlande pessimism och överoptimism ger 

omväxlande hög- och lågkonjunkturer. Under högkonjunkturer är produktionen över det 

potentiella, det råder således brist på resurser. Överhettningen blir inte långvarig eftersom 

produktionen tillslut faller tillbaka. Den ökade efterfrågan belyser förbättrade vinstutsikter för 

företag vilket utfaller i en tilltalande optimism och stigande börskurser. Den ökade efterfrågan på 

tillgångar genererar en större investeringsvilja hos företag, och ofta finansieras investeringar med 

lån på kreditmarknaden. Hushållen, som vid högkonjunkturer har högre lön samt lägre 

arbetslöshet, lånar mer under bättre tider, vilket ökar hushållens konsumtion och ökar företagens 

intäkter. Uppgången av konjunkturläget kommer tillslut avta. Bland annat genom att 

överhettningen bromsar ekonomin, den rådande optimismen blir överdriven eller företag som 

lånat för mycket uppnår en överkapacitet samt upplever svårigheter med utbud och efterfrågan. 

(Eklund, 2013, s.165-166) 

Med sin reporänta har Riksbanken möjlighet att dämpa den överhettade ekonomin till ett 

stabilare konjunkturläge och därmed upprätthålla inflationsmålet. Inflationen vid 

högkonjunkturer riskerar att överskrida målet, för att undvika det höjer Riksbanken reporäntan 

och ekonomin kyls ned då den höga reporäntan resulterar i högre marknadsräntor. (Eklund, 2013, 

s. 225)  

Under konjunkturnedgångar förekommer försiktighet från företagens sida vilket bidrar med lägre 

skuldsättning, en krympande kreditvolym samt en avtagande investering. Den avlägsna 

optimismen medför en försämrad vinstutsikt som leder till en fallande börskurs. Överkapaciteten 

som uppstår genom den rasande efterfrågan orsakar kostnadsminskning samt personalminskning 

som ökar arbetslösheten. Sammanfattningsvis skär företag ned produktionen för att inte pressas 

av höga ränte- och lönekostnader. Efter att ekonomin nått botten påbörjas gradvis en ny uppgång. 

(Eklund, 2013, s.165-166) Vid en konjunkturnedgång använder Riksbanken reporäntan för att 

stimulera ekonomin. (Ekonomifakta, 2015). Följden utfaller i att marknadsräntorna sänks i syfte 

med att öka företagens och hushållens konsumtion samt investeringsvilja (Eklund, 2013, s. 225).  
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3.2 Kanaler  
När Riksbanken beslutar om en reporänteförändring påverkas den totala efterfrågan samt 

inflationen i landet genom olika kanaler i ekonomin. De kanaler som medför en verkan på utbud 

och efterfrågan delas in i kreditkanalen, växelkurskanalen samt räntekanalen. (Riksbanken, 

2011) 

 

3.2.1 Kreditkanalen  

Kreditkanalen redogör för hur penningpolitiken, via banker och andra finansiella institut, 

påverkar efterfrågan. Vid ökning av reporäntan väljer bankerna att minska utlåningen, vilket 

medför svårigheter för hushåll samt företag att låna pengar. De företag som inte har möjligheten 

eller viljan att låna tvingas till att skära ner på sin verksamhet och skjuta på investeringar, vilket 

medför en avkylande effekt på ekonomin. (Riksbanken, 2011) 

 

3.2.2 Växelkurskanalen 

Denna kanal redogör för penningpolitikens effekt på valutans värde. Reporäntehöjningar 

resulterar normalt i att kronan stärks och orsaken är att högre räntor medför en större attraktion 

till den svenska kronan än placering i andra valutor. Behaget genererar ett inflöde av kapital samt 

ökad efterfrågan på svenska kronan, vilket stärker växelkursen. (Riksbanken, 2011) 

 

3.2.3 Räntekanalen  

Efterfrågan på varor och tjänster påverkas av räntekanalen. Ju högre ränta desto mer dämpas 

hushållens konsumtion samt företagens investeringsvilja. Orsaker till dessa effekter utgörs bland 

annat av att avkastningen på sparandet är relativt stort vilket gör sparandet till ett attraktivt val. 

Den avtagande investeringsviljan är ett resultat av de höga inlåningsräntorna som genererar höga 

kapitalkostnader vid ett eventuellt banklån. (Riksbanken, 2011) 
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3.3 Teorin om den effektiva marknadshypotesen  
För att Riksbankens tillkännagivande av reporänteförändringar omedelbart skall reflekteras i 

aktiepriset förutsätts det att marknaden är effektiv. Teorin om den effektiva marknadshypotesen 

utvecklades av Eugene Fama (1970). Teorin redogör för att marknadseffektivitet uppnås när all 

tillgänglig information återspeglas i aktiepriset, samt att all ny information som når marknaden 

omgående kommer att justera priset på värdepapper. Vid detta skede skapas en möjlighet för 

institutioner och företag att agera rationellt. (Fama, 1970). Marknadseffektivitet kan uppnås om 

följande antaganden är uppfyllda (Fama, 1970 s. 383).  

Rationalitet, som är ett av antagandena, innebär att investerarna agerar rationellt genom att inte 

vilja sälja sina aktier till det gamla priset om ny information, som ökat aktiekursen, finns 

tillgänglig på aktiemarknaden. (Pontiff, 2006 s. 37) 

Det andra antagandet är avvikandet från rationalitet, som innebär att investerare tolkar och 

bearbetar ny information olika. Av de optimistiska investerarna kommer en övervärdering av 

aktien ske medan pessimismen hos andra aktörer medför en undervärdering av aktien. Trots 

denna skiljaktighet kan marknadseffektivitet uppnås och aktien blir rätt värderad eftersom 

avvikelserna om uppskattningarna balanserar ut varandra. (Jain, 2012 s. 17)  

För att uppnå effektivitet på aktiemarknaden krävs det inte att alla investerare är rationella. De 

flesta är amatörer som agerar irrationellt, vilket menas att investerarna handlar utifrån sina 

känslor och ideligen förmodar att aktier är över- eller undervärderade utan att utföra en analys av 

företaget i fråga. En annan skiljaktighet mellan amatörer och professionella investerare är 

beloppet på investeringarna. Irrationella investerare kännetecknas av att handla med ett mindre 

kapital jämställt med professionella. Trots dessa avvikelser hävdas det att marknadseffektivitet 

kan uppnås med endast få professionella investerare som agerar rationellt. Man menar att 

rationella investerare skulle uppnå vinst genom arbitrage, som innebär att man utnyttjar 

prisskillnaderna på olika marknader genom att köpa aktier på en marknad, för att sedan sälja den 

på en annan till ett högre pris. (Pontiff, 2006 s. 37-38) Enligt teorin om den effektiva 

marknadshypotesen räcker det med att ett av de ovanstående antagandena är uppfyllda för att 

uppnå marknadseffektivitet. (Fama, 1970) 

Fama (1970) skriver om ytterligare tre antaganden som bör uppfyllas för att uppnå en effektiv 

marknad. Vid handel med värdepapper existerar inga transaktionskostnader, alla 

marknadsaktörer har kostnadsfri tillgång till all tillgänglig information samt att alla aktörer är 

överens om att den aktuella informationen förklarar det aktuella marknadspriset. På en sådan 

marknad återspeglar det aktuella priset på värdepapper all tillgänglig information. (Fama, 1970, 

s. 387) 

Fama (1970) påstår att dessa kriterier är tillräckliga dock inte nödvändiga för att uppnå 

marknadseffektivitet. Vidare diskuterar Fama (1970) att, så länge aktörer på marknaden tar 

hänsyn till all tillgänglig information, trots att stora transaktionskostnader hämmar 

transaktionsflödet, innebär det att när transaktionerna väl äger rum reflekteras inte all tillgänglig 

information i aktiepriserna. Han hävdar även att marknadseffektivitet kan uppnås om ett 

tillräckligt stort antal investerare har kostnadsfri tillgång till information. Även det sista 

antagandet om att aktörerna är överens om informationens påverkan på aktiepriset avfärdas av 

Fama (1970). Detta eftersom oenigheten bland investerare i sig inte innebär 

marknadsineffektivitet, om det inte finns investerare som konsekvent kan utföra bättre 
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utvärderingar av den tillgängliga informationen. Fama (1970) resonerar sammanfattningsvis att 

den finansiella marknaden kan uppnå effektivitet, trots att alla kriterier inte uppnås. (Fama, 1970, 

s. 387-388) 

Teorin om den effektiva marknadshypotesen redogör således för hur en marknad bearbetar 

tillgänglig information. Det finns dock olika varianter av information att beakta vilket resulterar i 

en uppdelning av tre former av marknadseffektivitet, svag-, semistark-, och stark form. (Fama, 

1970) 

 

3.3.1 Svag form av marknadseffektivitet 

Den svaga formen av marknadseffektivitet har sitt ursprung i teorin ”The Random Walk”. I 

denna form återspeglas all tidigare kursinformation i aktiepriset, därmed kan inte framtida 

aktiepriser förutspås eller beräknas utifrån historisk information om aktiekursen. (Fama, 1970, s. 

383)  

 

3.3.2 Semistark form av marknadseffektivitet 

Utöver historisk information om aktiekurser som erhålls i den svaga formen, ingår i denna form 

också all offentlig information som finns tillgänglig på marknaden. Exempel på offentlig 

information är årsrapporter, kvartalsrapporter, bokslut och andra ekonomiska rapporter. Den nya 

allmänna informationen som nås ut till marknaden kommer medföra en omedelbar justering i 

aktiekursen. (Fama, 1970, s. 383)  

 

3.3.3 Stark form av marknadseffektivitet 

I den starka formen av marknadseffektivitet återspeglas, förutom all historisk – och offentlig 

information, även insiderinformation som bland annat bolagets ledning har tillgång till. Om 

denna information når alla aktörer på marknaden vid samma tidpunkt kommer inte 

överavkastning kunna uppnås. (Fama, 1970, s. 383)  

 

Figur 8 – Den effektiva marknadshypotesen (Hillier et al, 2013, s. 357) 
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Famas (1970) undersökning resulterar i att den amerikanska aktiemarknaden som studeras är 

semistark, och därmed är utgångspunkten i denna studie att den svenska aktiemarknaden kan 

tillhöra den semi-starka formen av marknadseffektivitet. Detta eftersom det kan antas att de 

globala aktiemarknaderna inte uppvisar stora skillnader, därför bör prissättningen på aktier och 

marknadseffektiviteten vara lik varandra på de finansiella marknaderna.  

 

3.4 Invändningar mot teorin om den effektiva marknadshypotesen  
Teorin om den effektiva marknadshypotesen kritiseras bland annat av forskare inom Behavioral 

Finance, som redogör för hur psykologiska förhållanden påverkar investerarnas beteenden på 

aktiemarknaden. Människans beteende tenderar att präglas av känslor vilket gör att människan 

agerar irrationellt, detta beteende kan även kännetecknas hos investerare på aktiemarknaden 

(Ritter, 2003 s. 429). 

En egenskap inom finansiell psykologi är egocentrism och detta karaktärsslag medför att 

investerare inte har förmågan att se sina investeringsbeslut ur någon annans synvinkel. Är man 

egocentrisk har man tendensen att värdera en aktie högre om man äger den, och på grund av 

egenintresset uppstår svårigheter att vara objektiv vid bedömning av investeringen. Egenintresset 

medför även att man inte fattar rationella beslut, trots att sämre nyheter om tillgången nått 

marknaden tenderar en egocentrisk investerare att hålla i aktien. (Azzopardi, 2010 s. 77) 

Övertro är en egenskap som resulterar i en överskattning av sin förmåga att analysera 

aktiekursens utveckling, vilket ökar riskbenägenheten. En sådan aktör kännetecknas av att man 

anser sig inneha en kunskap och kapacitet som är högre än genomsnittet. Investerare med denna 

egenskap är irrationella och anser att sina personliga uppskattningar vid aktievärderingar är mer 

korrekta än andras. Den överdrivna självuppfattningen medför orimligt höga förväntningar på 

aktieavkastningen, vilket leder till att investerarna förbrukar stora resurser på insamling av 

information vid en eventuell investering. Egenskapen medför även att man innehar riskfyllda 

portföljer, samt att man genomför för många investeringar. (Barber & Odean, 2001) 

Ett agerande som associeras med irrationella investerare är flockbeteendet, som kännetecknas av 

att investerare följer flocken på grund av rädslan att stå ensam förlorare, trots risken att få sämre 

avkastning. Investerare som följer flocken kännetecknas av att vara osäkra och där av behagas av 

att imitera andra för att säkerhetsställa att de inte hamnar i en sämre sits. (Hamberg, 2001 s. 124) 

En orsak till flockbeteendet är att privatpersoner förmodar att andra investerare innehar nyare 

information, vilket resulterar i att man värderar andras uppskattningar högre än sina egna. 

(Banerjee, 1992 s. 803-805) Studier inom området påvisar att investerare har benägenheten att 

fånga uppmärksamheten av aktier som visar på kraftigt positiv kursutveckling och tillgångar som 

uppmärksammas av media, detta flockbeteende medför prisuppgångar på aktier (Shleifer & 

Summers, 1990).  
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3.5 Kassaflödesmodellen 
För att uppnå en djupare förståelse för reporäntans påverkan på företag redogörs 

kassaflödesmodellen som värderingsmodell vid aktieprissättning. Den variabel som är av intresse 

och som möjligtvis påverkas av reporänteförändringar är diskonteringsräntan. 

Diskonteringsräntan används vid beräkning av nuvärdet för ett företag. (Hillier, et al. 2013, s. 

140) Reporänteförändringar har en effekt på aktiepriset och även ett företags framtida 

kassaflöden (Chen, Mohan & Steiner, 1999) Genom att undersöka reporäntans effekt på 

diskonteringsräntan utmynnas en förståelse för hur marknadsvärdet för börsnoterade företag 

påverkas av Riksbankens tillkännagivanden om ränteförändringar.   

Kassaflödesmodellen ses idag som den mest tillämpade metoden vid värdering av företag. Då 

modellen beaktar bokföringstekniska aspekter anses denna metod tillhöra en av de mest rättvisa 

och moderna metod vid företagsvärdering. Detta eftersom utan hänsyn taget till 

bokföringstekniken kan företag redovisa positivt resultat trots att företaget är olönsamt. 

(Demirakos, Strong & Walker, 2004, s. 5) 

För att ta hänsyn till dessa aspekter diskonteras det framtida kassaflödet med företagets WACC. 

Vid beräkning av WACC får man ut företagets totala avkastningskrav. (Fernández, 2007) I linje 

med Fernández (2007) anses WACC vara lämplig som diskonteringsränta vid värdering av ett 

företagsvärde. Formeln för WACC presenteras nedan.  

 

 

Figur 9 – Beräkning av WACC (Fernández, 2007, s. 855) 

E = Marknadsvärde på eget kapital  

Ke = Avkastningskrav på eget kapital 

D = Marknadsvärdet för företagets skulder  

Kd = Genomsnittlig räntekostnad  

T = Bolagsskatt  

För att sedan erhålla bolagets värde estimeras först företagets framtida fria kassaflöden och 

WACC, och sedan diskonteras kassaflödet till ett nuvärde som representerar bolagets värde. För 

att erhålla marknadspriset för aktierna divideras marknadsvärdet med antalet utstående aktier. 

(Fernández, 2007) Formeln för beräkning av nuvärdet med WACC presenteras nedan. 

 

 

 

 

Figur 10 – Beräkning av nuvärdet med WACC (Pierru & Babusiaux, 2010, s. 240-242)    

V = Marknadsvärdet för företaget 

F = Kassaflödet för företaget 
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En reporäntehöjning medför att den genomsnittliga räntekostnaden (Kd) ökar och därmed 

påverkas företagens WACC av en förändring i reporäntan. Även aktieägarnas avkastningskrav 

förändras på grund av den riskfria räntan som påverkas av reporänteförändringar, som också har 

en inverkan på ett företags WACC. Således har förändringar i reporäntan en effekt på företag.  

Vid en reporäntehöjning sker ett ökat avkastningskrav hos aktieägarna, höjningen resulterar även 

i ökade lånekostnader för företaget. Detta i sin tur medför en ökad WACC som leder till att 

marknadsvärdet (V) sjunker. Med denna värderingsmetod som utgångspunkt förväntas denna 

studies resultat att utfalla i ett negativt samband mellan Riksbankens tillkännagivanden av 

reporänteförändringar och företagens aktiekurser. (Pierru & Babusiaux, 2010) 

Kassaflödesmodellen har sina förespråkare och motståndare. Kassaflödet ökar vid försäljning av 

tillgångar och reduceras vid investeringar. Detta medför att företag som investerar mycket eller 

har stora tillgångar som förväntas generera hög avkastning, kommer att ha ett negativt kassaflöde 

i en längre tidsperiod. Företagen, som befinner sig i tillväxtfas och genererar hög avkastning, har 

ideligen, på grund av investering intensiteten, ett negativt kassaflöde. (Penman, 2010 s. 121-124) 

 

3.6 Elasticitet  
 

3.6.1 Priselasticitet  

Elasticitet är ett bra mått för att beräkna hur en varas efterfrågan påverkas vid prisförändringar. I 

enlighet med teorierna förväntas det att reporäntehöjningar medför ökade kapitalkostnader för 

företagen, och det resulterar i prisökningar på tjänster och produkter. Dock är det inte säkert att 

detta blir utfallet i verkligheten. Varor och tjänster som anses vara nödvändiga kommer troligen 

inte visa på en markant påverkan på efterfrågan vid prisförändringar. Elasticiteten är av stor 

betydelse för företag eftersom det visar hur företaget påverkas av reporänteförändringar. De 

företag vars tjänster och eller produkter är oelastiska, därmed nödvändiga, anses vara mindre 

priskänsliga, än exempelvis lyxvaror. (Stowe, 1991)     

 

3.6.2 Inkomstelasticitet  

Människors beteende vid inkomstförändringar påverkar inkomstelasticiteten. Varor, som anses 

vara nödvändiga, har en låg inkomstelasticitet. Exempel på en sådan vara är bröd, där av 

förändras inte människors dagliga inköpsvaror av inkomstförändringar. Konsumtionen av 

lyxvaror, vars efterfrågan är priskänsliga, ökar synnerligen med en högre inkomst. (Axelsson, et 

al. 1998, s. 157-160) Vid en reporäntesänkning får man mer över till konsumtion. Detta kan 

generera företag som säljer lyxvaror då efterfrågan ökar, vilket frambringar tillväxt. 

Dagligvaruhandelns efterfrågan kommer troligtvis inte att påverkas i lika stor utsträckning, 

därmed förekommer inte en märkbar skillnad på efterfrågan i inom dagligvaruhandeln.  
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3.7 Tidigare forskning 
Majoriteten av studier som behandlat reporänteförändringens effekt på aktiemarknaden är 

amerikanska. Man har analyserat amerikanska centralbankens förändringar i ”Federal Funds 

Rate”, som är motsvarigheten för den svenska reporäntan.  

En av de äldsta studierna inom området är Wauds (1970) undersökning som fokuserar på 

effekten av amerikanska centralbankens tillkännagivanden av reporänteförändringar och dess 

påverkan på den amerikanska aktiemarknaden. Han studerar hur stor del av den eventuella 

effekten som kan hänföras till ekonomiska sakförhållanden, såsom räntekostnader och 

kassaflöden, även undersökning på psykologiska faktorers påverkan gjordes. Studien mynnar ut i 

slutsatsen att till följd av förväntningar på marknaden finns det en effekt på aktier innan 

centralbanken offentliggör för eventuella reporänteförändringar. (Waud, 1970) 

En studie om effekten av tillkännagivandet av reporänteförändringar och dess följder för teorin 

om den effektiva marknadshypotesen resulterar i likartade slutsatser. Undersökningen utfaller i 

att den amerikanska marknadens förväntningar om centralbankens reporänteförändringar 

påverkar storbankernas in- och utlåningsräntor innan centralbanken offentliggjort om den 

eventuella förändringen. Studien resulterar även i att en reaktion på marknaden kan identifieras 

endast om reporänteförändringen är oförväntad, vilket bekräftar antagandet om den effektiva 

marknadshypotesen. (Demiralp, 2001) 

I sin studie undersöker forskarna Seiler, Shyu och Sharma (1998, s. 19) effekten av förändringen 

i reporäntan och diskonteringsräntan som utvecklas på aktiemarknaden, obligationsmarknaden 

samt på statsskuldsväxelmarknaden. Man antar att den finansiella marknaden ska reagera på 

förändringar av både diskonteringsräntan och reporäntan som skickar starka signaler om den 

framtida riktningen av en ekonomi. Studien presenterar två eventfönster som undersöks för både 

diskonteringsräntan och för reporäntan. Eventfönstret för diskonteringsräntan är 15 dagar innan 

och 15 dagar efter händelsedagen, och eventfönstret för reporäntan innefattar 11 dagar. 

Estimeringsperioden för räntorna ligger på 30 dagar. Resultatet av undersökningen presenteras i 

två tabeller för respektive ränta som innefattar den genomsnittliga abnormala avkastningen och 

kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen för både aktie, - obligations och 

statsskuldsväxelmarknaden. Undersökningen resulterar i att ett signifikant samband inte kan 

påvisas mellan tillkännagivandet av ränteförändringarna och marknaderna som studeras. 

Forskarna hävdar att centralbankens förutbestämda möten för reporänteförändringar kan 

möjliggöra att sambandet inte påvisas i aktiekurserna, eftersom sammanträdena bidrar till en 

justering på de finansiella marknaderna.  

Även Paw (2002) undersökte om förändringar i Federal Funds Rate påverkar kurserna på Dow 

Jones Industrial Average aktieindex. Paw (2002) studerade hur aktieindexet reagerar på den 

amerikanska centralbankens offentliggörande om reporänteförändringar. Studien utfaller i att ett 

samband inte kan påvisas mellan aktiekurser och tillkännagivanden av reporänteförändringar och 

hävdar att marknaden hinner anpassa sig och att förändringen inte var oförväntad.    

I artikeln skriven av Chen, Mohan och Steiner (1999) hävdas det att en reporäntesänkning leder 

till en tilltagande aktiekurs och ger en motsatt effekt vid reporäntehöjningar. Forskarna 

undersökte effekten av reporänteförändringar på amerikanska aktiers volatilitet samt avkastning 

under åren 1973 till 1996. Studiens resultat framvisar att de förväntade reporänteförändringarna 
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uppger en oansenlig aktieavkastning, medan oförväntade tillkännagivanden av 

reporänteförändringar resulterar i en negativ effekt på aktiemarknaden.  

Ytterligare studier som finner ett signifikant negativt samband mellan den amerikanska 

centralbankens tillkännagivanden av reporänteförändringar och ett index på New York Stock 

Exchange är Thorbecke (1997). Thorbecke (1997) undersökte Dow Jones Composite Average 

aktieindex mellan åren 1979 - 1982. Även Pearce och Roley (1985) undersökte samma samband 

under samma tidsperiod, och studien utföll i att det råder ett statistiskt signifikant negativt 

samband mellan DIJA och den amerikanska centralbankens utgivanden av 

reporänteförändringar.   

 

Forskare Tidsperiod  Marknad  Slutsats  

Roger N. Waud 1952-1967 

 

Amerikanska Negativt samband  

Selva Demiralp  1989-2001 

 

Amerikanska Negativt samband  

Michael Seiler, Peter Shyu & J.L. 

Sharma 

1987-1997 Amerikanska  Inget samband 

Paw C. Amethyst  1992-2002 Amerikanska  Inget samband  

 

Carl R. Chen, Nancy J. Mohan, & 

Thomas L. Steiner 

1973-1996 Amerikanska Negativt samband  

 

Willem. Thorbecke  1979-1982 Amerikanska  Negativt samband 

 

Pearce, D.K. & Roley, V.V. 1979-1982 Amerikanska Negativt samband  

 
 

Figur 11 – Sammanfattning av tidigare forskning  
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4. Empiri 

I detta kapitel redovisas undersökningens sammanställda resultat i form av diagram. Samtliga 

diagram innefattar 23 reporäntehöjningar respektive 24 reporäntesänkningar mellan åren 2001-

2015 för respektive branschindex 

4.1. Resultatredovisning  
Samtliga diagram som presenteras i detta avsnitt visar en Y-axel som redogör för den kumulativa 

genomsnittliga abnormala avkastningen (CAAR), samt en X-axel som redogör för studiens elva 

eventdagar.  

4.1.2 Finans & Fastighet  

 

Diagram 1 – Reporäntesänkningar för Finans & Fastighet  

I ovanstående diagram framgår det att avkastningen innan reporänteförändringen ligger på en 

stabil nivå fram till händelsedagen. Avkastningen börjar dock avta en dag innan 

tillkännagivandet och fortsätter att sjunka fram till två dagar efter. En möjlighet till 

överavkastning kan ske två till tre dagar innan tillkännagivandet.  

 

Diagram 2 – Reporäntehöjningar för Finans & Fastighet  

Grafen för CAAR belyser att det fyra dagar innan tillkännagivandet av reporäntehöjningar sker 

en markant ökning som förblir på en stabil nivå för samtliga dagar efter händelsedagen. 

Överavkastning påvisas kunna ske tre dagar innan Riksbankens offentliggörande. 
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4.1.3 Hälsovård  

 

 

Diagram 3 – Reporäntesänkningar för Hälsovård  

I ovanstående diagram illustreras grafen CAAR som visar på en stabil avkastning från dag -5 till 

-1 för att sedan minska från händelsedagen till dag 2. Efter dag 2 ökar aktieavkastningen fram till 

dag 4 där den börjar avta igen. Möjlig överavkastning uppskattas kunna ske tre dagar innan 

Riksbankens tillkännagivanden.  

 

 

 

Diagram 4 – Reporäntehöjningar för Hälsovård  

Vid analys av grafen för reporäntehöjningar i Hälsovårdsbranschen visas att aktiekursen ökar 

dagarna innan offentliggörandet av reporäntan. Tiden efter händelsedagen visar på en positivt 

stabil aktiekurs. Även vid reporäntehöjningar finns en möjlighet till överavkastning tre dagar 

innan offentliggörandet av den eventuella förändringen.  
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4.1.4 Industrivaror  

 

 
 

Diagram 5 – Reporäntesänkningar för Industrivaror  

Grafen CAAR redogör för en ökning på avkastningen mellan dag -4 till dag -2 innan 

händelsedagen. Från händelsedagen och fram till dag 2 visas en avtagande aktiekurs, dock 

reagerar marknaden positivt på reporäntesänkningen från dag 2 till dag 4.  Signifikant 

överavkastning uppvisas ske andra och fjärde dagen efter publiceringen av räntesänkningen.  

 

 

 

Diagram 6 – Reporäntehöjningar för Industrivaror  

Genom att analysera diagrammet för branschen Industrivaror kan man avläsa att, från fyra dagar 

innan Riksbankens tillkännagivande av reporäntehöjningar till eventdagen ökar avkastningen 

med ca fem procent. Från händelsedagen och fram till slutet av eventfönstret påvisas en solid 

aktiekurs på ca fem procent. Tre dagar efter offentliggörandet påvisas en möjlighet till 

överavkastning.  
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4.1.5 Teknologi  

 

 

 

Diagram 7 – Reporäntesänkningar för Teknologi  

Det som kan konstateras av ovanstående redogörelse är att en avmattning av aktiekursen sker 

mellan tre till två dagar innan tillkännagivandet. Från händelsedagen och framåt visar grafen en 

ökning av aktiekursen och fortsätter hålla sig på samma nivå fram till slutet av eventfönstret. 

Abnormal avkastning uppvisas dag 0, alltså samma dag som Riksbanken tillkännager en 

reporäntesänkning.  

 

 

 

Diagram 8 – Reporäntehöjningar för Teknologi  

Utifrån CAAR kan man visualisera en stabil avkastning fem dagar innan, fram till två dagar 

innan tillkännagivandet av reporäntehöjningar. Mellan dag -2 och dag -1 innan offentliggörandet 

sker en drastisk ökning av aktiekursen som sedan avmattas till en liten grad och håller sig sedan 

på en stabil nivå med en avkastning på ca 2,25 procent till 3,00 procent. Överavkastning 

uppskattas ske en dag efter publiceringen om ränteförändringen.  
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5. Analys  

Kapitlet redogör för analysen av den sammanställda empirin med anknytning till studiens 

behandlade teorier och tidigare forskning. 

I enlighet med teorin, torde tillkännagivanden av reporäntehöjningar medföra en avtagande 

aktiekurs, och en reporäntesänkning bör bidra med tillväxt på aktiemarknaden. I genomsnitt kan 

inte resultatet av denna undersökning påvisa detta negativa samband.   

Den äldre forskningen som presenteras i denna studie har resulterat i varierande utfall i frågan 

om det ett samband råder mellan tillkännagivanden av reporänteförändringar och aktiekurser. 

Resultatet kan variera eftersom det beror på hur insamlad empiri tolkas samt vilka teorier som 

man ställer emot resultatet för att göra en tolkning. Den forskning som anses ha studerat 

oförväntade reporänteförändringar har funnit ett negativt samband. Medan andra forskare hävdar 

att centralbankernas tillkännagivanden av reporänteförändringar inte kan anses vara helt 

oförväntade, och påstår därmed att aktiemarknaden är effektiv. I sin helhet påvisas inte studiens 

resultat, som presenteras i diagram, de förväntade effekterna som teorier om räntans och dess 

påverkan på företag redogör för.  

När samtliga branschers diagram för reporäntejusteringar jämförs kan författarna till denna 

studie finna en del likheter och skillnader. Dessa kan förklaras av olika faktorer och teorier som 

exempelvis branschernas pris-och inkomstelasticitet samt konkurrensen i branschen. 

 

5.1. Finans & Fastighet  
Institut inom branschen Finans & Fastighet får en relativt stor aktivitet i sitt index vid 

ränteförändringar och är därmed en räntekänslig bransch (Andrén, 2001). Oavsett om frågan 

gäller en sänkning eller en höjning av reporäntan kommer omständigheterna för investerare att 

förändras, vilket leder till omplacering av aktier.  

 

5.1.2 Reporäntesänkningar 

Vid tillkännagivanden av reporäntesänkningar uppvisar branschindexet en möjlighet till positiv 

abnormal avkastning två till tre dagar innan Riksbankens publicering av räntejusteringen. 

Marknaden reagerar på uttalandet, dock inte i enlighet med teorin om marknadseffektivitet. 

Waud (1970) skriver i sin studie att andra faktorer kan påverka marknadens reaktion vid 

tillkännagivanden om räntejusteringar, som exempelvis läckage av information. Dock går det att 

diskutera informationsspridningens möjligheter gällande Riksbankens publicering till 

allmänheten. Sannolikheten att sådan känslig information har läckt från Riksbanken är relativt 

liten och där av kan den abnormala avkastningen vara ett utfall av andra händelser. Om andra 

event uppkommer under eventfönstret skapas svårigheter med att isolera effekten av händelsen i 

frågan. Sådana händelser kan vara ett företags offentliggörande av en ny produkt, ett VD-byte, 

oförväntad utdelning eller förändring i företagsledning. Därför finns möjligheten att den 



30 
 

abnormala avkastningen kan förklaras av att andra kurspåverkande event har publicerats och 

medfört en effekt på aktiemarknaden.  

 

5.1.3 Reporäntehöjningar  

Finans & Fastighetsbranschen uppvisar abnormal avkastning tre dagar innan Riksbankens 

offentliggörande av reporäntehöjningar. Som Waud (1970) diskuterar kan marknaden uppvisa 

reaktioner innan tillkännagivandet på grund av förväntningar av ränteförändringen. Dessa 

förväntningar kan uppstå i samband med kännedomen att den amerikanska centralbanken har 

regelbundna sammanträden om reporäntan. Förväntningar på räntans resultat kan även 

uppkomma genom att se över konjunkturläget i resten av världen. Börjar en överhettning av 

ekonomier ske globalt förstår aktörer på marknaden att centralbanken snart kommer justera 

räntan till en högre nivå för att undvika överhettning. Om så är fallet i den svenska 

aktiemarknaden kan även marknadseffektiviteten av den svenska Finans & Fastighetsbranschen 

diskuteras. Kan man anta att effektivitet uppnås om marknaden i förväg kan förutse den 

kommande ränteförändringen? Enligt den effektiva marknadshypotesen ska marknaden 

omedelbart reagera på ny information, i detta fall reagerar marknaden innan informationen 

hunnit publiceras, alltså inte i enlighet med teorin. Den slutliga frågan blir då om detta är en 

indikation på att författarna inte har lyckats att helt isolera reporäntans effekt i studiens 

eventfönster, eller om det faktiskt är så att marknaden i genomsnitt kan förutse 

reporäntehöjningar i Finans & Fastighetsbranschen. 

  

5.2 Hälsovård  
Läkemedelsföretag påverkas inte av konjunktursvängar i lika stor utsträckning som finansiella 

företag eftersom läkemedel och tjänster inom hälsovården är oelastiska och influeras inte 

synnerligen av förändringar i efterfrågan (Swedbank, 2015). Företagen inom denna bransch 

uppvisar ett beroende för sin forskning och utveckling, därmed reagerar börsindexet beroende på 

företagens utvecklingsfaser, lyckande samt misslyckanden. Instituten påverkas således i högre 

grad av patentregistreringar i förhållande till reporänteförändringar.   

 

5.2.1 Reporäntesänkningar  

Trots dessa förutsättningar sker en liten reaktion på marknaden vid Riksbankens 

offentliggöranden av sänkningar i reporäntan. Abnormal avkastning kan uppskattas redan tre 

dagar innan publiceringen av räntejusteringen. Även i denna situation, likt Finans & Fastighet, 

kan man ifrågasätta författarnas framgång av att isolera reporäntans effekt i studiens 

eventfönster. Och även här finns möjligheten att andra kurspåverkande händelser som 

exempelvis en patentregistrering, har influerat aktiekursen. Därmed verkar antagandet om att 

läkemedel är oelastiska varor överensstämma med resultatet. Detta kan diskuteras vidare till 

växelkurs- och kreditkanalen. Den lägre räntan ger företag minskade kapitalkostnader på grund 

av billigare lån samt en ökning på förväntade kassaflöden, vilket bidrar till ett lönsammare 

företag. I samma veva försvagas den svenska kronan av räntesänkningen, och efterfrågan ökas 

därefter på svenskt läkemedel. Detta skapar tillväxt i exporten av svenska läkemedel som pressar 

upp aktiepriset och gynnar den svenska läkemedelsbranschen.   
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5.2.2 Reporäntehöjningar  

Hälsovårdsbranschen tenderar att uppvisa likartat resultat som branschen Finans & Fastighet vid 

reporäntehöjningar.  Vid Riksbankens tillkännagivanden kan överavkastning ske tre dagar innan 

publiceringen av ränteförändringen, vilket också gäller för Finans & Fastighetsbranschen. Som 

det tidigare har diskuterats i studien torde Finans & Fastighet uppvisa större räntekänslighet 

likställt med Hälsovårdsbranschen, eftersom finansiella institutioner ter sig influeras av 

ränteförändringar i större utsträckning än icke finansiella bolag. (Dinenis & Stailkouras, 1998, 

s.124) Denna slutsats härleds även av studien skriven av Andrén (2001). Indexet för Hälsovård 

utgörs av bolag bland annat inom läkemedel och medicinteknik, som är två konjunkturstabila 

branscher (Swedbank, 2015). Därför skapas en förvåning över att Hälsovårdsindexet företer 

likartat resultat som Finans & Fastighetsindexet. Resultatet påverkas, som det tidigare har 

noterats i denna studie, av en del faktorer, som exempelvis om reporänteeffekten är isolerad i 

eventfönstret, eller om resultatet kan vara en effekt av en företagsspecifik händelse. Enligt Lobo 

(2000) reagerar aktiemarknaden olika beroende om det är bra eller dåliga nyheter som når 

marknaden. Lobo (2000) menar att investerare reagerar snabbare på sämre nyheter, som kan vara 

att räntan höjs till mer än förväntat, än vid goda nyheter, att räntan sänks till lägre än förväntat. 

Exempelvis fondförvaltare upplever att de påverkas mer negativt om de presterar sämre i en 

fallande marknad än i en uppåtgående marknad, och är därmed benägna att reagera snabbare på 

dåliga nyheter. (Lobo, 2000, s. 126-127) Kan detta utgöra en grund för hur Hälsovårdsbranschen 

reagerar vid Riksbankens tillkännagivanden av reporäntehöjningar? Aktörerna på marknaden 

kan, på grund av tidigare redogjorda faktorer, förvänta sig att en räntehöjning snart kommer att 

ske, och till följd där av skapas en stor reaktion på denna negativa information som påverkar 

aktiepriset. Ett annat möjligt scenario kan vara att en överraskande händelse sker några dagar 

innan Riksbankens tillkännagivanden av räntehöjningar som influerar aktiekursen. 

  

5.3 Industrivaror 
Industribranschen omfattar betydligt fler företag än exempelvis Hälsovårdsbranschen, därmed 

kan industrivaror, i jämförelse med läkemedel, anses vara elastiska varor. Med detta som 

utgångspunkt torde resultatet uppvisa en ganska omedelbar reaktion efter Riksbankens 

offentliggöranden av reporäntesänkningar.   

 

5.3.1 Reporäntesänkningar  

Industrimarknaden påvisar två signifikanta dagar i eventfönstret som uppvisar abnormal 

avkastning. Den första avkastningen visas andra dagen efter Riksbankens tillkännagivanden av 

reporäntesänkningar, vilket uppvisar en ganska effektiv marknad. Dock är inte effekten som 

förväntat, utan efter publiceringen sjunker aktiekursen i genomsnitt till minus 0,34 procent. Detta 

är oförväntat på grund av att reporäntesänkningar ska, enligt teorin om reporäntans effekt, 

medföra lägre kapitalkostnader för både företag och investerare. Investerare får tillgång till 

billigare lån, vilket skapar en möjlighet för aktieplacering. Aktieinvesteringarna leder således till 

en ökad efterfrågan som frambringar en tilltagande aktiekurs. Företagen gynnas av 

reporäntesänkningar genom att det även påverkar diskonteringsräntan. Som det diskuterats i 

tidigare avsnitt är diskonteringsräntan en viktig variabel vid företagsvärdering, och därmed 

väsentlig för både företagets ledning, aktieägare och blivande aktieägare. Den andra abnormala 

avkastningen uppvisas fyra dagar efter publiceringen av räntesänkningen. Men denna gång är 
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reaktionen i enlighet med teorin om reporäntans effekt, närmare bestämt uppvisas en tilltagande 

aktiekurs. Trots att aktiekursen reagerar som förväntat, inkorporeras inte informationen 

tillräckligt fort för att marknaden ska anses vara effektiv. Enligt Waud (1970) torde marknaden 

förutse räntesänkningen, vilket inte verkar vara fallet denna gång. Även Fama (1970) skriver i 

sin studie att marknaden omedelbart bör reagera om ny information har nått marknaden. 

Eftersom den fördröjda reaktionen inte är i enlighet med teorin om den effektiva 

marknadshypotesen, kan den svenska Industribranschens effektivitet ifrågasättas.  

 

5.3.2 Reporäntehöjningar  

Tre dagar efter Riksbankens tillkännagivanden av räntehöjningar kan abnormal avkastning 

påvisas. Industribranschen tillhör en av de räntekänsliga branscherna i denna studie och orsaken 

kan vara den hårda konkurrensen mellan företagen i branschen som uppvisar sig vara beroende 

av räntans utveckling (Andrén, 2001). Studerar man diagrammet för räntehöjningar för denna 

marknad upplever man att marknaden reagerar i enlighet med räntehöjningar innan Riksbankens 

offentliggörande. Och efter dag noll, då räntehöjningen publicerats, företes inte stora rörelser i 

aktieindexet. Anledningen till varför reaktionen inte är stor efter dag noll kan vara antalet företag 

som är verksamma på internationella marknader. Institutioner som också är verksamma i 

utlandet kan möjligen uppvisa en mindre påverkan av den svenska reporäntans förändringar, och 

en större inverkan av andra länders räntesituation. Att flera företag är verksamma på utländska 

marknader minskar på konkurrensen mellan företag i Industribranschen. Reaktionen efter 

tillkännagivandet av räntehöjningen är inte i enlighet med teorin om reporäntans effekt på en 

ekonomi. En räntehöjning medför effekt på den svenska räntekanalen genom att den högre 

reporäntan medför högre marknadsräntor. Räntekanalen har en påverkan på efterfrågan på varor 

och tjänster. Ju högre ränta desto högre kapitalkostnader för företag och en avtagande 

konsumtion- samt investeringsvilja, eftersom avkastningen på sparandet är relativt stort, vilket 

gör sparandet till ett attraktivare val. I enlighet med presenterade teorier torde en räntehöjning 

påverka Industribranschen mer än det påvisas i denna studie.  

 

5.4 Teknologi  
Teknologibranschen är en bransch med hård konkurrens och som ständigt utvecklas, därmed 

uppvisas en tilltagande aktiekurs. Även varor i denna marknad är priselastiska, och till följd där 

av torde branschindexet uppvisa räntekänslighet. 

 

5.4.1 Reporäntesänkningar 

Överavkastning kan uppnås inom teknologibranschen i genomsnitt samma dag som Riksbanken 

publicerar reporäntesänkningar. Teknologibranschen upplevs vara den mest känsliga av samtliga 

fyra branscher som undersökts i denna studie. Med hänsyn taget till teorin om priselasticitet 

antas det vara normalt att teknologiindexet uppvisar räntekänslighet (Stowe, 1991). 

Teknologisektorn innefattar många företag som är verksamma på internationella marknader. Där 

av var förväntningarna att marknaden skulle dröja med sin reaktion eftersom alla företag i 

branschen inte nödvändigtvis påverkas av den nya reporäntan. Trots detta inkorporeras den nya 

informationen i aktiekursen omedelbart vilket stärker Andrén (2001) och Dinenis & Stailkouras, 

(1998) antaganden om att denna bransch är känslig för ränteförändringar. Man kan således anta 
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att Famas (1970) teori om den semistarka formen av marknadseffektivitet kan implementeras på 

den svenska teknologimarknaden eftersom resultatet tyder på att både historisk och offentlig 

information omedelbart inkorporeras i aktiekursen.   

 

5.4.2 Reporäntehöjningar 

Teknologibranschen åskådliggör för abnormal avkastning en dag efter Riksbanken tillkännager 

reporänteförändringar. Anledningen till branschens räntekänslighet kan vara den hårda 

konkurrensen på marknaden. Västerländska institutioner hotas av stor konkurrens från 

lågkostnadsländer i Asien och Östeuropa. Antalet leverantörer i den svenska teknologibranschen 

är många i jämförelse med utlandet, detta sätter en prispress på produkterna och tjänsterna i 

Sverige. (Unionen, 2007) Därför är Teknologimarknaden en känslig bransch att vara verksam på, 

och företagen i branschen påverkas därför av förändringen i penningpolitiken och dess inverkan 

på aktörerna i aktiemarknaden Aktiekursen påvisar inte stor volatilitet efter Riksbankens 

uttalanden om reporäntehöjningar. Enligt Seiler, Shuy och Sharma (1998) ska oförväntade 

förändringar av reporäntan medföra en effekt på aktiekurser, och om detta inte kan uppvisas kan 

det vara en indikation på informationen inte är oförväntad, eller att marknaden inte är effektiv 

och därför kan inte investerare på den svenska Teknologibranschen antas vara rationella.  

Som det nämns tidigare i studien är de flesta forskare överens om att företag och investerare på 

aktiemarknaden påverkas av förändringar i reporäntan. Denna studies hypotesprövningar som 

utgörs på samtliga branscher, resulterar i att ett negativt samband ska föreligga mellan 

tillkännagivanden av reporänteförändringar och aktiekurser på den svenska aktiemarknaden. 

Reporäntesänkningar genererar en ökning av aktieavkastningen medan den motsatta effekten 

uppnås vid reporäntehöjningar. Även den tidigare forskning som studien behandlar har upptäckt 

att reporänteförändringar och börskurser på den amerikanska marknaden har ett negativt 

samband.  

Detta negativa samband påvisas dock inte vid undersökning av varje bransch för sig, utan 

resultatet visar ett väldigt varierat utfall, vilket också har påvisats av Thorbecke (1997).  

Resultatet visar att marknader företer tidiga eller försenade reaktioner, och att överavkastning 

faktiskt kan ske på alla branscher som analyserats. Enligt Famas (1970) teori om effektiva 

marknader ska offentliggöranden av räntejusteringar omedelbart inkorporerats i aktiekursen, och 

därmed ska inte överavkastning kunna ske på aktiemarknader. Den svenska aktiemarknaden kan 

då inte i detta anseende antas vara effektiv eftersom möjligheten för överavkastning av 

investerare kan uppnås. Reporäntesänkningar uppvisar olika möjligheter till överavkastning i 

olika branscher. En del branscher visar på att abnormal avkastning kan ske redan innan 

Riksbankens tillkännagivande av en räntesänkning. Faktorer till den tidiga reaktionen kan 

förklaras av investerarnas irrationalitet, vilket innebär att man agerar utifrån sina känslor och 

ideligen antar att aktier är under- eller övervärderade utan att analysera aktien i fråga.  

En av förutsättningarna i teorin om den effektiva marknadshypotesen är bland annat att 

investerarna på aktiemarknaden är rationella. Är man egocentrisk finns risken att man värderar 

sina innehavande aktier för högt, vilket är ett irrationellt beteende eftersom man inte kan agera 

objektivt. Irrationella investerare uppvisar även tendenser att övervärdera sin förmåga vid 

aktievärdering. Även investerare med egenskapen av att följa flocken anses vara irrationella 
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investerare. På grund av rädslan att stå ensam förlorare har investerare, inom kategorin, en 

tendens att vänta med att agera innan andra investerare. Detta på grund av att man antar sig tro 

att andra besitter mer information än en själv. Dock redogör Fama (1970) även att alla 

investerare inte behöver agera rationellt för att uppnå en effektiv marknad. Trots att det finns en 

del amatörer på aktiemarknaden finns det även professionella som agerar rationellt. Även om det 

finns en skiljaktighet mellan professionellas och amatörers agerande på aktiemarknaden hävdar 

Fama (1970) att marknadseffektivitet kan uppnås då dessa handlingar slår ut varandra och skapar 

en korrekt värderad aktiekurs. Andra naturliga orsaker till den tidiga reaktionen kan vara aktörers 

förväntningar samt spekulationer om Riksbankens kommande tillkännagivande. Ovanstående 

kan leda till att reporäntesänkningar redan upptagits i aktiepriset innan tillkännagivandet. 

Resultatet av räntesänkningarna påvisar även att en del branscher reagerar några dagar efter 

tillkännagivandet. Även här, som det ovan diskuterats, kan ett möjligt motiv vara flockbeteendet. 

Amatörer, som har tendensen att agera utefter andra investerare, väljer att vänta med att handla 

och därmed kan den stora reaktionen visa sig några dagar efter offentliggörandet av 

förändringen. Kan man då anta att den svenska aktiemarknaden ändå är effektiv enligt Famas 

(1970) resonemang att marknadseffektivitet kan uppnås trots irrationella investerare? Svaret 

skulle kunna vara ja, om inte denna studie uppvisar att överavkastning kan uppnås på svenska 

aktiemarknaden.  

Som det i tidigare avsnitt nämnts används en reporäntehöjning som ett verktyg för åtstramning 

av ekonomin. Den högre räntan skapar högre upplåningskostnader för banker vilket ökar 

utlåningsräntorna som sedan medför en effekt på företagens investeringsvilja, förväntningar om 

företagens framtida kassaflöden samt företagens kapitalkostnad. Följden av föregående torde 

medföra en avtagande aktiekurs eftersom investerare väljer att sälja sina aktier och omplacera sitt 

kapital till ett relativt riskfritt sparande hos bankerna. Trots detta, påvisar inte utfallet av denna 

undersökning att tillkännagivanden av räntehöjningar försvagar aktiekursen. Det som istället kan 

åskådliggöras är att aktiekurserna i snitt ökar några dagar innan publiceringen. Birinyi (2004) är 

en forskare som anser att en räntehöjning inte nödvändigtvis behöver innebära sjunkande 

aktiepriser eftersom den negativa effekten av reporäntehöjningen är tillfällig och marknaden 

uppvisar benägenheter att reparera sig från de avtagande aktiekurserna relativt omgående. Med 

denna förutsättning ska man enligt Birinyi (200, s. 206) införskaffa aktier vid 

reporäntehöjningar. Denna kännedom kan därmed vara en förklaring till varför majoriteten av 

studiens räntehöjningar uppvisar ökade aktiekurser innan och en jämn rörelse dagarna efter 

tillkännagivanden av räntehöjningar. 

Orsakerna till att ett likartat samband inte kan påvisas mellan reporänteförändringar och 

aktiemarknaden som den amerikanska forskningen uppvisar kan vara många. Seiler Shyu och 

Sharma (1998) skriver i sin artikel att Waud (1970) hävdar att marknaden inte reagerar vid 

tillkännagivandet av den amerikanska centralbankens reporänteförändringar på grund av 

förväntningar som sprider sig genom förmedling av bland annat massmedia. Detta medför en 

reducering av effekten vid reporänteförändringar eftersom aktiemarknaden inte chockas. En 

förutsättning för att en marknad skall reagera är att tillkännagivandet av reporänteförändringen 

skall vara oförväntad (Waud, 1970). Denna undersöknings skiljaktiga resultat kan förklaras av 

den tydliga information som Riksbanken förmedlar till allmänheten om Sveriges framtida 

ekonomi, detta görs bland annat genom Riksbankens offentliga publicerade penningpolitiska 
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rapporter. Denna kommunikation skapar en förväntning hos allmänheten för den eventuella 

reporänteförändringen vilket inte medför en märkbar effekt på den svenska aktiemarknaden. 

Även globaliseringen kan ha en effekt på aktiemarknadens reaktion av reporänteförändringar. 

Större ekonomier, som exempelvis den amerikanska, kan medföra en påverkan på de mindre. 

Genom förmedling av massmedias rapporter om bland annat den amerikanska ekonomin skapas 

förväntningar av att den svenska marknaden snart kommer uppnå samma öde som den 

amerikanska. Likaså orsakar detta en reducerad effekt på Riksbankens tillkännagivande av 

reporänteförändringar.  

Ett annat motiv, enligt teorin samt tidigare forskning, det motsägande resultatet kan vara 

olikheten mellan den amerikanska samt svenska marknaden. Den tidigare forskning samt teori 

som behandlas i studien är baserad på undersökningar på den amerikanska marknaden. Den 

svenska marknaden, som är mindre än den amerikanska, bidrar med att företagen på 

Stockholmsbörsen ofta har mycket relationer samt produktion i utlandet. Flertalet av svenska 

företag har en större marknad i utlandet relativt till den inhemska marknaden. Företagen bör 

därmed inte uppleva en konsument – samt investeringspåverkan av Riksbankens 

tillkännagivande reporänteförändringar eftersom de inte nödvändigtvis påverkas av 

kreditkanalerna.  

Å andra sidan leder en höjning av reporäntan till att svenska tillgångar framstår som mer 

attraktiva än tillgångar i andra valutor. Denna lockelse medför exempelvis att utländska företag 

väljer att placera och investera sina pengar i Sverige och detta genererar mer kapital till landet 

och en eftertraktad svensk krona. Detta leder till att den svenska växelkursen förstärks och det 

påverkar inflationen. Detta balanseras med att importkostnaden för svenska företag reduceras, 

vilket i sin tur försvagar inflationen. (Riksbanken, 2011) Svenska företag bör därmed påverkas 

av en reporänteförändring, oavsett marknad vart man är verksam, eftersom penningpolitiken har 

en effekt på växelkurskanalen samt företagens import och export.  
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6. Slutsats  

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser som härleds från undersökningens empiri och 

analys. Genom att besvara studiens frågeställning har författarna för avsikt att uppfylla studiens 

syfte. 

Syftet med denna undersökning är att genom en eventstudie redogöra för reporäntans effekt på 

den svenska aktiemarknaden, samt att undersöka om detta samband skiljer sig mellan 

branscherna Finans & Fastighet, Industrivaror, Hälsovård och Teknologi. Samt om det kan 

urskönjas en skillnad mellan branschernas räntekänslighet. Undersökningen utfördes på samtliga 

47 reporänteförändringar som inträffade under tidsperioden 2001-2015.  

Studiens hypoteser som beprövar sambandet i samtliga branscher resulterar i att nollhypotesen 

förkastas. Med detta antas det att ett negativt samband existerar mellan tillkännagivandet av 

reporänteförändringar samt den svenska aktiekursen. Denna slutsats kan dock inte härledas vid 

undersökning av varje bransch för sig. Med hjälp av den insamlade empirin konstaterar 

författarna av denna studie att ett entydigt negativt samband inte påvisas mellan Riksbankens 

tillkännagivanden av reporänteförändringar och aktiekurser i fyra undersökta branschindex. 

Studiens empiri påvisar att teorin om att räntekänsligheten skiljer sig mellan olika branscher kan 

åberopas på den svenska aktiemarknaden. Räntekänsligheten visar sig skilja sig beroende på 

branschers konkurrenssituation och elasticitet. Branscher som är utsatta för hård konkurrens och 

har priselastiska varor tenderar att uppvisa en högre grad av räntekänslighet.  

Eftersom resultatet konstaterar flera fall då överavkastning har kunnat ske både innan och efter 

Riksbankens tillkännagivanden av ränteförändringar, kan det inte antas att den svenska 

aktiemarknaden är effektiv. Att effektivitet inte kan påvisas på en marknad tyder på att det finns 

irrationella investerare på aktiemarknaden.   
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7. Avslutande diskussion  
 

I studiens avslutande kapitel redovisas kritik mot den egna studien och rekommendationer till 

vidare forskning.   

7.1 Kritik mot studien 
Eftersom eventstudien i denna uppsats enbart ämnar mäta marknadsreaktionen vid Riksbankens 

tillkännagivande av reporänteförändringar, uppstår svårigheter med att isolera reporäntans effekt 

i studiens diagram. Detta eftersom undersökningen inte tar hänsyn till andra möjliga 

kurspåverkande variabler som kan ha publicerats inom estimerings – samt eventfönstret och 

möjligtvis bidragit med en effekt på aktiekursen och börsutvecklingen. Exempel på sådana 

faktorer kan utgöras av Europeiska Centralbankens beslut om reporänteförändringar och 

ekonomins konjunktursvängar.  

Då studiens resultat avviker från tidigare forskning som presenteras kan kritik riktas mot valet av 

estimeringsfönstret. Estimeringsfönstret för denna studie är 60 dagar, vilket är relativt få dagar 

då studier som undersöker den amerikanska aktiemarknaden vanligtvis har använt ett fönster på 

ca 250 dagar.  

Ett annat val som kan kritiseras i denna studie är tillämpningen av stängningskurs. Eftersom att 

börserna världen över påverkar varandra finns det en risk att effekter från exempelvis den 

amerikanska börsen visar sig i svenska börsen flera timmar senare. Vid öppning av den svenska 

börsen reflekteras rörelser som övriga storbörser uppvisat efter stängning av den svenska börsen. 

Det finns alltså en risk att de större börseffekterna från andra marknader som reflekteras senare i 

den svenska börsen och slår ut effekten av Riksbankens tillkännagivanden av ränteförändringar 

på aktiemarknaden.   

 

7.2 Förslag till vidare forskning  
Andra aspekter som skulle vara intressanta att undersöka är om samband föreligger mellan 

reporänteförändringar och storlek på företag, istället för branschindex. Denna studie har 

undersökt Riksbankens tillkännagivande av reporänteförändringar mellan tidsperioden 2001-

2015 för fyra branschindex, vidare studier kan undersöka samtliga svenska branschindex för att 

få ett sammanfattande intryck av den svenska aktiemarknadens effektivitet.  

Vidare kan studier använda större estimeringsfönster, för att enklare jämföra den svenska 

aktiemarknaden med den amerikanska, som tidigare forskning är baserad på. Ett annat förslag 

som genererar ett mer kompletterande resultat är att, förutom eventstudien, utföra intervjuer eller 

enkäter som utreder de psykologiska faktorer som påverkar investerarnas beteende.  

För att minimera risken att effekten av ränteförändringar neutraliseras av andra börsers rörelser 

kan man studera kursvolatilitet under dagen och tidpunkten då Riksbanken publicerar 
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ränteförändringen. På så vis kan risken för att andra oönskade påverkningar reflekteras i utfallet 

minimeras.  

Vidare studier kan ta hänsyn till den procentuella ändringen av räntejusteringen. Beroende på 

den procentuella ändringen reagerar marknaden inte lika kraftigt om förändringen inte är av 

högre procent. Alltså vid en högre procentuell reporäntesänkning torde börsen uppvisa en 

kraftigare reaktion likställt med en ändring till en lägre nivå. För att tillföra en ny inriktning i 

detta ämnesområde kan vidare studier dela upp reporänteförändringarna efter storleken på den 

procentuella ändringen.   
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