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Sammandrag 

Syftet med studien är att undersöka bitcoins kapacitet som hedge gentemot den svenska 

aktiemarknaden. För att identifiera om korrelation existerar mellan avkastningen i bitcoin och 

SIX30RX (OMXS30 med utdelning) och således besvara forskningsfrågan studeras 

associationen. Tidsperioden som studeras är 2012-01-02 till 2016-10-21. Associationen 

undersöks med hjälp av regressionsmodeller. Resultatet visar att bitcoin inte är korrelerat med 

avkastningen för SIX30RX under den studerade tidsperioden. Bitcoin kan således klassificeras 

som en hedge gentemot den svenska aktiemarknaden. 

 

Nyckelord: Bitcoin; hedge; portföljteori; GARCH 

 

Abstract  

This paper examines bitcoin’s capacity as a hedge towards the Swedish stock market. To 

identify if correlation exists between the returns of bitcoin and SIX30RX (OMXS 30 including 

dividends) and thus respond to the research question the association is investigated. The time 

period considered is 2012-01-02 to 2016-10-21. Association is analysed using regression 

models. The results demonstrate that bitcoin is uncorrelated with the return for SIX30RX 

during this time period. Therefore, bitcoin can be classified as a hedge against the Swedish 

stock market.  

 

Key words: Bitcoin; hedge; portfolio theory; GARCH  
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Markowitz presenterade 1952 den första matematiska modellen som introducerade konceptet 

diversifierade investeringar, vilket utgör grunden i modern portföljteori (Rubinstein 2002). 

Modellen analyserar relationen mellan avkastning och risk i sökandet efter den optimala 

portföljen, med antagandet att investerare är riskaversiva (Markowitz 1952). För att optimera 

sin portfölj är det enligt Markowitz (1952) viktigt att diversifiera med hjälp av tillgångar som 

inte korrelerar med portföljen som helhet. Det är således inte en individuell tillgångs enskilda 

varians som är av vikt utan hur denna tillgångs varians bidrar till portföljens totala varians 

(Markowitz 1952). Rubinstein (2002) menar att detta är ett av Markowitz signifikanta bidrag 

till modern portföljteori. Det motsatta scenariot, bristande diversifiering i en aktieportfölj, leder 

inte till en optimal riskjusterad avkastning för de flesta investerare (Goetzmann och Kumar 

2008). Det är således av intresse för investerare att lokalisera tillgångar som inte är perfekt 

korrelerade med aktiemarknaden. Detta intresse har gett upphov till forskning kring olika 

tillgångsslag, med målet att identifiera tillgångar som reagerar på olika faktorer. 

 

Riley (2010) identifierade ädelmetaller som en tillgång med låg korrelation med 

aktiemarknaden. Dessa tillgångar har historiskt använts som hedge mot aktieindex (Riley 

2010). Guld och silver har presterat bättre än alla andra tillgångsklasser under tider av hög 

inflation och låg tillväxt, primärt tack vare dess låga utbud och begränsade ekonomiska 

känslighet (Riley 2010). Enligt Garcia-Feijoo et al. (2012) har intresset för alternativa 

investeringar ökat, framförallt för råvaror. Garcia-Feijoo et al. (2012) visar att råvaror har 

hedgingegenskaper då de inte är korrelerade alternativt negativt korrelerade med andra 

tillgångar, exempelvis aktier eller obligationer. Jaffe (1989) nådde en liknande slutsats när han 

analyserade hur adderingen av guld påverkade olika portföljers avkastning och risk. Areal, 

Oliveira och Sampaio (2015) fann att substitut för guld såsom aktier i gruvföretag och 

amerikanska guldfonder kan fungera som hedge vid en längre tidshorisont. Det finns studier 

som pekar på att korrelationen mellan finansiella tillgångar ökar under tider av osäkerhet, vilket 

innebär att det inte finns någon tydlig konsensus kring råvarors hedgingkapacitet (Campbell, 

Koedijk och Kofman 2002). Salvatore och Chincarini (2011) använde optimering av 

riskjusterad real avkastning och kom fram till att för att uppnå en positiv avkastning på 4,5 

procent bör en portfölj innehålla 5–10 procent guld och olja. Bampinas och Panagiotidis (2015) 

jämförde guld och silver och upptäckte att guld presterat bättre än silver i USA för att hedga 

1. Inledning 



4 
 

mot inflation från 1791–2010. Vidare visade Baur och Lucey (2010) att guld över tid är en 

hedge mot aktieindex i USA, Tyskland och Storbritannien.  

 

Det finns även andra tillgångsslag som skulle kunna visa egenskaper liknande ädelmetaller. 

Bitcoin är en digital valuta som likt guld inte är kopplad till någon regering eller centralbank 

samt har begränsat utbud (ECB 2012). Unikt för bitcoin är att det bygger på blockkedjeteknik 

(ECB 2012). Bitcoin som tillgångsslag har inte undersökts i samma utsträckning som 

ädelmetaller, men intresset för tillgången har ökat de senaste åren enligt Raiborn och 

Sivitanides (2015). Vidare har även handelsvolymen och likviditeten ökat (Böhme, Edelman 

och Moore 2015). Barbados centralbank publicerade nyligen en studie kring möjligheten att 

inkludera bitcoin i sin portfölj (Moore och Steven 2015). Då tidigare studier visat att guld kan 

vara en hedge har undersökningar även testat om bitcoin har en liknande förmåga (Bouri et al. 

2016: Dyhrberg 2016b). Gällande bitcoins kapacitet skiljer sig studierna åt. Dyhrberg (2016b) 

hävdar att bitcoin kan användas som en hedge mot London Stock Exchange medan Bouri et al. 

(2016) menar att bitcoin inte uppfyller kraven för att klassificeras som en hedge mot den 

amerikanska aktiemarknaden. Således finns det en resultatmässig diskrepans mellan olika 

regioner, varför det är intressant att undersöka bitcoins egenskaper som hedge mot den svenska 

aktiemarknaden. Med denna diskussion i åtanke, samt Bouri et al.:s (2016) undersökning som 

visade på att kunskap saknas gällande bitcoins egenskaper, är syftet med studien att undersöka 

bitcoins kapacitet som hedge mot den svenska aktiemarknaden. Resultatet skulle vara ett tillägg 

till forskningen inom området. Vidare kan det ge upphov till ytterligare forskning samt 

informera både privata och institutionella investerare om bitcoins användningsområde.  

 

Bakgrunden har lett oss till forskningsfrågan: Är bitcoin en hedge mot Stockholmsbörsen? 

 

1.2 Disposition  

Inledningsvis kommer ett historiskt ramverk för bitcoin att presenteras, därefter följer ett 

teorikapitel som tar upp portföljteori, tidigare studier om gulds korrelation med 

aktiemarknaden samt en redogörelse för tidigare forskning om bitcoin. Därefter presenteras 

metoden och de empiriska resultaten för undersökningen, åtföljt av en summering av studien. 
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2. Bitcoin: Historisk bakgrund och struktur 

Bitcoin skapades 2008 av pseudonymen Nakomoto som ett nytt betalningssätt baserat på 

blockkedjeknologi (Kelly 2014). Kelly (2014) beskriver bitcoin som en digital valuta baserad 

på två fundamentala teknologier kring kryptografi; publik och privat nyckelkryptografi för att 

förvara och spendera pengar samt kryptografisk validering av transaktioner. Det kan ses som 

ett peer to peer nätverk liknande fildelningssystemet BiTorrent (ECB 2012). 

 

Processen påbörjas med att den framtida ägaren skickar sin publika nyckel till den befintliga 

ägaren. Denne sänder sedan bitcoin med hjälp av en digital signatur för den tidigare 

transaktionen, en hash, och den framtida ägarens publika nyckel. En hash definieras enligt ECB 

(2012) som värdet erhållet av en algoritm som transformerar stora dataset till mindre dataset 

av bestämd längd. Varje bitcoin bär den kompletta koden från samtliga historiska transaktioner. 

Det är förvarat på ett sådant vis att endast den nuvarande ägaren kan använda dem. Idag handlas 

200 000 bitcoin dagligen, vilket motsvarar 50 miljoner USD (Böhme, Edelman och Moore 

2015). Transaktionskostnaderna är låga jämfört med traditionella banköverföringar (ECB 

2012). Risker och begränsningar associerade med bitcoin är att valutan inte regleras av ett 

finansiellt institut samt bristen på verifiering av identitet eller kontroll mot embargon, vilket 

lett till utbredd användning inom informella marknader (Böhme, Edelman och Moore 2015). 

Kelly (2014) hävdar att Wall Streets syn på bitcoin är att det är ett nytt tillgångsslag snarare än 

en ny valuta. På sikt skulle det betyda att banker kommer inkludera bitcoin i sina 

rådgivningstjänster (Kelly 2014). Intresset för att tillhandahålla bitcoinhandel har ökat bland 

svenska internetbanker såsom Avanza och Nordnet som numera erbjuder bitcoincertifikat på 

sina handelsplattformar (Avanza 2016: Nordnet 2016). Intresset från institutionella investerare 

i USA har också stigit, exempelvis startades 2014 sex hedgefonder som handlar i bitcoin (Wong 

2014). Enligt Kelly (2014) kommer antalet fonder med fokus på digitala valutor stiga 

ytterligare, vilket kommer resultera i att finansiella rådgivare i högre utsträckning inkluderar 

alternativa valutor i sina portföljrekommendationer. 
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3. Teori 

Kapitlet presenterar de teorier som är relevanta för vår studie. Inledningsvis behandlas 

portföljteori och dess begränsningar. Därefter analyseras gulds relation till aktiemarknaden. 

Slutligen behandlas tidigare studier om bitcoin och dess egenskaper. 

 

 

Markowitz framförde 1952 en matematisk modell som visade att investerare bör ta hänsyn till 

hur en tillgång korrelerar med resterande tillgångar i portföljen. Enligt Markowitz (1952) är 

det inte tillgångens enskilda varians som är av vikt utan hur den bidrar till portföljens totala 

varians, vilket grundas på kovariansen mellan tillgångarna. Detta innebär att investerare bör 

investera i industrier av varierad karaktär då korrelationen i avkastningen mellan företag inom 

olika industrier är lägre än inom en industri (Markowitz 1952). Genom att investera i flera 

tillgångar, så kallad diversifiering, kan en del av en tillgångs risk undvikas (Bodie, Kane och 

Marcus 2011: 225). Systematisk risk utgörs av de marknadsrisker som påverkar hela 

marknaden, medan osystematisk risk utgörs av företagsspecifik risk vilken en investerare med 

hjälp av diversifiering kan eliminera (Bodie, Kane och Marcus 2011: 225). Med hjälp av 

diversifiering kan investerare även nå en högre riskjusterad avkastning. Avkastning som 

uppnås via diversifiering för en portfölj är differensen mellan portföljens ackumulerade 

riskjusterade avkastning och den genomsnittliga enskilda ackumulerade riskjusterade 

avkastningen för portföljens tillgångar (Booth och Fama 1992). Anledningen till att avkastning 

via diversifiering uppstår är enligt Booth och Fama (1992) att den riskjusterade avkastningen 

för enskilda tillgångar ökar vid sammansättning i en portfölj tack vare diversifieringseffekten. 

Således kan diversifiering innebära att en tillgångs bidrag till portföljens ackumulerade 

riskjusterade avkastning överstiger tillgångens enskilda riskjusterade avkastning (Booth och 

Fama 1992). 

Det finns dock begränsningar kopplade till portföljdiversifiering. Brealey, Myers och Allen 

(2006: 173) menar att variansen inom en väldiversifierad portfölj reflekterar tillgångarnas 

korrelation mellan varandra. Därmed ökar betydelsen av korrelationen mellan tillgångarna i 

takt med att antalet tillgångar i portföljen ökar. Detta framförs som en begränsning för 

diversifieringskonceptet. Det blir svårare att hitta tillgångar med låg korrelation till resterande 

tillgångar i portföljen när antalet tillgångar i portföljen ökar (Brealey, Myers och Allen 2006: 

173). 

3.1 Portföljteori 
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3.2 Den effektiva portföljen och den effektiva fronten 

Den effektiva portföljen är en portfölj som enbart innehåller systematisk risk och som genererar 

den högsta möjliga avkastningen för en given risknivå, alternativt den lägsta möjliga risknivån 

för en given avkastning (Berk och DeMarzo 2011: 317). Teoretiskt kan den effektiva portföljen 

inte diversifieras ytterligare. Grafiskt kan den effektiva portföljen identifieras som en punkt 

som tangerar en investerares nyttokurva och den effektiva fronten, vilket innebär att den har 

den bästa kombinationen av riskfyllda och riskfria tillgångar i enlighet med investerarens 

preferenser (Bodie, Kane och Marcus 2011: 239). Således ligger den effektiva portföljen alltid 

på den effektiva fronten, vilken definieras som en mängd portföljer som ger den högsta 

avkastningen för en given risknivå (Bodie och Merton 2000: 336). 

 

 

Marknadsrisk definieras enligt Crouhy, Galai och Mark (2012: 14) som risken att göra en 

förlust på grund av förändringar i marknadens riskfaktorer. Risken kan uppkomma från 

förändringar i ränteläget, valutakurser, aktie- och råvarupriser (Crouhy, Galai och Mark 2012: 

14), och kan mitigeras med hjälp av olika typer av hedging (Haughey och Bychuk 2011: 48). 

Hedging betyder att man tar en position på marknaden som minskar exponeringen i portföljen 

(Haughey och Bychuk, 2011:48). Levy (1979) visar att med en tidshorisont på ett år gynnar 

diversifiering investeraren vad gäller riskjusterad avkastning. Det innebär att ett större antal 

tillgångar i portföljen genererar ett bättre resultat för investeraren. Således bör riskaversiva 

investerare med en investeringshorisont på ett år diversifiera sina investeringar för förbättrad 

riskjusterad avkastning (Levy 1979). Liknande resultat erhölls på en tidshorisont på fem år då 

Levy (1979) visar att den effektiva portföljen är den med flest tillgångar utan begränsningar på 

portföljstorlek. De Santis och Gerard (1997) fann att även om marknadsoro tenderar att sprida 

sig globalt är det fördelaktigt för en amerikansk investerare att använda sig av internationell 

diversifiering. Den genomsnittliga procentuella ökningen i riskjusterad avkastning detta 

medför är 2,11 procent per år (De Santis och Gerard 1997). 

 

Hedging med hjälp av råvaror undersöktes av Salvatore och Chincarini 2011. Enligt Salvatore 

och Chincarini (2011) bör en optimerad portfölj med avkastningsmålet 4,5 procent innehålla 

5–10 procent olja och guld då dessa tillgångar uppvisar en låg alternativt ingen korrelation med 

aktiemarknaden. Ytterligare exempel på hedgingstrategier beskrivs av Campbell, Medeiros och 

3.3 Hedging och diversifiering 
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Viceira (2010), som fann att optimal valutahedging minskar risken för aktieinvesterare. 

Campbell, Medeiros och Viceira (2010) definierar den optimala valutahedgingnivån som 

differensen mellan marknadsvikten och den optimala valutaexponeringen mot varje land i den 

globala portföljen. En investerare som har en global portfölj kan exempelvis minska 

portföljrisken med hjälp av positioner i utländska valutor (Campbell, Medeiros och Viceira 

2010).  

 

Baur och Lucey (2010) introducerade två definitioner för vad som utgör en hedge respektive 

diversifier som används som referensram för resultaten av vår undersökning kring bitcoins 

egenskaper. Tidigare forskning kring Bitcoins egenskaper har använt dessa definitioner för sina 

studier (Bouri et al. 2016: Dyhrberg 2016b), vilket ökar resultatens jämförbarhet med övriga 

inom ämnet.  

 

Hedge: En tillgång som i genomsnitt över tid inte är korrelerad alternativt negativt korrelerad 

med en annan tillgång eller portfölj (Baur och Lucey 2010). 

 

Diversifier: En tillgång som i genomsnitt över tid är positivt men inte perfekt korrelerad med 

en annan tillgång eller portfölj (Baur och Lucey 2010). 

 

3.4 Guld 

Bitcoin är ett relativt nytt tillgångsslag vilket innebär att den tidigare forskningen kring dess 

egenskaper är begränsad. Det har vissa egenskaper gemensamt med guld: Den är inte styrd av 

en centralbank och utbudet är begränsat. Således utgör guld en relevant referensram för att 

studera bitcoin.   

 

Det finns ett flertal studier som har analyserat hur guld korrelerar med aktiemarknaden (Jaffe 

1989: Baur och Lucey 2010). Jaffe (1989) studerade gulds korrelation med andra tillgångsslag, 

han adderade guld till fyra portföljer av olika sammansättning och fann att guld reducerade 

risken och ökade avkastningen. Förklaringen till detta kan enligt Jaffe (1989) vara att guld har 

en låg korrelation med aktiemarknaden. Guld har ett betavärde som är nära noll (Jaffe 1989), 

vilket innebär att det kan vara användbart vid sammansättningen av en portfölj av tillgångar i 

enlighet med Markowitz (1952) modell. Bampinas och Panagiotidis (2015) visade att guld, i 

högre mån än silver, även kan fungera som hedge mot inflation. Resultatet var mest signifikant 
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i USA, men även i Storbritannien är guld en hedge mot inflation (Bampinas och Panagiotidis 

2015). Baur och Lucey (2010) menar att dagens finansmarknader har expanderat samt att 

utbudet av finansiella produkter har ökat, vilket har resulterat i att risken för investerare har 

tilltagit. Baur och Lucey (2010) undersökte gulds korrelation till aktiemarknaden och fann att 

det var en hedge. Då det finns flertal studier som visar att guld inte är korrelerat med 

aktiemarknaden antar vi att bitcoin, som delar vissa likheter med guld, bör uppvisa liknande 

egenskaper. 

 

3.5 Tidigare studier om bitcoin 

En studie genomförd av Raiborn och Sivitanides (2014) undersöker hur bitcoin bör 

klassificeras. De finner att bitcoin uppfyller kriterierna för att klassificeras som en tillgång 

enligt Financial Accounting Standards Board definition, då det kan representera en trolig 

ekonomisk fördel för en part i en tidigare transaktion (Raiborn och Sivitanides 2014). Studier 

för att testa bitcoins egenskaper i förhållande till aktiemarknaden visar att tillgångarna inte är 

perfekt korrelerade (Bouri et al. 2016: Dyhrberg 2016a: Dyhrberg 2016b). Bouri et al. (2016) 

finner att bitcoin alltid är en diversifier relaterad till de undersökta tillgångsslagen. Dyhrberg 

(2016b) visar att bitcoin är en hedge gentemot den amerikanska dollarn samt avkastningen i 

det brittiska aktieindexet FTSE 100. Vidare finner Dyhrberg (2016a) att bitcoins 

hedgingkapacitet ligger mellan guldet och dollarns. Båda studierna visar att bitcoin inte är 

perfekt korrelerat med aktiemarknaden, men konsensus har inte nåtts gällande 

hedgingegenskaperna (Bouri et al. 2016: Dyhrberg 2016b). Bitcoin kan således användas i 

likhet med guld för att minska marknadsrisken i en portfölj (Dyhrberg 2016b). Detta leder till 

antagandet att bitcoin är en hedge mot Stockholmsbörsen. 

 

Hypotes: Bitcoin är en hedge gentemot Stockholmsbörsen. 

 

3.6 Statistiska modeller i tidigare studier 

Baur och Lucey (2010) studerade gulds roll under tider av marknadsoro. De använder en 

ekonometrisk modell som analyserar avkastningen på guld, aktier och obligationer. Strukturen 

i modellen antar att samtida och laggade aktie- och obligationspriser kan påverka priset på guld 

(Baur och Lucey 2010). Baur och Lucey (2010) menar att om aktier och obligationer uppvisar 

abnormal negativ avkastning köper investerare guld vilket resulterar i att priset på guld ökar. 
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Om priset på guld inte påverkas tyder det på att investerare varken köper eller säljer guld under 

tider av marknadsoro (Baur och Lucey 2010). Vidare undersöker Baur och Lucey (2010) 

kopplingen mellan tillgångarna dynamiskt eftersom laggade aktie- och obligationsavkastningar 

kan ha en annorlunda påverkan på avkastningen för guld gentemot samtida aktie- och 

obligationsavkastning. Valet av modell är en dynamisk regressionsmodell med en ”generalized 

autoregressive conditional heteroskedasticity”-process, en så kallad GARCH-process (Baur 

och Lucey 2010). I likhet med Baur och Lucey (2010) använder Dyhrberg (2016b) en GARCH-

process i estimeringen. Dyhrberg (2016b) motiverar sitt val av GARCH via Engles lagrange 

multiplier test. En autoregressiv process identifierades för bitcoins avkastning vilket reflekteras 

i genomsnittsekvationen (Dyhrberg 2016b). Bouri et al. (2016) använder också en GARCH-

process, vilken implementeras via en ”dynamic conditional correlation model” (DCC). För att 

säkerställa att DCC-modellen går att använda i studien genomförs tester för att testa om 

autokorrelation och heteroskedasticitet existerar i tillgångarnas avkastning (Bouri et al. 2016). 

Testerna bekräftar existensen av heteroskedasticitet samt autokorrelation i tillgångarna och 

därmed är DCC-modellen applicerbar. 
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4. Metod 

Kapitlet redogör för datainsamling samt de statistiska metoder som används. Inledningsvis 

presenteras modeller och hypoteser. Därefter följer datainsamling samt beräkning av 

avkastning. 

4.1 Introduktion 

För att undersöka om bitcoin är en hedge mot Stockholmsbörsen används indexet SIX30RX 

(OMXS30 inklusive utdelning) som innehåller de 30 mest omsatta aktierna på 

Stockholmsbörsen. Användandet av ett index för att representera en aktiemarknad är i linje 

med liknande studier i ämnet, såsom Bouri et al. (2016) där DAX30 användes för att studera 

Frankfurtbörsen. 

Korrelationen mellan bitcoin och avkastningen för SIX30RX undersöks med hjälp av fyra 

regressionsmodeller. Regressionsmodell ett (R1) undersöker om bitcoins avkastning idag 

påverkar avkastningen för SIX30RX idag. Regressionsmodell två (R2) undersöker om 

avkastningen för SIX30RX idag påverkar avkastningen för bitcoin idag. Regressionsmodell tre 

(R3) undersöker om bitcoins avkastning under föregående dag påverkar dagens avkastning för 

SIX30RX. Regressionsmodell fyra (R4) undersöker om avkastningen för SIX30RX under 

föregående dag påverkar avkastningen för bitcoin idag. Således testas påverkan mellan 

avkastningen för bitcoin och SIX30RX i samtliga riktningar. 

4.2 Regressionsmodeller  

 

Modeller för medelvärden 

 

1. 𝑟𝑆𝐼𝑋30𝑅𝑋𝑡 =  𝜇 +  𝜇𝑋1𝑟𝐵𝑖𝑡𝑐𝑜𝑖𝑛 (𝑡) + 𝜀𝑡 

2. 𝑟𝐵𝑖𝑡𝑐𝑜𝑖𝑛𝑡 =  𝜇 +  𝜇𝑋1𝑟𝑆𝐼𝑋30𝑅𝑋 (𝑡) +  𝜀𝑡           

3. 𝑟𝑆𝐼𝑋30𝑅𝑋𝑡 =  𝜇 +  𝜇𝑋1𝑟𝐵𝑖𝑡𝑐𝑜𝑖𝑛 (𝑡−1) +  𝜀𝑡  

4. 𝑟𝐵𝑖𝑡𝑐𝑜𝑖𝑛𝑡 =  𝜇 +  𝜇𝑋1𝑟𝑆𝐼𝑋30𝑅𝑋 (𝑡−1) +  𝜀𝑡 

 

Variansmodell 

  

𝜎𝑡
2 =  𝜔 +  𝛼1𝜀(𝑡−1)

2 +  𝛽1𝜎(𝑡−1)
2  



12 
 

4.3 Förklaring av regressionsmodeller 

Samtliga regressionsmodeller testar association. Det är möjligt att uttala sig om korrelationen 

mellan avkastningen för bitcoin och SIX30RX då regressionsmodellerna testar associationen i 

båda riktningar under samma dag samt med en dags lagg. Association behandlas separat i de 

fyra regressionsmodellerna. Analys av korrelation är möjlig när resultaten av samtliga modeller 

studeras tillsammans. Om värdena på associationen i samtliga regressionsmodeller inte är 

statistiskt signifikanta innebär detta att det inte finns någon korrelation mellan avkastningen 

för bitcoin och SIX30RX. Om värdet på associationen överskrider noll och är statistiskt 

signifikant i minst en modell är bitcoin och avkastningen för SIX30RX positivt korrelerade. I 

enlighet med tidigare studier (Baur och Lucey 2010: Dyhrberg 2016b) används 

regressionsmodeller med en GARCH-process för att ta hänsyn till heteroskedasticitet samt 

förhöjd kurtosis. Modellen för variansen kan beskrivas som den sammanvägda summan av 

tidigare kvadrerade residualer, där vikten av residualerna minskar längre tillbaka i tiden. 

 

Regressionsmodellerna R3 och R4 tar hänsyn till laggad avkastning för bitcoin och SIX30RX. 

Avkastningen för bitcoin och SIX30RX med en dags lagg undersöks för att studera om 

gårdagens avkastning kan påverka dagens utveckling. Begränsningen till en dags lagg väljs då 

det uppstår brus vid användande av längre tidsperioder (Marie-Caporale och Gil-Alana 2011). 

Marie-Caporale och Gil-Alana (2011) diskuterar vikten av att undvika exempelvis 

kalendereffekter vid analys av finansiella data. Risken är stor att dessa faktorer får en påverkan 

på resultatet vid fem eller tio dagars lagg, vilket kan ge en missvisande bild av korrelationen 

mellan tillgångarna. Med en dags lagg minimeras risken för att kalendereffekter, exempelvis 

januarieffekten eller veckoeffekten, påverkar korrelationen mellan tillgångarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

4.4 Statistisk hypotes 

Den statistiska hypotesen som används i samtliga regressionsmodeller ställs i enlighet med 

definitionerna för hedge respektive diversifier som ges i teoridelen. Nollhypotesen förkastas ej 

om ett kritiskt p-värde överskrids för associationen (𝜇𝑋1), som i vår studie motsvarar de fem 

procent som återfinns i svansregionerna. Detta innebär att bitcoin kan klassificeras som en 

hedge mot avkastningen för SIX30RX. H0 förkastas om värdet på 𝜇𝑋1 är större än noll och kan 

statistiskt säkerställas på femprocentsnivån. 

 

H0: 𝜇𝑋1 ≤ 0 

H1: 𝜇𝑋1 > 0 

 

Hypotesen som presenteras i teoridelen, att bitcoin är en hedge mot Stochkolmsbörsen, 

stämmer om samtliga regressionsmodeller inte visar någon statistiskt signifikant association. 

Detta innebär att avkastningen för bitcoin och SIX30RX inte är korrelerade. Vi förväntar oss 

att det inte kommer finnas någon statistiskt säkerställd association på fem procents 

signifikansnivå i någon av regressionsmodellerna. 

 

4.5 Val av estimeringsmetod 

Estimeringsmetoden som används är en GARCH-modell, vilken utgår från metoder som 

tidigare studier använt (Baur och Lucey 2010: Dyhrberg 2016b: Bouri et al. 2016). GARCH-

modeller lämpar sig väl för data där variansen i feltermerna inte är konstant och där feltermerna 

kan antas vara större vid vissa tillfällen (Engle 2001). Detta benämns som heteroskedasticitet. 

Enligt Engle (2001) ser GARCH-modeller inte heteroskedasticitet som ett problem som 

behöver åtgärdas, istället behandlas heteroskedasticitet som en varians som behöver 

modelleras. Detta resulterar i en estimering för variansens felterm. En ARFIMA-modell 

används för ekvationerna för medelvärden, då den med hjälp av en GARCH-modell för 

feltermen till stor del fångar heteroskedasticiteten i tidsserierna (Ling 2003). 

 

Precisionen i feltermernas varians och vad som påverkar dess storlek är av vikt för att modellen 

ska generera precisa resultat (Engle 2001). Problem kan uppstå när den beroende variabeln är 

en tillgång- eller portföljavkastning och avkastningens varians representerar risknivån för 
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avkastningarna (Engle 2001). Enligt Engle (2001) är problemet i dessa tidsserier sannolikt 

heteroskedasticitet. De riskfyllda perioderna är inte spridda slumpmässigt utan det finns en 

grad av autokorrelation i risknivån i finansiell avkastning. Perioderna karaktäriseras av 

volatilitetskluster. Vidare uppvisar finansiella dataserier hög kurtosis (Franses och Dijk 2000), 

vilket innebär högre sannolikhet för mer extrema utfall och därmed tjockare svansar. GARCH-

modeller tar hänsyn till dessa effekter (Engle 2001). Denna studie analyserar finansiella 

tidsserier och med hänvisning till heteroskedasticitet och autokorrelation lämpar sig en 

ARFIMA-GARCH modell väl. Om det finns GARCH- och ARCH-effekter i de finansiella 

tillgångarnas avkastning kommer modellerna generera p-värden som understiger 0,05 för alpha 

och beta.  

 

4.6 Lämplighetstester 

Ljung-Box-tester används för att säkerställa lämpligheten av regressionsmodellerna. Testerna 

genomförs på residualerna från båda tidsserierna och testar om tidsseriedatan är oberoende 

genom att undersöka autokorrelationen (Ljung och Box 1978). Portmanteautester såsom 

Ljung-Box testar hur lämplig en tidsserieregressionsmodell är för ett statistiskt dataset. Ljung-

Box testar för olika antal dagar tillbaka i tiden (lagg), men viktigast för finansiella tidsserier är 

den första dagen (lagg 1) då risken är hög att andra faktorer påverkar priserna under 

efterföljande dagar. Om testet genererar p-värden över 0,05 finns ingen autokorrelation mellan 

tidsserierna på femprocentsnivån. Detta innebär att modellen är lämplig för dataseten (Ljung 

och Box 1978). 

 

4.7 Data  

Startdatum för studien är 2012-01-02 och slutdatum 2016-10-21. Antalet observationer som 

studien baseras på är 1202 för bitcoin och SIX30RX. Observationerna är dagliga 

stängningspriser inhämtade från Thomson Reuters program Eikon. Bitcoinpriser har 

konverterats i Excel från USD till SEK med hjälp av dagliga USD/SEK kurser då studien 

fokuserar på svenska investerares eventuella möjlighet att hedga mot Stockholmsbörsen. 

Bitcoinpriser har rensats på helgdagar eftersom ingen handel sker på Stockholmsbörsen under 

dessa. Detta möjliggör en smidigare jämförelse då det är samma mängd observationer i båda 

dataseten. Slutligen används fyra regressionsmodeller för att undersöka korrelationen mellan 
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tillgångarna. Programmet som används för att implementera regressionerna är R genom R-

Studio. 

 

4.8 Avkastningsberäkning 

Vid undersökningar av finansiella data är det vanligt att använda avkastningen istället för 

priser. Anledningen är att avkastning ger forskaren en skalfri beskrivning av tillgångspriset 

samt ett bra format för statistisk analys. Vi har beräknat ränta på ränta- avkastningen för bitcoin 

samt SIX30RX med hjälp av den naturliga logaritmen (ln) på avkastningen av tillgångarna. 

Formeln som används är: 

𝑟𝑡 = ln(𝑃𝑡) − ln(𝑃𝑡−1) = ln (
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
) 

Där 𝑟𝑡 är den naturliga logaritmen av kvoten mellan pris (P) vid tidpunkt (t), och där  𝑃(𝑡−1) är 

priset vid tiden t-1 (Ruppert, 2004: 77). En fördel med logaritmisk avkastning är att det 

förenklar analysen av flerperiodsavkastningar (Ruppert, 2004: 77). Om vanliga avkastningar 

är iid (independent and identically distributed) och lognormalfördelade innebär det att även 

logavkastningarna är iid och normalfördelade vilket ger en hög statistisk frihet. Antagandet är 

att avkastningarna är oberoende av varandra och identiskt distribuerade. Hädanefter kommer 

logaritmisk avkastning att refereras till som endast avkastning. 
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5. Resultat 

Nedan presenteras studiens resultat. Inledningsvis redovisas resultaten i en tabell. De fyra 

regressionsmodellernas resultat redogörs separat åtföljt av en sammanfattning av samtliga 

utfall. 

 

5.1 Tabell 1: Resultat regressionsmodeller 

Regressionsmodellerna testar påverkan mellan avkastningen för bitcoin och SIX30RX med en 

dags lagg samt under samma dag. Användandet av en dags lagg valdes då brus kan uppstå vid 

användandet av fler dagar. ARCH- och GARCH-effekter existerar i samtliga 

regressionsmodeller. Resultaten visar att det inte finns någon statistiskt signifikant association 

mellan bitcoin och avkastningen för SIX30RX i någon regressionsmodell, vilket innebär att de 

inte är korrelerade. Således är bitcoin en hedge mot avkastningen för SIX30RX. 

 

Regressionsmodeller:  

1. 𝑟𝑆𝐼𝑋30𝑅𝑋𝑡 =  𝜇 +  𝜇𝑋1𝑟𝐵𝑖𝑡𝑐𝑜𝑖𝑛 (𝑡) + 𝜀𝑡         

2. 𝑟𝐵𝑖𝑡𝑐𝑜𝑖𝑛𝑡 =  𝜇 +  𝜇𝑋1𝑟𝑆𝐼𝑋30𝑅𝑋 (𝑡) +  𝜀𝑡       

3. 𝑟𝑆𝐼𝑋30𝑅𝑋𝑡 =  𝜇 +  𝜇𝑋1𝑟𝐵𝑖𝑡𝑐𝑜𝑖𝑛 (𝑡−1) +  𝜀𝑡           

4. 𝑟𝐵𝑖𝑡𝑐𝑜𝑖𝑛𝑡 =  𝜇 +  𝜇𝑋1𝑟𝑆𝐼𝑋30𝑅𝑋 (𝑡−1) +  𝜀𝑡 

* indikerar statistisk signifikans på 10 %-nivån. 

** indikerar statistik signifikans på 5 %-nivån. 

*** indikerar statistisk signifikans på 1 %-nivån. 

 

 

               R1               R2              R3              R4 

  

Punktestimat 

 

t-värde 

 

Punktestimat 

 

t-värde 

 

Punktestimat 

 

t-värde 

 

Punktestimat 

 

t-värde 

 

Association 

 

-0,001 

 

-0,297 

 

-0,060 

 

-0,920 

 

0,005 

 

1,250 

 

0,081 

 

1,331 

 

ARCH-

effekt 

 

0,101*** 

 

4,820 

 

0,265*** 

 

6,447 

 

0,101*** 

 

4,821 

 

0,266*** 

 

6,408 

 

GARCH-

effekt 

 

0,866*** 

 

 

 

29,986 

 

0,734*** 

 

19,476 

 

0,866*** 

 

29,824 

 

0,733*** 

 

19,349 
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5.2 Bitcoins påverkan på SIX30RX under samma dag 

Resultatet för R1 visar att bitcoin inte påverkar avkastningen för SIX30RX under samma dag. 

Värdet på associationen är inte statistiskt säkerställt med fem procents signifikansnivå, vilket 

resulterar i att nollhypotesen inte kan förkastas. P-värdena för ARCH- och GARCH-effekter 

understiger 0,05, vilket innebär att dessa effekter existerar. Resultaten från Ljung-Box-testen 

(Bilaga 1 och 2) visar att modellen hanterar den autokorrelation som finns i tiden, således är 

det implicit att modellen inte är felspecificerad. 

 

5.3 SIX30RX påverkan på bitcoin under samma dag  

Resultatet för R2 visar att avkastningen för SIX30RX idag inte påverkar bitcoin under samma 

dag. Värdet på associationen är inte statistiskt säkerställt på fem procents signifikansnivå, 

vilket innebär att nollhypotesen inte kan förkastas för regressionsmodell två. Vidare visar 

resultatet för R2 att p-värdena för ARCH- och GARCH-effekter understiger 0,05, vilket 

innebär att R2 uppvisar dessa effekter. De Ljung-Box-tester (Bilaga 1 och 2) som genomförts 

visar att autokorrelationen mellan tidsserierna ej är av statistisk signifikans på fem 

procentsnivån för de kvadrerade residualerna. Residualerna för nivåer visar på viss 

autokorrelation, dock är vårt urval så stort att små autokorrelationer kan bli signifikanta. För 

att ta hänsyn till detta har vi prövat att justera för den autokorrelationen som uppstod utan att 

resultaten förändrades. 

 

5.4 Föregående dags bitcoinavkastnings påverkan på SIX30RX idag 

Resultatet för R3 visar att avkastningen för bitcoin under föregående dag inte påverkar 

avkastningen för SIX30RX idag. Värdet på associationen är inte statistiskt säkerställt på fem 

procents signifikansnivå, vilket resulterar i att nollhypotesen inte förkastas för R3. P-värdena 

för ARCH- och GARCH-effekter är statistiskt signifikanta, vilket innebär att även R3 uppvisar 

dessa effekter. De Ljung-Box tester (Bilaga 1 och 2) som genomförts visar att 

autokorrelationen mellan tidsserierna inte är av statistisk signifikans på femprocentsnivån. 
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5.5 Föregående dags SIX30RX-avkastnings påverkan på bitcoin idag 

Resultatet för R4 visar att avkastningen för SIX30RX under föregående dag inte påverkar 

avkastningen för bitcoin idag. Värdet på associationen är inte statistiskt säkerställt på fem 

procents signifikansnivå, vilket innebär att nollhypotesen inte kan förkastas för R4. Vidare 

visar resultatet för R4 att p-värdena för ARCH- och GARCH-effekter understiger 0,05, vilket 

innebär att R4 uppvisar dessa effekter. Ljung-Box-testerna (Bilaga 1 och 2) visar att 

autokorrelationen mellan tidsserierna ej är av statistisk signifikans på femprocentsnivån för de 

kvadrerade residualerna. Autokorrelation existerar i residualerna för nivåer, dock är vårt urval 

så stort att små autokorrelationer kan bli statistiskt signifikanta. Vi har prövat att justera för 

den autokorrelation som uppstod utan att resultaten förändrades. 

 

5.6 Sammanfattning av regressionsanalyser 

Studien visar att det inte finns någon korrelation mellan avkastningen för SIX30RX och 

avkastningen för bitcoin. Ingen av de fyra regressionsmodellerna uppvisar någon association 

på fem procents signifikansnivå. Det finns ingen statistiskt säkerställd påverkan oavsett vilken 

riktning man testar, bitcoinavkastningen idag påverkar inte dagens avkastning för SIX30RX, 

avkastningen för SIX30RX idag påverkar inte dagens bitcoinsavkastning, gårdagens 

bitcoinavkastning påverkar inte dagens avkastning för SIX30RX och gårdagens avkastning för 

SIX30RX påverkar inte dagens bitcoinavkastning. Avsaknaden av association mellan bitcoin 

och avkastningen för SIX30RX i samtliga regressionsmodeller innebär att tillgångarna inte är 

korrelerade. Således stämmer hypotesen att bitcoin är en hedge gentemot Stockholmsbörsen, 

som i studien representeras av SIX30RX. 

 

Ljung-Box-tester (Bilaga 1 och 2) genomfördes för samtliga regressionsmodeller och resultatet 

visar att modellerna tar hänsyn till autokorrelationen kopplad till tiden i residualerna. Detta 

visar att modellerna inte är felspecificerade. Från resultaten redovisade i Tabell 1 framgår även 

att samtliga fyra regressionsmodeller uppvisar ARCH- och GARCH-effekter. Detta tyder på 

att modellen är lämplig för studiens ändamål. 
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Studiens resultat liknar det Baur och Lucey (2010) fann för guld, vilket tyder på att även bitcoin 

kan användas som hedge mot avkastningen för aktieindex. Resultaten gällande bitcoins 

hedgingkapacitet är i enlighet med Dyhrberg (2016b) som fann att bitcoin inte var korrelerat 

med avkastningen för det brittiska aktieindexet FTSE 100. Vår undersökning visar att bitcoin 

är en hedge mot avkastningen för det svenska aktieindexet SIX30RX. Detta tyder på att bitcoins 

avkastning inte påverkas av utvecklingen hos de 30 mest omsatta noterade svenska bolagen, 

vilket skapar en möjlighet för investerare att hedga viss marknadsrisk med hjälp av bitcoin. 

Bouri et al. (2016) fann att bitcoin var positivt korrelerat med aktiemarknaden och således var 

en diversifier och inte en hedge. Vidare fann Bouri et al. (2016) att bitcoins egenskaper var 

olika beroende på vilken tidshorisont som studerades. Bitcoin uppvisade i vår studie 

hedgingegenskaper mot Stockholmsbörsen under tidsperioden som studerades. 

 

Enligt den moderna portföljteorin bör investerare diversifiera, vilket innebär att de måste ta 

hänsyn till korrelationen mellan tillgångarna. Resultatet för vår studie visar att investerare 

exponerade mot den svenska aktiemarknaden kan använda bitcoin som hedge. Tillgångsslaget 

är inte korrelerat med Stockholmsbörsen och därmed kan viss marknadsspecifik risk undvikas 

genom investeringar i bitcoin. Enligt Booth och Famas analys (1992) kan tillgångar som sänker 

portföljens totala varians i vissa fall generera avkastning via diversifiering. Bitcoin är inte 

korrelerat med avkastningen för SIX30RX, vilket innebär att det finns möjlighet till avkastning 

via diversifiering vid inkluderande av bitcoin i en portfölj med exponering mot 

Stockholmsbörsen. Salvatore och Chincarini (2011) undersökte utformningen av en optimerad 

portfölj och fann att olja och guld bör utgöra 5–10 procent av den totala portföljen, då dessa 

tillgångar uppvisar låg eller ingen korrelation med aktiemarknaden. Bitcoin bör kunna utgöra 

ett substitut för exempelvis guld i en sådan optimerad portfölj då det inte är korrelerat 

med Stockholmsbörsen. 
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6. Slutsats 

Studien undersöker om bitcoin uppvisar egenskaper som hedge mot Stockholmsbörsen under 

tidsperioden 2012-01-02 till 2016-10-21. För att besvara forskningsfrågan används fyra 

regressionsmodeller för att analysera om det finns korrelation mellan avkastningen för bitcoin 

och för SIX30RX under perioden. Undersökningen genomförs på den svenska aktiemarknaden 

och bidrar således till att vidga kännedomen kring bitcoins hedge- och 

diversifieringsegenskaper, vilket tidigare aldrig har genomförts i Norden. Fyra 

regressionsmodeller baserade på studier av Baur & Lucey (2010), Bouri et al. (2016) samt 

Dyhrberg (2016b) används för att undersöka korrelationen mellan tillgångarna. 

Regressionsmodellerna testar tillgångarnas påverkan under samma dag samt med en dags lagg 

i samtliga riktningar. Resultatet visar att det inte finns någon korrelation mellan avkastningen 

för bitcoin och SIX30RX. Således stödjer undersökningen hypotesen att bitcoin är en hedge 

mot Stockholmsbörsen, vilket innebär att bitcoin kan användas av investerare för att undvika 

viss marknadsspecifik risk. Därmed uppvisar studien resultat liknande de Dyhrberg (2016b) 

kom fram till vid sin undersökning av Storbritannien. Bitcoin utgör ännu ett tillgångsslag som, 

likt guld, kan utnyttjas för att minska risken i en portfölj med exponering mot aktiemarknaden. 

Vidare kan tillgången inkorporeras i en portfölj för att optimera den riskjusterade avkastningen. 

 

6.1 Begränsningar samt vidare forskning 

Trots att resultaten visar att bitcoin kan användas som hedge mot Stockholmsbörsen bör 

investerare ha bitcoins likviditet i åtanke. Bitcoin har betydligt lägre likviditet än mer 

konventionella tillgångar som exempelvis guld. Detta kan dock komma att förändras i 

framtiden då vi idag ser framväxten av bitcoinrelaterade ETF:er och fonder (Rizzo 2016: Wong 

2014), vilka tenderar att öka likviditeten för investerare. Vidare bör man ta hänsyn till bitcoins 

prisvolatilitet under den studerade tidsperioden. Detta innebär att bitcoins hedgingkapacitet 

kanske inte är konstant. Bitcoin började handlas relativt nyligen och i framtiden bör studier 

genomföras under längre tidsperioder för att undersöka bitcoins hedingförmåga över tid. För 

att testa bitcoins egenskaper vore en simulation av två portföljer för avkastningen där endast 

en innehåller bitcoin intressant. Vidare vore det intressant att undersöka bitcoins 

hedgingkapacitet under en framtida ekonomisk recession för att se om en diskrepans uppstår 

med våra resultat. En ytterligare begränsning är att GARCH-modellen i sin standardform ej tar 

hänsyn till den asymmetriska naturen gällande volatilitet vid positiva samt negativa nyheter. 
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Franses och Dijk (2000: 135) menar att positiva och negativa kursrörelser tenderar att ha olika 

påverkan på volatilitet. GARCH-modellen tar endast hänsyn till volatilitetsförändringens 

storlek, medan riktningen för förändringen inte beaktas. I framtida studier kan det vara aktuellt 

att använda en asymmetrisk GARCH-modell för att ta hänsyn till detta. Framtida studier skulle 

även kunna utöka det geografiska området, exempelvis genom att undersöka hela Norden. 

Vidare kan det vara givande för framtida studier att modifiera och utveckla modellen som 

använts. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Ljung-Box standardiserade residualer  
 

Regressionsekvationer (Lag1) Statistic 

1. 3,130 

2. 4,086** 

3. 2,977 

4.  4,201** 

d.o.f = 0        
  

 

* indikerar statistisk signifikans på 10 %-nivån. 

** indikerar statistik signifikans på 5 %-nivån. 

*** indikerar statistisk signifikans på 1 %-nivån. 

 

 

Bilaga 2. Ljung-Box kvadrerade residualer 
 

Regressionsekvationer (Lag1) Statistic 

1. 0,888 

2. 0,243 

3. 0,941 

4. 0,225 

d.o.f = 2 
  

 

* indikerar statistisk signifikans på 10 %-nivån. 

** indikerar statistik signifikans på 5 %-nivån. 

*** indikerar statistisk signifikans på 1 %-nivån. 
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Bilaga 3. Fullständiga resultat regressionsmodeller 

Regressionsmodell 1 
 
*---------------------------------* 
*          GARCH Model Fit        * 
*---------------------------------* 
 
Conditional Variance Dynamics   
----------------------------------- 
GARCH Model : sGARCH(1,1) 
Mean Model : ARFIMA(0,0,0) 
Distribution : std  
 
Optimal Parameters 
------------------------------------ 
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|) 
mu      0.000857    0.000264  3.25373 0.001139 
mxreg1 -0.001271    0.004287 -0.29654 0.766821 
omega   0.000004    0.000004  1.14570 0.251917 
alpha1  0.100805    0.020914  4.81999 0.000001 
beta1   0.866340    0.028891 29.98628 0.000000 
shape   7.697628    1.647115  4.67340 0.000003 
 
Robust Standard Errors: 
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|) 
mu      0.000857    0.000223  3.83806 0.000124 
mxreg1 -0.001271    0.003934 -0.32318 0.746556 
omega   0.000004    0.000012  0.34839 0.727544 
alpha1  0.100805    0.023505  4.28858 0.000018 
beta1   0.866340    0.068487 12.64964 0.000000 
shape   7.697628    2.192145  3.51146 0.000446 
 
LogLikelihood : 3798.786  
 
Information Criteria 
------------------------------------ 
                     
Akaike       -6.3160 
Bayes        -6.2906 
Shibata      -6.3161 
Hannan-Quinn -6.3065 
 
Weighted Ljung-Box Test on Standardized Residuals 
------------------------------------ 
                        statistic p-value 
Lag[1]                      3.130 0.07685 
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][2]     4.047 0.07324 
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][5]     8.085 0.02808 
d.o.f=0 
H0 : No serial correlation 
 
Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals 
------------------------------------ 
                        statistic p-value 
Lag[1]                     0.8878  0.3461 
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]    1.6876  0.6938 
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]    2.5326  0.8329 
d.o.f=2 
 
Weighted ARCH LM Tests 
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------------------------------------ 
            Statistic Shape Scale P-Value 
ARCH Lag[3]    0.1048 0.500 2.000  0.7461 
ARCH Lag[5]    1.7159 1.440 1.667  0.5375 
ARCH Lag[7]    1.8949 2.315 1.543  0.7396 
 
Nyblom stability test 
------------------------------------ 
Joint Statistic:  2.7117 
Individual Statistics:               
mu     0.06986 
mxreg1 0.05914 
omega  0.42962 
alpha1 0.35375 
beta1  0.22760 
shape  0.24815 
 
Asymptotic Critical Values (10% 5% 1%) 
Joint Statistic:       1.49 1.68 2.12 
Individual Statistic:  0.35 0.47 0.75 
 
Sign Bias Test 
------------------------------------ 
                   t-value    prob sig 
Sign Bias           0.3894 0.69703     
Negative Sign Bias  0.4757 0.63439     
Positive Sign Bias  2.2471 0.02482  ** 
Joint Effect        7.7911 0.05053   * 
 
 
Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test: 
------------------------------------ 
  group statistic p-value(g-1) 
1    20     22.60      0.25556 
2    30     35.24      0.19661 
3    40     46.19      0.19941 
4    50     73.90      0.01229 
 
 
Elapsed time : 0.4215269  
 
 
Regressionsmodell 2 
 
*---------------------------------* 
*          GARCH Model Fit        * 
*---------------------------------* 
 
Conditional Variance Dynamics   
----------------------------------- 
GARCH Model : sGARCH(1,1) 
Mean Model : ARFIMA(0,0,0) 
Distribution : std  
 
Optimal Parameters 
------------------------------------ 
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|) 
mu      0.002751    0.000689  3.99496 0.000065 
mxreg1 -0.060313    0.065531 -0.92039 0.357371 
omega   0.000090    0.000032  2.82920 0.004666 
alpha1  0.265227    0.041141  6.44673 0.000000 
beta1   0.733773    0.037676 19.47583 0.000000 
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shape   3.172793    0.223757 14.17964 0.000000 
 
Robust Standard Errors: 
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|) 
mu      0.002751    0.000736  3.73524 0.000188 
mxreg1 -0.060313    0.086736 -0.69537 0.486823 
omega   0.000090    0.000056  1.58861 0.112148 
alpha1  0.265227    0.034531  7.68082 0.000000 
beta1   0.733773    0.051146 14.34660 0.000000 
shape   3.172793    0.185371 17.11595 0.000000 
 
LogLikelihood : 2252.156  
 
Information Criteria 
------------------------------------ 
                     
Akaike       -3.7405 
Bayes        -3.7150 
Shibata      -3.7405 
Hannan-Quinn -3.7309 
 
Weighted Ljung-Box Test on Standardized Residuals 
------------------------------------ 
                        statistic   p-value 
Lag[1]                      4.086 0.0432524 
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][2]     8.909 0.0037151 
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][5]    15.997 0.0002394 
d.o.f=0 
H0 : No serial correlation 
 
Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals 
------------------------------------ 
                        statistic p-value 
Lag[1]                     0.2429  0.6221 
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]    1.0743  0.8426 
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]    1.7203  0.9356 
d.o.f=2 
 
Weighted ARCH LM Tests 
------------------------------------ 
            Statistic Shape Scale P-Value 
ARCH Lag[3]    0.1180 0.500 2.000  0.7312 
ARCH Lag[5]    0.7716 1.440 1.667  0.8017 
ARCH Lag[7]    0.9848 2.315 1.543  0.9160 
 
Nyblom stability test 
------------------------------------ 
Joint Statistic:  5.0751 
Individual Statistics:              
mu     1.1156 
mxreg1 0.0543 
omega  0.9768 
alpha1 2.4492 
beta1  1.3963 
shape  1.0439 
 
Asymptotic Critical Values (10% 5% 1%) 
Joint Statistic:       1.49 1.68 2.12 
Individual Statistic:  0.35 0.47 0.75 
 
Sign Bias Test 
------------------------------------ 
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                   t-value   prob sig 
Sign Bias           0.1649 0.8691     
Negative Sign Bias  0.1287 0.8976     
Positive Sign Bias  1.1702 0.2421     
Joint Effect        1.9427 0.5844     
 
 
Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test: 
------------------------------------ 
  group statistic p-value(g-1) 
1    20     21.43      0.31347 
2    30     45.49      0.02638 
3    40     49.72      0.11663 
4    50     62.66      0.09098 
 
 
Elapsed time : 0.3817739  
 
 
 
 
Regressionsmodell 3 
 
*---------------------------------* 
*          GARCH Model Fit        * 
*---------------------------------* 
 
Conditional Variance Dynamics   
----------------------------------- 
GARCH Model : sGARCH(1,1) 
Mean Model : ARFIMA(0,0,0) 
Distribution : std  
 
Optimal Parameters 
------------------------------------ 
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|) 
mu      0.000802    0.000264   3.0447 0.002329 
mxreg1  0.005211    0.004170   1.2497 0.211391 
omega   0.000004    0.000004   1.1367 0.255660 
alpha1  0.101407    0.021036   4.8206 0.000001 
beta1   0.865799    0.029031  29.8236 0.000000 
shape   7.592930    1.616916   4.6959 0.000003 
 
Robust Standard Errors: 
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|) 
mu      0.000802    0.000230   3.4937 0.000476 
mxreg1  0.005211    0.003290   1.5837 0.113259 
omega   0.000004    0.000012   0.3427 0.731821 
alpha1  0.101407    0.024243   4.1829 0.000029 
beta1   0.865799    0.069703  12.4212 0.000000 
shape   7.592930    2.162624   3.5110 0.000446 
 
LogLikelihood : 3797.549  
 
Information Criteria 
------------------------------------ 
                     
Akaike       -6.3192 
Bayes        -6.2938 
Shibata      -6.3193 
Hannan-Quinn -6.3097 
 



30 
 

Weighted Ljung-Box Test on Standardized Residuals 
------------------------------------ 
                        statistic p-value 
Lag[1]                      2.977 0.08443 
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][2]     3.904 0.08003 
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][5]     8.018 0.02918 
d.o.f=0 
H0 : No serial correlation 
 
Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals 
------------------------------------ 
                        statistic p-value 
Lag[1]                     0.9408  0.3321 
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]    1.7504  0.6784 
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]    2.6284  0.8184 
d.o.f=2 
 
Weighted ARCH LM Tests 
------------------------------------ 
            Statistic Shape Scale P-Value 
ARCH Lag[3]   0.09804 0.500 2.000  0.7542 
ARCH Lag[5]   1.76363 1.440 1.667  0.5259 
ARCH Lag[7]   1.96022 2.315 1.543  0.7258 
 
Nyblom stability test 
------------------------------------ 
Joint Statistic:  2.5776 
Individual Statistics:               
mu     0.05065 
mxreg1 0.01705 
omega  0.41551 
alpha1 0.35649 
beta1  0.22826 
shape  0.27489 
 
Asymptotic Critical Values (10% 5% 1%) 
Joint Statistic:       1.49 1.68 2.12 
Individual Statistic:  0.35 0.47 0.75 
 
Sign Bias Test 
------------------------------------ 
                   t-value    prob sig 
Sign Bias           0.6111 0.54126     
Negative Sign Bias  0.6170 0.53734     
Positive Sign Bias  2.3336 0.01978  ** 
Joint Effect        7.8545 0.04912  ** 
 
 
Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test: 
------------------------------------ 
  group statistic p-value(g-1) 
1    20     32.23     0.029415 
2    30     58.00     0.001088 
3    40     63.47     0.007928 
4    50     80.42     0.003102 
 
 
Elapsed time : 0.6400928  
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Regressionsmodell 4 
 
 
*---------------------------------* 
*          GARCH Model Fit        * 
*---------------------------------* 
 
Conditional Variance Dynamics   
----------------------------------- 
GARCH Model : sGARCH(1,1) 
Mean Model : ARFIMA(0,0,0) 
Distribution : std  
 
Optimal Parameters 
------------------------------------ 
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|) 
mu      0.002685    0.000691   3.8840 0.000103 
mxreg1  0.080787    0.060713   1.3306 0.183305 
omega   0.000092    0.000032   2.8643 0.004180 
alpha1  0.265986    0.041511   6.4076 0.000000 
beta1   0.733014    0.037883  19.3494 0.000000 
shape   3.162784    0.224683  14.0766 0.000000 
 
Robust Standard Errors: 
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|) 
mu      0.002685    0.000736   3.6475 0.000265 
mxreg1  0.080787    0.050645   1.5952 0.110675 
omega   0.000092    0.000055   1.6606 0.096786 
alpha1  0.265986    0.034776   7.6485 0.000000 
beta1   0.733014    0.050828  14.4216 0.000000 
shape   3.162784    0.184945  17.1012 0.000000 
 
LogLikelihood : 2251.202  
 
Information Criteria 
------------------------------------ 
                     
Akaike       -3.7420 
Bayes        -3.7166 
Shibata      -3.7421 
Hannan-Quinn -3.7324 
 
Weighted Ljung-Box Test on Standardized Residuals 
------------------------------------ 
                        statistic   p-value 
Lag[1]                      4.201 0.0403908 
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][2]     8.769 0.0040451 
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][5]    15.297 0.0003697 
d.o.f=0 
H0 : No serial correlation 
 
Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals 
------------------------------------ 
                        statistic p-value 
Lag[1]                     0.2253  0.6351 
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]    1.0407  0.8504 
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]    1.6779  0.9398 
d.o.f=2 
 
Weighted ARCH LM Tests 
------------------------------------ 
            Statistic Shape Scale P-Value 
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ARCH Lag[3]    0.1274 0.500 2.000  0.7211 
ARCH Lag[5]    0.7858 1.440 1.667  0.7974 
ARCH Lag[7]    0.9870 2.315 1.543  0.9157 
 
Nyblom stability test 
------------------------------------ 
Joint Statistic:  4.9741 
Individual Statistics:               
mu     1.13305 
mxreg1 0.03556 
omega  0.97521 
alpha1 2.36359 
beta1  1.35198 
shape  1.01649 
 
Asymptotic Critical Values (10% 5% 1%) 
Joint Statistic:       1.49 1.68 2.12 
Individual Statistic:  0.35 0.47 0.75 
 
Sign Bias Test 
------------------------------------ 
                   t-value   prob sig 
Sign Bias          0.02784 0.9778     
Negative Sign Bias 0.05309 0.9577     
Positive Sign Bias 1.19452 0.2325     
Joint Effect       1.82501 0.6095     
 
 
Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test: 
------------------------------------ 
  group statistic p-value(g-1) 
1    20     26.03       0.1293 
2    30     31.95       0.3221 
3    40     39.60       0.4431 
4    50     49.25       0.4631 
 
 
Elapsed time : 0.299751  

 

 

 


