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Sammanfattning 
I ett flertal tidigare studier har samband mellan penningpolitik och aktiemarknaden studerats. 

Resultaten av dessa har varit tvetydiga och de flesta har gjorts i andra länder än Sverige. I den 

här uppsatsen studeras sambandet mellan ändringar av reporäntan och aktieindexet OMXS60 

på Stockholmsbörsen för att se om det finns ett samband mellan dessa. Utöver detta studeras 

hur företags kapitalstruktur kan ha en påverkan på det nyss nämnda sambandet, det vill säga 

om det finns en räntekänslighet kopplat till kapitalstrukturen. Syftet med denna uppsats grundar 

sig i Modigliani och Millers teorem från 1958. Teoremet beskriver bland annat att 

avkastningskravet på eget kapital ökar proportionellt med skuldsättningsgraden och att ett 

företag med hög skuldsättningsgrad påverkas mer av förändringar i skuldräntan än ett företag 

med låg skuldsättningsgrad. För att undersöka detta användes en regressionsanalys för att 

analysera finansiell data mellan åren 2006 till och med 2015. Tre dagar kring annonseringen 

av reporäntans ändring var föremål för analys: dagen innan annonseringsdagen, 

annonseringsdagen och dagen efter annonseringsdagen. Det resultat som framgick av 

undersökningen var att det fanns ett signifikant negativt samband mellan reporäntan och 

aktiekursen dagen innan samt på annonseringsdagen för reporäntan. Det framgick även att 

kapitalstrukturen påverkade styrkan på det tidigare nämnda sambandet, dock endast dagen 

innan annonseringen. 

 

Nyckelord: Reporänta, skuldsättningsgrad, kapitalstruktur, aktiekurs, aktiemarknad, 

Modigliani och Millers teorem, regressionsanalys. 
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1 Inledning 

Ett lands penningpolitik rör räntenivåer och penningvärde. I Sverige är det riksbanken som 

ansvarar för penningpolitiken och därmed styr räntenivåer och inflation. Riksbanken sätter ett 

inflationsmål som, genom styrning av ränteläget, försöks upprätthållas på önskad nivå. Varje 

år har riksbanken ett antal möten där penningpolitiken diskuteras och planeras. Under dessa 

möten tas beslut om vilket ränteläge som är önskvärt givet hur ekonomin ser ut och vart den är 

på väg. Efter dessa möten hålls en presskonferens och en rapport släpps som beskriver hur 

landets ekonomi förväntas utvecklas under kommande år. Syftet med dessa ränteändringar är 

att antingen hetta upp eller svalka av marknaden, aktiemarknaden inräknad, och på så sätt 

påverka landets inflation i önskvärd riktning. (Riksbanken 2016) 

 

Det rådande ränteläget med en negativ ränta i Sverige är historiskt lågt (Riksbanken 2016). 

Detta kan i sin tur leda till att andra former av investeringar på aktiemarknaden, i jakten på 

avkastning, blir mer attraktiva jämfört med räntebaserade sparformer.  En växande 

aktiemarknad och ett ökat intresse för att investera i bolagsandelar för att få avkastning på sitt 

kapital medför ett större intresse för att studera exempelvis nyckeltal och annan tillgänglig 

information kopplat till börsnoterade bolag. Utvecklingen har medfört att ett större fokus riktats 

mot ekonomiska samband och att aktiemarknaden har blivit föremål för en hel del studier och 

analyser. 

 

Tidigare forskning om aktiemarknaden har framförallt visat på ett samband mellan oväntade 

höjningar och sänkningar av riksbankens ränta och aktiemarknaden (Lobo 2002). Kontonikas, 

MacDonald och Saggu (2013) studerade även de detta samband, men på den amerikanska 

aktiemarknaden. Studiens resultat visade på ett negativt samband där aktiekursen ökade då 

oväntade sänkningar av styrräntan förekom, bortsett från krisåren 2007 till 2009. Under krisen 

tolkades sänkningar av styrräntan i stället som en indikation på en sämre ekonomisk framtid 

och en ökning av aktiekursen uteblev. Förutom detta har även samband mellan förväntad 

inflation och aktiemarknaden identifierats (Fama & Schwert 1997). 
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Då aktiemarknaden bygger på förväntningar och spekulationer är den komplex, och därmed 

svårstuderad. Det blir svårare att tyda vid vilken tidpunkt marknaden påverkas, eftersom även 

förväntningar på förändringar måste tas i beaktning. För att förenkla ekonomiska analyser görs 

antagandet om en effektiv marknad. Den väletablerade teorin Effektiva marknadshypotesen 

beskriver tre nivåer av marknadseffektivitet. Givet att marknaden befinner sig i någon av de 

två högre nivåerna, är det inte bara prishistoriken som reflekteras i priset utan även 

tilläggsinformation (Brealey, Myers & Allen 2013). 

 

Även Seiler, Shyu och Sharma (1998) har undersökt hur reporäntan påverkar aktiemarknaden. 

De kom fram till att det inte fanns någon statistiskt signifikant påverkan, men att det gick att se 

vissa rörelser som följde ändringarna av reporäntan. Författarna menade att det som kan ha 

legat till grund för det icke signifikanta resultatet var fördröjningar och anpassningar till 

förannonseringar. 

 

Räntekänslighet kan beskrivas som en risk förknippat med att låna främmande kapital. I 

Modigliani och Millers teori slås det fast att kapitalstruktur inte påverkar ett företags värde och 

att avkastningskravet på eget kapital ökar proportionellt med skuldsättningsgraden. Sambandet 

mellan skuldsättningen och avkastningskravet beror på att ägarna vill ha en riskpremie för den 

risk det innebär för dem att öka belåningen. Skuldsättningsgraden kan alltså kopplas samman 

med räntekänslighet och riskelement. Skuldsättningen kan inte öka utan att avkastningskravet 

på eget kapital ökar. (Modigliani & Miller 1958) 

 

Den teoretiska formuleringen om en effektiv marknad och Modigliani och Millers teorem att 

kapitalstrukturen påverkar räntekänsligheten ger upphov till hypotesen att 

skuldsättningsgraden påverkar sambandet mellan reporänta och aktiekursen, givet att 

reporäntan påverkar skuldräntan. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie blir således att undersöka om ändringar av reporäntan påverkar 

aktiekursen hos företag noterade på den svenska aktiemarknaden. Vidare ämnar studien 

undersöka om skuldsättningsgraden hos företagen i studien har en påverkan på sambandet 

mellan reporäntan och aktiekursen.   
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2 Teori 

I följande del presenteras det teoretiska perspektivet som främst utgörs av den Effektiva 

marknadshypotesen och Modigliani och Millers teori. Utöver det ges en teoretisk bakgrund för 

att mer ingående presentera tidigare forskning som gjorts relaterat till det valda området och 

för att tydliggöra undersökningens vetenskapliga kontext. 

 

Den teoretiska grunden i uppsatsen, som också står för det perspektiv ur vilket insamlat 

material sen ska analyseras, utgörs främst av tre teorier: Random walk theory, Effektiva 

marknadshypotesen och Modigliani och Millers teori om kapitalstruktur. Effektiva 

marknadshypotesen är en vidareutveckling av Random walk theory och bygger på antagandet 

att aktiepriset är slumpmässigt. Hävstångsformeln som finns i Modigliani och Millers teorem 

är i stor utsträckning det som uppsatsens syfte bottnar i. Givet att det finns en koppling mellan 

reporäntan och ett företags räntekostnader blir följdfrågan hur skuldsättningsgraden påverkar 

räntekänsligheten.  

2.1 Random walk theory 

Random walk theory är en teori som formulerades 1953. Kendall studerade om det existerade 

priscykler som följde ett logiskt mönster, men fann inget sådant. Istället såg Kendall att det var 

slumpmässiga mönster kring hur de olika aktierna tedde sig, de rörde sig “random”. Givet detta 

går det inte att konsekvent slå en effektiv marknad, då priserna rör sig slumpmässigt. (Brealey, 

Myers & Allen 2013) Denna teori talar emot många av de metoder som används utanför den 

akademiska världen för att förutse aktiens rörelsemönster. De teorier som talar emot Random 

walk theory är exempelvis de som enbart utgår ifrån tabeller över tidigare observationer och 

menar på att historien återupprepar sig. (Fama 1995) 

  

Empiriska undersökningar kring Random walk theory menar på att denna är mer korrekt än att 

bara gå på historiska aktiepriser. De teorier som stöder tabeller över historik kan enbart 

motbevisa Random walk theory om de kan med dess teori slå marknaden konsekvent. Om 

investerare inte har bättre insikt eller ny information kan de enbart välja aktier via ett 

slumpbaserat system som Random walk theory förespråkar. Teorin la grunden till den Effektiva 
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marknadshypotesen som menar att priset speglas av all tillgänglig information, vilken alla som 

agerar på marknaden kan ta del av. (Fama 1995) 

2.2 Effektiva marknadshypotesen 

Effektiva marknadshypotesen bygger på grundantagandet att en investerare inte konsekvent kan 

slå marknaden, då priset på tillgången följer en “random walk”. Det finns alltså inga givna 

mönster. Om det skulle gå att förutse priset på en aktie skulle investerare relativt enkelt kunna 

tjäna pengar, men på en effektiv marknad är inte det möjligt. På en effektiv marknad reflekteras 

all information i priset. På en effektiv marknad agerar investerarna rationellt och de som inte 

gör det konkurreras ut av rationella aktörer. Teorin beskriver tre olika nivåer av 

marknadseffektivitet: 

  

Den första nivån är svag form. Här reflekterar priset bara tidigare prishistorik över 

aktien. I och med att investerare handlar rationellt skulle eventuella mönster kunna 

utnyttjas och också upphöra. 

  

Halvstark är nästa form av marknadseffektivitet. Här reflekterar priset inte bara tidigare 

priser utan även all tillgänglig publik information. Priset anpassar sig direkt vid ny 

publik information. 

  

Stark form av marknadseffektivitet är den sista nivån och här är priset en produkt av all 

information, såväl publik information som insiderinformation. (Brealey, Myers & Allen 

2013)      

 

De bevis som stärker hypotesen om den effektiva marknaden är till att börja med Random Walk 

theory som förklarar hur marknaden rör sig i ett slumpmässigt mönster. Det har genomförts 

statistiska tester på teorin med fyra stora företag. Dessa tester visade att marknaden rörde sig 

slumpmässigt och inte följde ett bestämt mönster. Exempelvis observerade de under ett antal 

dagar Microsofts aktiekurs som först steg med 3 procent och därefter sjönk med 3 procent. 

Enligt teorins kritiker skulle detta mönster fortsätta att upprepa sig, där uppgång alltid följs av 

nedgång i nästa punkt. Så var inte fallet eftersom aktien vid ett senare tillfälle steg flera punkter 
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i rad. Det som istället verkade påverka aktiens rörelse var när ny information släpptes. (Brealey, 

Myers & Allen 2013) 

 

Det finns även argument som talar emot den Effektiva marknadshypotesen. Teorin antar att alla 

investerare har tillgång till all information under samma förutsättningar. Men alla olika metoder 

att analysera och värdera aktier kan skapa problem med validiteten för marknadshypotesen. 

Om en investerare letar efter undervärderade möjligheter på marknaden medan en annan 

värderar efter tillväxtpotentialen, kommer dessa två ha olika bilder av värdet för aktien. Med 

det sagt är ett av de större argumenten mot Effektiva marknadshypotesen att det är svårt att 

bedöma vad en akties värde bör vara på effektiva marknader, när investerare värderar aktier på 

olika grunder. Ett annat motargument är att enligt Effektiva marknadshypotesen bör alla 

investerare få samma avkastning på aktier om en annan investerare lyckas, vilket inte alltid är 

fallet. Med detta menar hypotesen att ingen investerare kommer kunna slå marknaden 

konsekvent, det vill säga den medelavkastning som resterande investerare lyckas få på 

marknaden. (Brealey, Myers & Allen 2013) 

2.2 Modigliani-Miller teoremet 

Det fenomen uppsatsen avser att studera är skillnaden i räntekänslighet mellan företag med 

olika kapitalstruktur. Studieobjektet är händelsen där det finns en given mikroekonomisk 

förutsättning, i detta fall företagets fördelning mellan eget kapital och skulder, och vad som 

händer med bolaget när den makroekonomiska variabeln reporäntan förändras. 

 

Den optimala kapitalstrukturen för ett företag har varit föremål för forskning och teoribildning. 

Modigliani och Miller (1958) studerade hur fördelningen av eget kapital och skulder påverkar 

bolagsvärdet. Arbetet resulterade i ett teoretiskt perspektiv som grundar sig i antagandet att på 

en effektiv marknad utan skatter påverkar inte kapitalstrukturen bolagsvärdet. Den första 

propositionen, av teoremets två, slår fast att det inte går att höja bolagets värde genom att låna 

in främmande kapital, exempelvis banklån. Om räntan på ett banklån är lägre än 

kapitalkostnaden för eget kapital betyder inte det att finansiering via ett banklån resulterar i 

lägre total kapitalkostnad. Enligt teorin finns det en risk med att ta in främmande kapital och 

ägarna vill ha betalt för den risken. Den viktade kapitalkostnaden (WACC) för bolaget beräknas 

genom formeln: 
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𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
𝐸

𝐸 + 𝑆
∗ 𝑅𝑒 + 

𝑆

𝐸 + 𝑆
∗ 𝑅𝑠 

 

Formeln illustrerar hur ett företag beräknar sin genomsnittliga kapitalkostnad där 

avkastningskravet på eget kapital (Re) och skuldräntan (Rs) viktas med andelen eget kapital 

och andelen skulder i företaget. 

 

Den andra propositionen är att den förväntade avkastning på eget kapital ökar proportionellt 

med skuldsättningsgraden. Skuldsättningen kan inte öka utan att avkastningskravet på eget 

kapital ökar. Om avkastningen på eget kapital löses ut ur formeln för den viktade 

kapitalkostnaden resulterar det i hävstångsformeln som illustrerar den andra propositionen. 

Hävstångsformel är följande: 

 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑡 + (𝑅𝑡 − 𝑅𝑠) ∗ 𝑆/𝐸 

 

Formeln beskriver sambandet mellan avkastning på eget kapital(Re), tillgångar(Rt), 

skuldränta(Rs) och skuldsättningsgraden(S/E). När ett företag inte är skuldsatt är Re = Rt, men 

när ett företag finansierar sin verksamhet med skulder vill ägarna ha en riskpremie på (Rt - Rs) 

*S/E. Skulle skuldräntan sjunka under avkastningskravet på tillgångarna får ett företag med 

hög skuldsättningsgrad en större ökning av avkastningskravet på eget kapital, jämfört med ett 

företag med låg skuldsättningsgrad. Däremot slår en räntehöjning hårdare mot ett bolag som i 

större utsträckning finansierat sina tillgångar med lån. Skuldsättningsgrad kan alltså beskrivas 

som räntekänslighet och ett riskelement. I och med att ett bolag väljer att finansiera delar av 

sin verksamhet med skulder förs också en riskaspekt in. (Brealey, Myers & Allen 2013) 

 

Den riskpremie som ägarna kräver för att bolaget tar in främmande kapital beskriver en risk 

som finns kopplat till att skuldsätta företaget. En sådan risk kan till exempel vara känsligheten 

för ränteändringar vilket innebär att Modigliani och Millers teori lämpar sig väl som grund för 

denna uppsats syfte och hypotesbildande.  



 
 

 

7 
 
 

 

 

2.3 Tidigare forskning 

Inom den vetenskapliga kontext som denna uppsats befinner sig i har det gjorts en rad olika 

studier som berör just sambandet mellan penningpolitiska beslut och aktiemarknaden. Lobo 

(2002) genomförde en undersökning om oväntade förändringar i reporäntan för att se hur dessa 

påverkade aktiekurser mellan åren 1988 och 2001. Lobo grundade detta i det, enligt författaren, 

vidspridda antagandet kring hur monetär politik har en påverkan på tillgångar.  Lobo nämner i 

undersökningen hur tidigare forskning kring området har gjorts och kommit fram till hur 

volatiliteten och omsättningsvolymen hos aktier har ändrats när dessa ändringsbeslut har 

presenterats till allmänheten. Deras resultat tyder på att oväntade ändringar har lett till högre, 

men kortsiktiga, volatilitetssvängningar samt omsättningsvolymer. Det Lobo har gjort i sin 

undersökning är att undersöka data från Federal Reserve Bank under den valda tidsperioden, 

där 60 ändringar i reporäntan skett. Därefter undersökte Lobo förväntningar i 

reporänteförändringar genom att genomföra enkätundersökningar på personer som är insatta i 

investeringsbranschen. Lobo kunde urskilja att majoriteten av de utfrågade hade fel om de 

förväntade ändringarna av reporäntan, vilket ledde till en signifikant reaktion på 

aktiemarknaden. Resultatet visade även att det som fick marknaden att reagera signifikant var 

när räntan ändrades mer än vad som var förväntat av de som ingick i undersökningsgruppen. 

  

Bomfim (2003) genomförde också en undersökning som syftade till att analysera hur 

förannonseringar inom den monetära politiken, alltså ändringar i reporäntan, påverkar 

aktiemarknaden. Detta skiljer sig således från Lobos undersökning där oväntade förändringar 

av reporäntan undersöktes. Bomfim grundar sin undersökning i att fluktuationer i aktiekursen 

kan kopplas till makroekonomiska annonseringar, det vill säga när riksbanken presenterar 

ändringar i reporäntan till allmänheten. Bomfim menar att det hittills har varit svårt att 

konsekvent hitta signifikanta samband mellan dessa nyheter och aktiekursförändringar. I sin 

studie har Bomfim jämfört oförutsägbara avkastningar hos aktiekurser kopplat till de dagar då 

annonsering av ränteförändringar skett. De data om räntebeslut som använts sträcker sig från 

år 1989 till 1998 och har hämtats från Federal Reserve Funds. Avkastning hos aktier har 

hämtats från Standard & Poors 500 index. Standard & Poors 500 är ett amerikanskt 

kreditvärderingsinstitut som publicerar finansiell forskning (Bomfim 2003). Bomfim nämner 

att tidigare forskning, som har genomförts kring monetär politiks påverkan på aktiemarknaden, 
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bara har fått svaga icke signifikanta resultat. Bomfim själv har inte hittat signifikanta resultat, 

men menar att detta kan fås genom att ta med effekten av oväntade beslut i framtida forskning. 

Det är exempelvis det som Lobo tittade på i sin undersökning från 2002.  

  

Även Seiler, Shyu och Sharma (1998) har studerat ämnet. I sin studie undersöker de hur 

ändringar av kalkylräntan, som är avkastningskravet på investeringar, och ändringar av 

reporäntan har påverkat aktiemarknaden samt premieobligationer. Författarna menar på att 

båda dessa räntor skickar signaler om hur framtiden inom ekonomin ser ut, och därav bör 

påverka den finansiella marknaden. De ämnar i artikeln studera effekten på aktiemarknaden 

och obligationer när annonseringar om ändringar sker. De nämner en stor mängd tidigare 

forskning, som alla har studerat olika effekter av monetär politik, som de baserar sin studie på. 

Författarna har använt sig av de beslut kring reporäntan som skett under mitten av 90-talet och 

kopplat detta till Standard & Poors 500 index över aktiekurser. De har undersökt ett spann på 

elva dagar kring annonseringsdagen. Författarna fann inte något signifikant resultat kring 

annonseringens påverkan varken på aktiemarknad eller för obligationer. De nämner att detta 

skulle kunna kopplas till fördröjningar i effekten av annonseringarna, samt att marknaden är 

förberedd på dessa ändringar och hinner anpassa sig. Det författarna däremot kom fram till var 

att det fanns vissa indikationer till att obligationer påverkades mer än aktiemarknaden, men att 

de båda rörde sig likt efter förändringar i reporäntan. 

  

Andrén (2001) har undersökt olika aspekter av makroekonomisk påverkan på företag och med 

det undersöks alltså risk, som författaren väljer att benämna det. De variabler Andrén studerar 

i dessa olika aspekter är ändring av växelkursen, ändring i avkastningskrav och ändring av 

reporäntan. I undersökningen studerar Andrén hur land- och branschspecifika skillnader kan 

påverkas olika av de tidigare nämnda ändringarna. Andrén jämför sju olika branscher och delar 

in de oberoende variablerna i dummyvariabler efter bransch och land. Detta gör att Andrén kan 

titta specifikt på hur varje bransch påverkas av ändringarna av reporäntan, samt om det finns 

skillnader mellan olika länder. Det resultat som Andrén kom fram till var att 

branschskillnaderna sällan skiljer sig signifikant från medelförändringen för hela marknaden. 

Ett mönster som dock uppdagade sig var att finansbranschen tenderar att påverkas mer negativt 

av ändringar i avkastningskrav och reporänta än resterande sex branscher. Sammanfattningsvis 

finns det mönster som tyder på att skillnader kan finnas, men det är inte signifikant över tid.  
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2.4 Reporäntan 

Reporäntan används för att styra inflationen och hålla inflationsmålet i Sverige på 2 procent. 

Reporäntan är styrräntan som riksbanken använder som ränta när de lånar ut pengar till banker, 

samt den ränta som styr hur mycket avkastning banker kan få om de placerar sina pengar hos 

Riksbanken. (Riksbanken 2015) I och med att reporäntan styr hur mycket det kostar för 

bankerna att låna pengar av Riksbanken, kommer detta ligga till grund för hur bankernas 

utlåningsränta till privatpersoner, andra banker och företag ser ut. (E-conomic 2016) I första 

hand kommer de kortare räntorna med löptid på upp till ett år påverkas. Även de på längre sikt 

kommer påverkas, däremot inte i lika stor utsträckning. De långa räntorna påverkas också av 

andra faktorer som exempelvis Sveriges ekonomiska ställning gentemot andra länder, vilket 

kan kopplas till inflation som Riksbanken styr med reporäntan. (Swedbank 2016) 

2.5 Skuldsättningsgrad 

Ett nyckeltal som används när företag studeras är skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgraden 

beskriver förhållandet mellan ett företags skulder och det egna kapitalet. Det finns en nära 

koppling mellan skuldsättningsgrad och det också frekvent studerade nyckeltalet soliditet, som 

beskriver betalningsförmåga på lång sikt. Om bolaget har låg skuldsättningsgrad medför detta 

en hög soliditet och vice versa (Brealey, Myers & Allen 2013). Hög skuldsättningsgrad medför 

en högre risknivå för bolaget än vid låg skuldsättningsgrad då skulder ofta är direkt kopplade 

till räntor. Känsligheten för ändringar av räntor från kreditgivarna blir således högre om bolaget 

innehar en högre kvot skulder (Lundén 2016). 

2.6 Teorisammanfattning 

För att sammanfatta det teoretiska ramverket utgörs det av Modigliani och Millers teorem där 

Effektiva marknadshypotesen är en grundförutsättning. Effektiva marknadshypotesen beskriver 

tre nivåer av marknadseffektivitet, och givet att marknaden befinner sig i en av de två högre 

nivåerna är det mer än enbart prishistorik som reflekteras i bolagsvärdet. Ett exempel på saker 

som kan reflekteras i priset är just det teoretiska sambandet som hävstångsformeln beskriver 

mellan avkastning på eget kapital(Re), tillgångar(Ra), Skuldränta(Rs) och 

skuldsättningsgraden(S/E).  
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2.7 Hypotes 

I tidigare forskning har ett negativt samband mellan styrräntan och aktiemarknaden 

identifierats. Riksbanken använder reporäntan för att reglera marknaden. Sänkningar sker i 

syfte att driva på marknaden och höjningar sker i syfte att kyla ner den. Baserat på detta blir 

hypotesen kring sambandet mellan reporäntan och aktiekursen följande: 

 

Hypotes 1: Det finns ett negativt samband mellan reporäntan och aktiemarknaden. 

 

Den andra hypotesen grundar sig i Modigliani och Millers teorem, främst i hävstångsformeln. 

Avkastningen på eget kapital antas påverka värdet på bolaget, reporäntan antas påverka 

ränteläget och vidare ett företags skuldränta. Med utgångspunkt i hävstångsformeln bör det 

betyda att ett företag utan räntebärande skulder inte påverkas av ränteförändringar, medan ett 

företag med räntebärande skulder bör i större utsträckning påverkas av ränteförändringar. 

Skuldsättningsgrad kan därmed beskrivas som räntekänslighet eftersom den multiplicerar 

differensen mellan avkastning på tillgångar och skuldräntan. Detta ger följande hypotes: 

 

Hypotes 2: Skuldsättningsgraden påverkar känsligheten för förändringar i reporäntan.  
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3 Metod 

I denna del presenteras studiens forskningsstrategi och metodval. Regressionsanalys beskrivs 

och hur den används och tolkas. Även en genomgång av materialet och valda variabler tas upp 

innan delen avslutas med en metoddiskussion där metoden diskuteras och motiveras. 

3.1 Forskningsstrategi 

För att undersöka hur skuldsättningsgraden påverkar räntekänsligheten används 

regressionsanalys. Metodiken har en kvantitativ ansats vilket är lämpligt vid hantering av 

numeriska data. Materialet i studien består av aktiekurser, tabeller över räntor och nyckeltal, 

vilket med fördel analyseras med just kvantitativ metod. (Hair, Black, Babin & Anderson 2014) 

Tre datum har valts att analyseras: annonseringsdagen för ändringen av reporäntan, dagen 

innan och dagen efter annonsering av reporäntan. Det betyder alltså att tre separata 

regressionsanalyser har genomförts, en för varje dag. Detta för att fånga upp eventuella 

tidsförskjutningar som kan uppstå på grund av förväntningar och fördröjningar av effekter.  

3.2 Regressionsanalys 

Syftet med regressionsanalys är att skapa en modell för att visa sambandet mellan de olika 

variablerna som valts att studeras. Modeller som innehåller fler än en oberoende variabel kallas 

multipel regressionsanalys. Modellen i en regressionsanalys består av Betakoefficienten (β) 

som beskriver hur en förändring i den oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln, 

det vill säga om x ökar med en enhet kommer y öka med β. Nästa del är Interceptet (α) som är 

det värde där modellens anpassade linje skär y-axeln. Den sista delen är Residualen (ε) som är 

felet i förutsedda data, alltså variansen i y. (Hair m fl 2014) 

 

Det är alltid svårt att bestämma antalet variabler som ska inkluderas i modellen och det är i 

någon mån upp till författaren att göra en bedömning om vilka variabler som kan anses 

relevanta för undersökningen. De variabler som inkluderades i denna studies modell är den 

beroende variabeln Aktiekursen, samt de oberoende variablerna Reporäntan, 

Skuldsättningsgraden och interaktionsvariabeln Reporänta*skuldsättningsgrad.  
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Modellen blir följande: 

 

 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠 = 𝛽 ∗ 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛 + 𝛽 ∗ 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 + 𝛽 ∗ 𝑅𝑒𝑝𝑜 ∗ 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑 + 𝛼 

 

 

Den beroende variabeln är den relativa förändringen av aktiekursen för företagen som ingår i 

indexet Nasdaq OMX60, och beräknades med hjälp av data från Datastream. 

 

Den första oberoende variabeln i modellen är reporäntan, vilken hämtades från riksbankens 

hemsida. Denna variabel är kopplad till uppsatsens båda hypoteser, varav den första direkt och 

den andra tillsammans med skuldsättningsgraden i en interaktionsvariabel. Den används i 

modellen som reporäntans förändring i procentenheter. 

 

Nästa oberoende variabel är skuldsättningsgraden, vilken kan beräknas på olika sätt. Det 

vanligaste sättet är att använda totala skulder/eget kapital. Det går även att använda justerade 

skulder/justerat eget kapital där justerade skulder är skulder + skatt på obeskattade reserver och 

justerat eget kapital är eget kapital + de obeskattade reserverna exklusive skatten som istället 

lades in i skulddelen. (E-conomic 2016) Eftersom det går att beräkna skuldsättningsgraden på 

olika sätt och att anpassa nyckeltalen för ändamålet har skuldsättningsgraden i denna studie 

valts att beräknas med de räntebärande skulderna, inte totala skulderna. Detta gör att det som 

studeras kopplas till just ränta och den risk som räntan medför. Beräkningen blir således 

långfristiga skulder/eget kapital. 

 

Den sista oberoende variabeln är en interaktionsvariabel som skapas genom att multiplicera 

reporäntan med skuldsättningsgraden. Syftet med interaktionsvariabeln är att undersöka om 

skuldsättningsgraden påverkar styrkan på sambandet mellan reporäntan och aktiekursen. (Hair 

m fl 2014) Det är främst denna variabel som är intressant för studiens andra hypotes, givet att 

det finns ett samband mellan reporäntan och aktiekursen. 
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3.3 Hypotesprövning 

I regressionsanalysen testas huruvida betakoefficienten är skild från noll eller inte. Om 

nollhypotesen i det här fallet kan förkastas betyder det att den tillhörande oberoende variabeln 

påverkar den beroende variabeln. (Körner & Wahlgren 2006) 

 

För att kunna beräkna om nollhypotesen kan förkastas måste en signifikansnivå bestämmas. 

Signifikansnivån är risken att nollhypotesen förkastas felaktigt, eller i det här fallet 

sannolikheten att påstå att det finns ett samband trots att det inte är fallet. Den risken ska såklart 

vara så liten som möjligt. (Körner & Wahlgren 2006) 

 

Innan p-värdena för de enskilda variablerna studeras bör fokus först riktas mot F-test. Detta 

test mäter p-värdet för hela modellen, det vill säga undersöker hur de valda variablerna enskilt 

eller tillsammans kan förklara den beroende variabeln. Testet undersöker om den modell som 

konstruerats för studien skulle prestera bättre än en modell utan de valda oberoende variablerna, 

en så kallad “intercept-only”-modell. (Minitab 2015) F-testet kan också beskrivas som p-värde 

för förklaringsgraden. Förklaringsgraden beskriver hur stor del av den beroende variabeln som 

förklaras av de oberoende variablerna i modellen. Desto högre förklaringsgrad desto bättre är 

modellen lämpad för prediktion. (Hair m fl 2014; Minitab 2015) 

3.4 Data och urval 

Den data som användes för den statistiska undersökningen, förutom informationen om 

reporänteförändringen som är hämtat från sin moderkälla Riksbanken, är insamlad med hjälp 

av Datastream. Datastream är en databas skapad av Thomson Reuters som sammanställer 

ekonomisk information och tidsserier. Hemsidan till programmet uttrycker själv att det är den 

databas som flest ekonomianalytiker förlitar sig på i sitt arbete, samt att den anses pålitligare 

än andra likvärdiga databaser som finns tillgängliga. (Thomson Reuter 2016) 

 

Ofta när studier genomförs krävs det en avgränsning då det inte är möjligt att studera allt för 

stort material. Denna undersökning avgränsas, med hänsyn till undersökningens karaktär och 

förutsättningar,  till indexet OMXS60. OMXS60 består av de 60 största och mest omsatta 

aktierna på Stockholmsbörsen. Företagen i detta index täcker 80 procent av Stockholmsbörsens 
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totala marknadsvärde. (Nasdaq OMX 2016) Alla företag i detta index hade inte fullständig 

information under den valda tidsperioden. Anledningar till detta är att de inte varit börsnoterade 

under hela den valda tidsperioden eller att det saknades information i Datastreams databas för 

vissa av företagen. De företag som saknade data helt i databasen har räknats som bortfall på 

grund av bristande information och har inte kompletterats från andra databaser. Detta med 

motiveringen att hålla sig till samma källa för att få en enhetlighet, då risken är att olika 

databaser har olika definitioner av nyckeltal. 

 

Med ambitionen att täcka flera olika räntelägen och relativt många datum valdes en tioårsperiod 

där reporäntans ändringar offentliggjorts 65 gånger från Riksbanken. De datum som utgör 

studiens tidsintervall är annonseringar från 2006-01-02 till 2015-12-31. Detta motiveras med 

att reporäntan både stigit och sjunkit under denna tid, samt att det för första gången i svensk 

historia varit negativ ränta. 

 

I denna studie var 54 av 60 företag möjliga att använda under den önskade tidsperioden. Detta 

gav alltså ett bortfall på sex stycken företag, eller 10 procent, på grund av att Datastream inte 

erhöll fullständiga data om de valda företagen. Fem av företagen i undersökningen hade inte 

fullständig information på grund av att de börsnoterades senare än 2006, men de valdes att tas 

med ändå för att motverka Survivorship bias. Survivorship bias är ett fel som exempelvis kan 

uppstå om endast de företag som funnits under hela händelsetiden tas med i studien. Detta kan 

ge ett missvisande resultat då det kan finnas en koppling mellan händelsen och att företagen 

inte funnits under hela tidsperioden, det vill säga överlevt händelsen (Elton, Gruber & Blake 

1996). Bortfallet på sex företag var i fyra av fallen för att det helt saknades informationen i 

Datastreams databas. De resterande två företagen valdes bort då de var samma företag men 

olika slags aktier, det vill säga A- och B-aktier. Den aktie som valdes mellan A och B var den 

aktie som var högst rankad enligt Datastreams rankingsystem som baseras på olika kriterier, 

exempelvis om aktien är aktiv och om dess storlek. 

 

Efter att relevant data hämtats från Datastreams databas fördes den in och strukturerades upp i 

Microsoft Excel. Den ekonomiska information om företagen som användes var Long term-

debt, vilket är de långfristiga räntebaserade skulderna som företaget har, Shareholders equity 

vilket är det totala egna kapitalet som aktieägarna har i företaget samt Price (Adjusted - Default) 
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vilket är den aktuella aktiekursen för företaget. I Excel strukturerades det insamlade materialet 

och skuldsättningsgraden beräknades genom att dela Long term-debt med shareholders equity. 

Därefter beräknades den procentuella förändringen av aktiekursen för företagen i syfte att 

kunna se om förändringar i aktiekursen kan bero av de oberoende variablerna. I det sista steget 

fördes reporäntan in i en egen kolumn där dess datum för förändring passades in med 

aktiekursens rörelse. Reporäntan presenterades i sitt faktiska värde i tiden, det vill säga mellan 

förändringarna används det värde som reporäntan faktiskt har och fick vid senaste ändringen 

från Riksbanken. För att sedan kunna jämföra förändringarna mot varandra, det vill säga 

aktiekursförändring mot reporänteförändring, beräknades förändringen av reporänta ut. Då 

denna endast ändras cirka fyra gånger per år blir det då en majoritet av nollor, det vill säga där 

ingen förändring sker. Nästa steg var att ta ut de dagar som skulle studeras. Dessa dagar var 

dagen innan annonseringsdagen, annonseringsdagen och dagen efter. Detta för att kunna titta 

på om det kan finnas tendenser till antingen förväntningar, vilket skulle ge utslag i förväg, eller 

fördröjningar, som skulle leda till att effekten av ändringen kommer senare än 

annonseringsdagen. De data som sammanställdes för dessa tre dagar låg till slut som underlag 

för den statistiska undersökningen. 

3.5 Metoddiskussion 

Vid en statistisk undersökning bör det finnas en diskussion om noggrannhet och tillförlitlighet 

vilket är en del av det som är hela undersökningens kvalitet. Begrepp som är vanliga i det 

sammanhanget är validitet och reliabilitet, vilket betyder att undersökningen faktiskt 

undersöker det som avses undersökas samt att det gjorts på ett tillförlitligt sätt. (Patel & 

Davidsson 2011) 

 

Noggrannhet kan också beskrivas som det totala felet i en undersökning. För att kunna titta på 

det totala felet måste fokus riktas mot totalfelets komponenter: täckningsfel, bortfallsfel, 

urvalsfel, mätfel och bearbetningsfel. Dessa olika fel kan bidra till en skevhet och en bristande 

precision vilket påverkar noggrannheten. (Körner & Wahlgren 2002) Alla undersökningar har 

dessa fel till en viss grad. För att höja undersökningens reliabilitet och validitet har totala felets 

komponenter hållits så små som möjligt. Dessutom presenteras tillvägagångssättet tydligt för 

att höja undersökningens transparens. 
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Täckningsfel innebär att det är fel population som studeras. Urvalet överensstämmer helt enkelt 

inte med den population studien ämnar uttala sig om. Bortfallsfel kan göra att det finns 

systematiska fel i materialet då det ofta finns en anledning till att just dessa blir ett bortfall, 

vilket bidrar till en skevhet och en sämre noggrannhet. (Körner & Wahlgren 2002) I och med 

att det fanns ett krav på fullständigt sammanhängande information under den valda 

tidsperioden, eller delar av den, var det ett antal företag som valdes bort. Gemensamt för dessa 

företag är att de inte hade fullständig sammanhängande information, dvs saknade information 

helt. Den typen av bortfall kan bidra med ett systematiskt fel, men i och med att andra databaser 

kan definiera exempelvis nyckeltal annorlunda räknades företagen som saknade information 

som bortfall. 

 

Urvalsfel uppkommer om det valda urvalet inte representerar den population undersökningen 

avser att studera (Körner & Wahlgren 2002). Populationen som avses att studeras är företag 

noterade på Stockholmsbörsen och Nasdaq OMXS60, som står för 80 procent av handeln på 

Stockholmsbörsen. 

 

Mätfel är det fel där insamlat materialet skiljer sig från verkligheten och faktiska förhållanden 

(Körner & Wahlgren 2002). I och med att materialet i undersökningen utgörs av sekundärdata 

är det svårt att styra över och aktivt reducera eventuella mätfel. Däremot har en tydlighet om 

hur materialet behandlats, vilka databaser som använts och definitioner eftersträvats för att höja 

reliabiliteten. 

 

Bearbetningsfel är exempelvis manuella fel vid hantering av materialet. När material kodas 

eller flyttas mellan olika program händer det att fel uppkommer vilket ibland kan vara svårt att 

upptäcka. (Körner & Wahlgren 2002) I den här studien är det främst bearbetningsfelet som kan 

vara en stor risk i avseendet noggrannhet. I och med att siffrorna är av den karaktären att det 

endast är svårt att uppfatta orimligheter bör det finnas en extra försiktighet och uppmärksamhet 

i hanteringen av alla data. 

 

Regressionsmodeller beskriver komplexa samband på ett relativt enkelt sätt, vilket ofta gör att 

resultatet accepteras utan vidare diskussion och närmare utvärdering av det statistiska 
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materialet (Hair m fl 2014). Därför är det viktigt, och som förekommit under arbetet, med ett 

kritiskt förhållningssätt till variablers betydelse. 

 

Det finns en stor mängd variabler som kan tänkas inkluderas i en modell för att förklara det 

aktuella sambandet. Dock kan inte samtliga variabler inkluderas eftersom materialet då skulle 

bli alldeles för omfattande. Det är alltid svårt att välja hur många variabler som ska inkluderas 

i modellen. Eftersom det troligtvis finns ett stort antal olika saker som påverkar sambandet kan 

det vara lätt att inkludera en stor mängd variabler med ambitionen att täcka så mycket som 

möjligt. Dock kan det finnas en risk för överanpassning med allt för många variabler vilket gör 

modellen mindre lämplig för statistisk slutledning. Med ett litet material kan det vara bra att 

begränsa antalet variabler. (Körner & Wahlgren 2006) Studiens modell har ett begränsat antal 

variabler men materialet är också relativt litet. 
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4 Resultat 

Nedan presenteras det resultat som undersökningen mynnade ut i. Resultatdelen börjar med 

en introduktion av upplägget på resultatet och hur det ska utläsas. Därefter följer en allmän 

del om den beskrivande statistiken för materialet och hur den ska tolkas. Efter det följer själva 

resultatet från de statistiska testerna som är uppdelade per dag. Resultatet avslutas med en 

analysdel där resultatet analyseras, tolkas samt kopplas till teorierna som undersökningen 

baseras på. 

 

Resultatdelen är upplagd enligt följande: dagarna som testerna utfördes på kommer ställas upp 

i kronologisk ordning, det vill säga dagen före annonseringsdagen först, annonseringsdagen 

näst kommande och dagen efter sist. Studiens statistiska resultat presenteras i tabeller, två för 

varje dag. Den första tabellen består av beskrivande statistik där det går att utläsa både de 

beroende och oberoende variablernas medelvärde, medianvärde, standardavvikelse, min- och 

maxvärde samt antal observationer. Detta för att få en grundläggande bild av materialet och 

framförallt kunna få en bild av de största samt minsta förändringarna som skett i aktiekursen 

och reporäntan. Den andra tabellen innehåller resultatet av regressionsanalysen och de värden 

som är nödvändiga för att få en bild av vad undersökningen resulterade i. De värden som finns 

med överst i denna tabell är de olika variablernas p-värden och koefficienter. P-värdena visar 

om variabeln har en signifikant påverkan, medan koefficienterna visar om det finns ett positivt 

eller negativt samband mellan den beroende och de oberoende variablerna. Tabellen är 

uppdelad i tre modeller där den första endast testar aktiekursförändringen mot reporäntan för 

att se om det finns ett samband. Den andra modellen innehåller reporäntan och 

skuldsättningsgraden mot aktiekursförändringen. Den tredje och sista modellen innehåller de 

två förstnämnda variablerna och en interaktionsvariabel. Interaktionsvariabeln undersöker om 

styrkan på sambandet mellan reporäntan och aktiekursen kan påverkas av 

skuldsättningsgraden. Därefter presenteras antal observationer, förklaringsgraden för modellen 

följt av p-värdet för F, vilket motsvarar p-värdet för hela modellen. 
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I Figur 1 nedan presenteras reporäntan över de valda åren. Reporäntan har både hunnit höjas 

och sänkas under perioden, vilket ger undersökningen bra variation. Perioden avslutas med en 

negativ ränta vilket är nuvarande ränteläget i Sverige. Under tidsperiodens tio år har reporäntan 

ändrats från 1,75 procent till -0,35 procent med en maxpunkt på 4,75 procent och en lägsta på 

just -0,35 procent. 

 

 

Figur 1: Diagram över reporäntan 2006 – 2015. Källa: Riksbanken 2016. 

 

Då reporäntans förändring gäller över hela annonseringsfönstret, är den beskrivande statistiken 

kring reporäntans förändring samma under alla tre dagarna. Det går att utläsa att den största 

negativa förändringen av reporäntan är -1,75 procent och den största positiva förändringen av 

reporäntan som skett är +0,25 procent. Medelvärdet av förändringarna är -0,03 procent, vilket 

tyder på att reporäntan genomsnittligt har minskat. Precis som för reporäntan är 

skuldsättningsgraden samma för de tre dagarna som motsvarar annonseringsfönstret. All den 

ovanstående informationen går att utläsa i Tabell 1, Tabell 3 och Tabell 5 då det som tidigare 

nämnts är samma information i alla dessa. Det är svårare att uttala sig om den sista variabeln, 

Stock Δ, då det är 54 företags aktiekursförändring som har skalats ner till endast ett värde i de 

olika kolumnerna. Det som däremot kan utläsas är medelförändringen för samtliga 54 företag 

-1

0

1

2

3

4

5

6

R
ep

o
rä

n
ta

n
 i 

p
ro

ce
n

t

Datum

Reporäntan 2006-01-25 - 2015-12-16



 
 

 

20 
 
 

 

 

som är med i undersökningen, vilket kan vara intressant att tänka på när medelförändringen av 

reporäntan studeras. 

 

Tabell 1: Beskrivande statistik dagen före annonseringsdagen. 

Beskrivande statistik Medelvärde Medianvärde St. Av. Min Max Antal 

Stock Δ 0,001452 0,001549 0,025568 -0,377551 0,195489 3370 

S/E 1,038466 0,413391 2,531834 0,000000 30,330677 3370 

Repo Δ -0,031202 0,000000 0,324875 -1,75 0,25 3370 

 

För att tolka om p-värdena i de kommande modellerna är signifikanta, och därmed går att uttala 

sig om, behövs en signifikansnivå som är en acceptansnivå för p-värdet. Denna undersökning 

kommer använda en signifikansnivå på 5 procent, vilket i nedan formulerade siffror betyder att 

p-värdet ska vara under 0,05 för att vara signifikant. 

 

Tabell 2: Resultat av multipel regressionsanalys dagen före annonseringsdagen. 

Dagen före annonseringsdagen Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Reporänta:    

P-värde 0,000001 0,000001 0,000000 

Koefficient -0,006710 -0,006710 -0,008410 

Skuldsättningsgrad:    

P-värde  0,812868 0,503193 

Koefficient   0,000041 0,000118 

Interaktionsvariabel:    

P-värde   0,018313 

Koefficient     0,001798 

Konstant:    

P-värde 0,004849 0,011740 0,016020 

Koefficient 0,001243 0,001200 0,001148 

Resterande värden:    

Antal observationer 3370 3370 3370 

R² (förklaringsgrad) 0,007274 0,007291 0,008931 

P-värde för F  0,000001 0,000004 0,000001 

 

Dagen före annonseringsdagen av reporänteförändringen kan det i Tabell 2 utläsas att samtliga 

tre modeller har ett signifikant p-värde för hela modellen, vilket gör att det statistiskt går att 

uttala sig om de separata variablerna i modellerna. I den första modellen, Modell 1, är den 

oberoende variabeln reporäntan signifikant, och har en negativ påverkan på den beroende 

variabeln aktiekursförändringen. Reporäntan förklarar cirka 0,73 procent av 
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aktiekursförändringarna. I Modell 2 var reporäntan fortfarande signifikant, medan 

skuldsättningsgraden som oberoende variabel inte var signifikant. Resterande värden var 

signifikanta och förklaringsgraden var i stort sett oförändrad, vilket är rimligt då den tillförda 

variabeln inte var signifikant. I Modell 3 är reporäntan fortfarande signifikant och 

skuldsättningsgraden fortfarande inte signifikant, men den nu adderade interaktionsvariabeln 

är signifikant med en positiv koefficient. Det tyder på att det finns ett interagerande samband 

mellan reporäntan och skuldsättningsgraden som i sin tur påverkar aktiekursförändringen, 

vilket ledde till att förklaringsgraden steg till cirka 0,9 procent. 

 

Tabell 3: Beskrivande statistik annonseringsdagen. 

Beskrivande statistik Medelvärde Medianvärde St. Av. Min Max Antal 

Stock Δ 0,003512 0,001966 0,027267 -0,200000 0,381215 3370 

S/E 1,038466 0,413391 2,531834 0,000000 30,330677 3370 

Repo Δ -0,031202 0,000000 0,324875 -1,75 0,25 3370 

 

Tabell 4: Resultat av multipel regressionsanalys för annonseringsdagen. 

Annonseringsdagen Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Reporänta:    

P-värde 0,000016 0,000017 0,000010 

Koefficient -0,006220 -0,006220 -0,007220 

Skuldsättningsgrad:    

P-värde  0,942949 0,756250 

Koefficient   0,000013 0,000058 

Interaktionsvariabel:    

P-värde   0,194506 

Koefficient     0,001056 

Konstant:    

P-värde 0,000000 0,000000 0,000000 

Koefficient 0,003318 0,003304 0,003274 

Resterande värden:    

Antal observationer 3370 3370 3370 

R² (förklaringsgrad) 0,005500 0,005501 0,005999 

P-värde för F  0,000016 0,000093 0,000150 

 

På annonseringsdagen går det i Tabell 4 att utläsa att samtliga p-värden för modellen är 

signifikanta. I Modell 1 går det, precis som för dagen innan, att se att reporäntan är signifikant 

och har ett negativt samband med den beroende variabeln. Dock har förklaringsgraden minskat 
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sedan dagen före annonseringsdagen till 0,55 procent. I Modell 2 är reporäntan fortfarande 

signifikant, medan skuldsättningsgraden återigen inte är signifikant. Ingen av de resterande 

variablerna är förändrade på ett sätt som kräver vidare analys, vilket, precis som för dagen 

innan, kan förklaras med den icke signifikanta variabeln som adderats i modellen. I Modell 3 

är interaktionsvariabeln, till skillnad från dagen före, inte signifikant. Detta tyder på att det på 

annonseringsdagen inte finns ett interagerande samband mellan reporäntan och 

skuldsättningsgraden som skulle påverka aktiekursen, vilket det gjorde dagen före. 

 

Tabell 5: Beskrivande statistik dagen efter annonseringsdagen. 

Beskrivande statistik Medelvärde Medianvärde St. Av. Min Max Antal 

Stock Δ 0,001977 0,000000 0,025067 -0,334842 0,318797 3370 

S/E 1,038409 0,413391 2,531842 0,000000 30,330677 3370 

Repo Δ -0,031202 0,000000 0,324875 -1,75 0,25 3370 

 

Tabell 6: Resultat av multipel regressionsanalys dagen efter annonseringsdagen. 

Dagen efter annonseringsdagen Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Reporänta:    

P-värde 0,139488 0,140213 0,232536 

Koefficient 0,001965 0,001961 0,001799 

Skuldsättningsgrad:    

P-värde  0,876654 0,912198 

Koefficient   -0,000026 -0,000019 

Interaktionsvariabel:    

P-värde   0,194506 

Koefficient     0,000171 

Konstant:    

P-värde 0,000003 0,000011 0,000011 

Koefficient 0,002039 0,002066 0,002061 

Resterande värden:    

Antal observationer 3370 3370 3370 

R² (förklaringsgrad) 0,000648 0,000655 0,000671 

P-värde för F  0,139488 0,331647 0,520385 

 

I Tabell 6, dagen efter annonseringsdagen, skiljer sig resultatet från de två tidigare dagarna. 

Redan i Modell 1 där endast reporäntan testas är p-värdet för modellen inte signifikant. Detta 

är även utfallet för nästkommande två modeller, vilket gör att det inte går att diskutera på en 

lägre nivå än att hela modellen är icke signifikant för dagen efter annonseringsdagen. Detta 
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resultat är intressant att vidare lyfta i analysen. Detta då det skiljer sig från dagarna innan där 

reporäntan var signifikant, vilket inte var fallet denna dag. 

 

Sammanfattningsvis hade reporäntan en signifikant negativ påverkan på 

aktiekursförändringarna dagen innan och på annonseringsdagen av reporänteändringarna. 

Detta i enlighet med det syfte som dessa ändringar skall uppfylla. Däremot fanns det inget 

signifikant samband för reporäntan på dagen efter annonseringsdagen. Skuldsättningsgraden 

hade inte någon egen signifikant påverkan på aktiekursförändringarna. Däremot hade 

skuldsättningsgraden en påverkan på sambandet mellan reporäntan och aktiekursen dagen 

innan annonseringsdagen, vilket syntes när interaktionsvariabeln studerades. 

Förklaringsgraden var även den starkast i början av annonseringsfönstret, det vill säga dagen 

innan. 
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4.1 Analys 

Resultatet visar ett signifikant negativt samband mellan reporäntan och aktiekursen dagen 

innan annonseringsdagen och på annonseringsdagen. Modellen har även en högre 

förklaringsgrad dagen innan än på själva annonseringsdagen. Trots att skillnaden i 

förklaringsgraden är liten, är det intressant att det är för dagen innan annonseringen som 

modellen förklarar förändringen i aktiekursen mer än på själva annonseringsdagen. Resultatet 

kan tolkas som att marknaden reagerar på en förväntad förändring snarare än den faktiska. 

Lobo (2002) studerade oväntade förändringar där marknaden anpassas efter förväntningar. 

Resultatet i den här studien kan tydas som att en sådan föranpassning förekommer på Nasdaq 

OMXS60. 

 

Dagen efter annonseringsdagen var reporäntan inte signifikant. En möjlig förklaring till detta 

är att marknaden redan har hunnit anpassa sig till den nya informationen. Slutsatsen av detta är 

att det inte finns något i den här studien som antyder på att det finns fördröjningar, som 

exempelvis Seiler m fl (1998) nämner i sin studie som förklaring till dess icke signifikanta 

resultat. 

 

Den första hypotesen var att det skulle finnas ett negativt samband mellan reporäntan och 

aktiekursen, vilket identifierades i den här studien för två av dagarna. Därför finns det ingen 

anledning att förkasta hypotesen.  

 

Enligt de regressionsanalyser som genomförts i den här studien tyder resultatet på att 

kapitalstrukturen påverkar känsligheten för förändringar i reporäntan, dagen innan 

annonseringsdagen. Interaktionsvariabeln var signifikant vilket kan tolkas som att 

skuldsättningsgraden påverkar styrkan på sambandet mellan reporäntan och aktiekursen. 

Modigliani och Miller (1958) visar med hävstångsformeln hur avkastningskravet på eget 

kapital ökar proportionellt med skuldsättningsgraden. Uppsatsens andra hypotes var att 

företagets skuldsättningsgrad skulle ha en påverkan på det tidigare nämnda sambandet. I 

enlighet med hypotesen fanns det en påverkan dagen innan annonseringsdagen, men kopplat 

till den teoretiska grunden som hypotesen bottnade sig i så blev effekten motsatt då 

interaktionsvariabeln hade en positiv koefficient som hämmar reporäntans negativa samband. 
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Förklaringsgraden är dock inte speciellt hög. En faktor som kan förklara den låga 

förklaringsgraden är att värdet på ett företag styrs av en diskonteringsränta som används för att 

diskontera alla flöden. Reporäntan kan betraktas som den riskfria räntan vilken skulle påverka 

alla företag oavsett kapitalstruktur. Fördelningen mellan eget kapital och skulder spelar således 

ingen stor roll då samtliga kassaflöden diskonteras med en riskfri ränta. Med det sagt ger 

resultatet ändå ingen anledning att förkasta hypotesen när det gäller dagen innan 

annonseringsdagen. 

 

Aktiemarknaden är både komplex och svåranalyserad, och därmed svår att uttala sig om. 

Resultatet kan analyseras och förstås på olika sätt beroende på vilket teoretiskt perspektiv 

resultatet analyseras genom. Syftet var att studera räntekänslighet och hur den påverkas av 

kapitalstrukturen. Med uppsatsens teoretiska utgångspunkt visar resultatet på att företag med 

en större andel skulder tenderar till att ha en högre känslighet för förändringar av reporäntan, 

dagen innan annonseringen, än mindre skuldsatta företag.   
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5 Slutsats 

I denna del presenteras den slutsats som kunnat dras efter att metoden genererat i ett resultat 

som analyserats och återkopplats till undersökningens syfte och frågeställning. 

  

Undersökningen syftade till att undersöka en makroekonomisk faktor, reporänteförändring, och 

dess påverkan på ett företags värde. Vidare var även syftet att undersöka hur kapitalstrukturen, 

som är en mikroekonomisk faktor, hos börsnoterade bolag påverkar räntekänsligheten. Den 

första modellen i undersökningen testade reporäntan mot aktiekursen. Reporäntan hade då en 

signifikant negativ påverkan på aktiekursen, men bara dagen före annonseringsdagen och på 

själva annonseringsdagen för reporänteändring. Dagen före annonseringsdagen noterades en 

högre förklaringsgrad än på annonseringsdagen, när endast reporänteändringens påverkan 

testades. Dock var båda dagarna signifikanta. Dagen efter annonseringen gick det inte att 

statistiskt säkerställa ett samband. Den analytiska diskussion som fördes kring detta var att 

dagens marknad kan tänkas vara så pass förberedd på dessa ändringar att investerarna och 

spekulanterna hinner agera innan själva annonseringen sker. Enligt denna studies resultat skulle 

detta i sin tur kunna leda till att själva effekten på företagen till och med blev större innan 

annonseringen. 

 

Interaktionsvariabeln var signifikant dagen innan annonseringsdagen, vilket betyder att 

skuldsättningsgraden påverkar styrkan på sambandet mellan reporäntan och aktiekursen. Detta 

stämde överens med uppsatsens andra hypotes, men hade inte förväntad riktning då 

koefficienten var positiv. Analysen utifrån detta var således att en ökad andel långfristiga 

skulder leder till att räntekänsligheten minskar, det vill säga företag med större andel skulder 

påverkas mindre av förändringar i reporäntan än mer skuldsatta företag, dagen före 

annonseringsdagen. Med återkoppling till undersökningens syfte om förhållandet mellan 

reporäntan och aktiemarknaden, samt huruvida skuldsättningsgradens påverkan på detta 

samband, går det att säga att det finns ett signifikant negativt samband mellan reporäntan och 

aktiemarknaden hos bolagen på Nasdaq OMXS60. Eftersom interaktionsvariabeln var 

signifikant går det även att statistiskt säkerställa att skuldsättningsgraden påverkar styrkan på 

sambandet mellan reporäntan och aktiekursen. Detta för dagen innan annonseringsdagen.   
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6 Diskussion 

Följande del är en diskussionsdel där undersökningen diskuteras i ett större perspektiv 

relaterat till den vetenskapliga diskussionen. Även tankar på utveckling av analysen och 

förslag på vidare forskning tas upp i denna del. 

  

Uppsatsens resultat visar på ett negativt samband mellan reporänta och aktiekurs. Att 

konkretisera detta samband är komplext och kan förklaras av flera faktorer. Exempel på en av 

dessa faktorer är att en lägre ränta leder till ett lägre pris för lån av pengar till investeringar. Ett 

annat exempel är att ett företags värde styrs av en diskonteringsränta som används för att 

diskontera alla flöden. Om reporäntan ses som en riskfri ränta påverkar den således värdering 

av företag. Givet sambandet i denna studies resultat kan förväntningar på reporäntan vara ett 

verktyg och en vägledning i investeringsbeslut. Reporäntan kan tänkas användas för att tolka 

vart marknaden är på väg. 

 

Över den studerade tidsperioden fanns ett negativt samband, vilket indikerar att reporäntan är 

ett lämpligt verktyg för att driva på eller kyla ner marknaden. Huruvida detta gäller i 

ekonomiska kriser, som Kontonikas, MacDonald och Saggus (2013) studie testade, ligger 

utanför denna studies förklaringsram. 

 

I studien var interaktionsvariabeln endast signifikant dagen innan annonseringsdagen medan 

den inte var signifikant någon av de andra två dagarna. Det faller sig naturligt att fokusera 

diskussionen på dagen före annonseringsdagen då interaktionsvariabeln var signifikant. Den 

teoretiska formuleringen i undersökningen beskrev en risk med att ta in främmande kapital i 

bolaget och en riskpremie till ägarna kopplat till detta. Fokus riktades då mot hur känsligheten 

för förändringar av reporäntan påverkas av ett företags kapitalstruktur. Känsligheten för 

förändringar i reporäntan påverkas av skuldsättningsgraden, dock inte i samma riktning som 

förväntades av den teoretiska formuleringen.  Är det så att skuldsättningsgraden påverkar 

känsligheten för förändringar i reporäntan kan det vara en aspekt som är värd att reflektera över 

om ett företag ska ta in främmande kapital. Ett beslut att öka skuldsättningsgraden kan påverka 

räntekänsligheten och i förlängningen risken. Samtidigt beror även risken på hur stabilt 

ränteläget är. 
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Uppsatsen använde en regressionsanalys för att tolka och analysera det använda materialet. En 

nyttig reflektion med den typen av metodik är att verkligheten sällan kan beskrivas av en 

modell på ett fullständigt tillfredsställande sätt eftersom det just bara är en modell. Det kommer 

alltid finnas faktorer som exkluderas eller antaganden som kan diskuteras. Ibland kan modeller 

förenklas så pass mycket att de hamnar allt för långt ifrån den verklighet de avser att förklara. 

Med det sagt betyder det inte att resultatet från denna typ av studie saknar relevans. Det måste 

finnas en reflektion och medvetenhet om att resultatet har sina begränsningar, givet de 

avgränsningar och antaganden som görs.  Detta gör att formuleringar som ”resultatet kan inte 

statistiskt säkerställa att ...” kan vara lämpligare än tolkningar med stora anspråk. 

  

Som nämnts ovan är aktiemarknaden spekulativ och bygger på förväntningar. Uppsatsens 

resultat kan tolkas som att marknaden reagerar på en förväntad ränteförändring snarare än den 

faktiska reporänteändringen. Detta då aktiekursens förändringar bättre förklaras av reporäntan 

dagen innan än annonseringsdagen. Detta gör det i så fall relevant att i framtida studier studera 

sambandet mellan förutspådd reporänta och aktiekursen vilket bättre skulle fånga upp och 

fördjupa sig i förväntningar.  

 

Studier måste alltid i någon mån avgränsas och så även denna. Den avgränsning som görs 

resulterar ofta i att det finns ett intresse att göra en mer omfattande studie eller ta vid där gränsen 

dragits. Den här uppsatsen behandlar tre olika dagar knutna till annonseringen av reporäntan. 

Ett naturligt steg för att ta studien ett steg längre är att utöka antalet dagar alternativt välja andra 

dagar. I och med att förklaringsgraden var högre dagen innan annonseringsdagen skulle ett 

förslag på vidare forskning vara att undersöka flera dagar innan och se vilken dag som har 

högst förklaringsgrad och var den börjar minska. Detta skulle kunna leda till att marknadens 

förväntningar och dess spekulationer, kopplat till makroekonomisk påverkan, kan tolkas på ett 

bättre sätt. 
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http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Att-styra-rantan/
http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Att-styra-rantan/
http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Reporanta-tabell/2015/
http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Reporanta-tabell/2015/
http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Reporanta-tabell/2015/
https://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/ranteplaceringar/?contentid=OID_398969_SV
https://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier-och-andra-placeringar/ranteplaceringar/?contentid=OID_398969_SV
https://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier-och-andra-placeringar/ranteplaceringar/?contentid=OID_398969_SV
http://financial.thomsonreuters.com/en/products/tools-applications/trading-investment-tools/datastream-macroeconomic-analysis.html#tab-2
http://financial.thomsonreuters.com/en/products/tools-applications/trading-investment-tools/datastream-macroeconomic-analysis.html#tab-2
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8 Bilagor 

Översikt över reporäntan under den valda tidsperioden: 

 

Datum Repo 

2005-12-07: 1,5 

2006-01-25: 1,75 

2006-03-01: 2 

2006-05-03: 2 

2006-06-21: 2,25 

2006-09-06: 2,5 

2006-11-01: 2,75 

2006-12-20: 3 

2007-02-21: 3,25 

2007-04-04: 3,25 

2007-05-09: 3,25 

2007-06-27: 3,5 

2007-09-12: 3,75 

2007-10-31: 4 

2007-12-20: 4 

2008-02-20: 4,25 

2008-04-30: 4,25 

2008-07-09: 4,5 

2008-09-10: 4,75 

2008-10-15: 4,25 

2008-10-29: 3,75 

2008-12-10: 2 

2009-02-18: 1 

2009-04-22: 0,5 

2009-07-08: 0,25 

2009-09-09: 0,25 

2009-10-28: 0,25 

2009-12-23: 0,25 

2010-02-17: 0,25 

2010-04-21: 0,25 

2010-07-07: 0,5 

2010-09-08: 0,75 

2010-10-27: 1 

2010-12-22: 1,25 

2011-02-16: 1,5 

2011-04-27: 1,75 

2011-07-06: 2 

2011-09-14: 2 

2011-11-02: 2 

2011-12-21: 1,75 

2012-02-22: 1,5 

2012-04-25: 1,5 

2012-07-11: 1,5 

2012-09-12: 1,25 

2012-10-31: 1,25 

2012-12-19: 1 

2013-02-20: 1 

2013-04-24: 1 

2013-07-10: 1 

2013-09-11: 1 

2013-10-30: 1 

2013-12-18: 0,75 

2014-02-19: 0,75 

2014-04-16: 0,75 

2014-07-09: 0,25 

2014-09-10: 0,25 

2014-10-29: 0 

2014-12-17: 0 

2015-02-18: -0,1 

2015-03-25: -0,25 

2015-05-06: -0,25 

2015-07-08: -0,35 

2015-09-09: -0,35 

2015-11-04: -0,35 

2015-12-16: -0,35 

 

Reporänta: http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Reporanta-tabell/ 
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Lista över de företag som ingår i OMXS60: 

 

Företag 

ABB Ltd 

Africa Oil 

Alfa Laval  

ASSA ABLOY B 

AstraZeneca 

Atlas Copco A 

Atlas Copco B 

Autoliv SDB  

Axfood 

Betsson B 

BillerudKorsnäs 

Boliden 

Castellum 

Elekta B  

Electrolux B  

Ericsson B  

Fabege  

Fingerprint Cards B 

Getinge B 

Hemfosa Fastigheter 

Hennes & Mauritz B 

Hexagon B  

HEXPOL B 

Holmen B  

Husqvarna B  

ICA Gruppen 

Intrum Justitia 

Industrivärden C 

Investor B  

JM  

Kinnevik B  

Lundin Mining 

Corporation SDB 

Lundin Petroleum 

Millicom Int. Cellular 

SDB 

Modern Times Group B 

NCC B 

Nordea Bank  

Nokia Oyj 

Peab B  

Precise Biometrics 

Ratos B 

SAAB B 

Sandvik  

SCA B  

SEB A  

Securitas B 

Skanska B  

SKF B  

SSAB A 

SSAB B  

Stora Enso R 

Sv. Handelsbanken A 

Swedbank A  

Swedish Match 

Swedish Orphan 

Biovitrum 

Tele2 B  

Telia Company 

Trelleborg B  

Unibet Group 

Volvo B 

 

*De företag som är genomstrukna är de som blev bortfall på grund av bristande information 

under den valda tidsperioden eller att det är olika typer av aktier i samma företag. De 

kursiverade företagen är inte fullständiga i tid då de blev noterade under tidsperioden, men de 

är med i undersökningen. 
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Utdataskrifter från de statistiska testerna: 

 

Dagen före annonseringsdagen: 

 

 
 

 

 

 
 

UTDATASAMMANFATTNING Modell 1 dagen före

Regressionsstatistik

Multipel-R 0,085289

R-kvadrat 0,007274

Justerad R-kvadrat0,006979

Standardfel 0,025479

Observationer 3370

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F

Regression 1 0,016021 0,016021 24,67883 7,10955E-07

Residual 3368 2,186418 0,000649

Totalt 3369 2,202439

KoefficienterStandardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95%Nedre 95,0%Övre 95,0%

Konstant 0,001243 0,000441 2,818779 0,004849 0,000378358 0,002107 0,000378 0,002107

Repo Δ -0,00671 0,001351 -4,96778 7,11E-07 -0,0093616 -0,00406 -0,00936 -0,00406

UTDATASAMMANFATTNING Modell 2 dagen före

Regressionsstatistik

Multipel-R 0,085385

R-kvadrat 0,007291

Justerad R-kvadrat0,006701

Standardfel 0,025482

Observationer 3370

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F

Regression 2 0,016057 0,008029 12,36398 4,46697E-06

Residual 3367 2,186382 0,000649

Totalt 3369 2,202439

KoefficienterStandardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95%Nedre 95,0%Övre 95,0%

Konstant 0,0012 0,000476 2,521253 0,01174 0,000266895 0,002134 0,000267 0,002134

S/E 4,11E-05 0,000173 0,236746 0,812868 -0,000298966 0,000381 -0,0003 0,000381

Repo Δ -0,00671 0,001352 -4,96298 7,29E-07 -0,009357475 -0,00406 -0,00936 -0,00406
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Annonseringsdagen: 

 

 
 

UTDATASAMMANFATTNING Modell 3 dagen före

Regressionsstatistik

Multipel-R 0,094504

R-kvadrat 0,008931

Justerad R-kvadrat0,008048

Standardfel 0,025465

Observationer 3370

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F

Regression 3 0,01967 0,006557 10,11097 1,2517E-06

Residual 3366 2,182769 0,000648

Totalt 3369 2,202439

KoefficienterStandardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95%Nedre 95,0%Övre 95,0%

Konstant 0,001148 0,000476 2,409665 0,01602 0,000213857 0,002082 0,000214 0,002082

S/E 0,000118 0,000176 0,669546 0,503193 -0,000227689 0,000464 -0,00023 0,000464

Repo Δ -0,00841 0,001531 -5,49282 4,25E-08 -0,011409468 -0,00541 -0,01141 -0,00541

S/E*Repo Δ 0,001798 0,000762 2,360377 0,018313 0,000304493 0,003292 0,000304 0,003292

UTDATASAMMANFATTNING Modell 1 annonseringsdagen

Regressionsstatistik

Multipel-R 0,07416

R-kvadrat 0,0055

Justerad R-kvadrat0,005204

Standardfel 0,027196

Observationer 3370

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F

Regression 1 0,013776 0,013776 18,62566 1,6364E-05

Residual 3368 2,491066 0,00074

Totalt 3369 2,504842

KoefficienterStandardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95%Nedre 95,0%Övre 95,0%

Konstant 0,003318 0,000471 7,050415 2,15E-12 0,00239542 0,004241 0,002395 0,004241

Repo Δ -0,00622 0,001442 -4,31575 1,64E-05 -0,0090521 -0,0034 -0,00905 -0,0034
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UTDATASAMMANFATTNING Modell 2 annonseringsdagen

Regressionsstatistik

Multipel-R 0,074171

R-kvadrat 0,005501

Justerad R-kvadrat0,004911

Standardfel 0,0272

Observationer 3370

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F

Regression 2 0,01378 0,00689 9,312639 9,2623E-05

Residual 3367 2,491062 0,00074

Totalt 3369 2,504842

KoefficienterStandardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95%Nedre 95,0%Övre 95,0%

Konstant 0,003304 0,000508 6,502416 9,07E-11 0,00230808 0,004301 0,002308 0,004301

S/E 1,32E-05 0,000185 0,07157 0,942949 -0,00034969 0,000376 -0,00035 0,000376

Repo Δ -0,00622 0,001443 -4,31355 1,65E-05 -0,00905133 -0,00339 -0,00905 -0,00339

UTDATASAMMANFATTNING Modell 3 annonseringsdagen

Regressionsstatistik

Multipel-R 0,07745

R-kvadrat 0,005999

Justerad R-kvadrat0,005113

Standardfel 0,027197

Observationer 3370

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F

Regression 3 0,015025 0,005008 6,770961 0,0001503

Residual 3366 2,489816 0,00074

Totalt 3369 2,504842

KoefficienterStandardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95%Nedre 95,0%Övre 95,0%

Konstant 0,003274 0,000509 6,435177 1,41E-10 0,0022762 0,004271 0,002276 0,004271

S/E 5,85E-05 0,000188 0,310434 0,75625 -0,000311 0,000428 -0,00031 0,000428

Repo Δ -0,00722 0,001635 -4,41703 1,03E-05 -0,010427 -0,00402 -0,01043 -0,00402

S/E*Repo Δ 0,001056 0,000814 1,297623 0,194506 -0,000539 0,002651 -0,00054 0,002651
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Dagen efter annonseringsdagen: 

 

 
 

 

 

 
 

UTDATASAMMANFATTNING Modell 1 dagen efter

Regressionsstatistik

Multipel-R 0,02546

R-kvadrat 0,000648

Justerad R-kvadrat0,000352

Standardfel 0,025063

Observationer 3370

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F

Regression 1 0,001372 0,001372 2,184632 0,13948788

Residual 3368 2,11562 0,000628

Totalt 3369 2,116993

KoefficienterStandardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95%Nedre 95,0%Övre 95,0%

Konstant 0,002039 0,000434 4,700383 2,7E-06 0,00118828 0,002889 0,001188 0,002889

Repo Δ 0,001965 0,001329 1,47805 0,139488 -0,0006415 0,00457 -0,00064 0,00457

UTDATASAMMANFATTNING Modell 2 dagen efter

Regressionsstatistik

Multipel-R 0,0256

R-kvadrat 0,000655

Justerad R-kvadrat6,18E-05

Standardfel 0,025067

Observationer 3370

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F

Regression 2 0,001387 0,000694 1,104047 0,3316467

Residual 3367 2,115605 0,000628

Totalt 3369 2,116993

KoefficienterStandardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95%Nedre 95,0%Övre 95,0%

Konstant 0,002066 0,000468 4,411583 1,06E-05 0,0011478 0,002984 0,001148 0,002984

S/E -2,6E-05 0,000171 -0,15522 0,876654 -0,000361 0,000308 -0,00036 0,000308

Repo Δ 0,001961 0,001329 1,475346 0,140213 -0,0006452 0,004568 -0,00065 0,004568
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UTDATASAMMANFATTNING Modell 3 dagen efter

Regressionsstatistik

Multipel-R 0,025901

R-kvadrat 0,000671

Justerad R-kvadrat-0,00022

Standardfel 0,02507

Observationer 3370

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F

Regression 3 0,00142 0,000473 0,753203 0,52038457

Residual 3366 2,115572 0,000629

Totalt 3369 2,116993

KoefficienterStandardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95%Nedre 95,0%Övre 95,0%

Konstant 0,002061 0,000469 4,395432 1,14E-05 0,00114168 0,00298 0,001142 0,00298

S/E -1,9E-05 0,000174 -0,11027 0,912198 -0,0003595 0,000321 -0,00036 0,000321

Repo Δ 0,001799 0,001507 1,194066 0,232536 -0,0011553 0,004754 -0,00116 0,004754

S/E*Repo Δ 0,000171 0,00075 0,228338 0,819398 -0,0012992 0,001642 -0,0013 0,001642


