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Syftet med denna avhandling är att undersöka om januarieffekten och 

veckodagseffekten existerar på den finländska och den australiensiska aktiemarknaden. 

Säsongsanomalierna studeras under två skilda tidsperioder och därmed undersöks inte 

effekterna endast per index utan även under avskilda tidsperioder på de två 

aktiemarknaderna ifråga.  

 

Januarieffekten och veckodagseffekten studeras med hjälp av enskilda regressioner. 

GARCH(1,1)-modellen används vid regressionsanalyserna som görs. Den finländska 

aktiemarknaden studeras under följande tidsperioder: 3.1.1991–31.12.2002 och 

1.1.2003–31.12.2014. Den australiensiska aktiemarknaden undersöks under följande 

perioder: 1.6.1992–31.12.2002 och 1.1.2003–31.12.2013. 

 

Avhandlingens resultat ger belägg för januarieffekten på den finländska aktiemarknaden 

under båda studerade tidsperioderna. I enlighet med resultaten existerar inte 

januarieffekten på den australiensiska aktiemarknaden. Veckodagseffekten kan visas på 

den finländska aktiemarknaden under den första tidsperioden (1991-2002) men 

förekommer inte mera under den andra tidsperioden. Avhandlingen visar inga resultat 

för en veckodagseffekt på den australiensiska aktiemarknaden.  

Nyckelord: Säsongsanomalier, januarieffekten, veckodagseffekten, månadseffekten, 
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1  INLEDNING 

 

Säsongsanomalier, företeelser som inte överensstämmer med hypotesen om den 

effektiva marknaden, har studerats på aktiemarknader runtom i världen under en längre 

tid. En anomali är en regelbundenhet som inte är förutsägbar av en modell för 

prissättning av tillgångar (Sharpe, Alexander & Bailey 1998: 907). Det finns teorier 

som delvis förklarar varför säsongseffekter förekommer men inga konkreta bevis för 

avvikelserna finns. Anomalier har iakttagits på enskilda dagar, helger och månader. 

Januarieffekten och veckodagseffekten är de anomalier som studerats flitigast.  

Januarieffekten är en empirisk regelbundenhet där avkastningar verkar vara högre i 

januari än i resterande månader av året (Sharpe, Alexander & Bailey 1998: 919). 

Wachtel (1942), Rozeff och Kinney (1976) samt Gultekin och Gultekin (1983) 

presenterar en bråkdel av de studier som gjorts inom området. Wachtel (1942) är en av 

de första som studerade anomalin ifråga och Gultekin och Gultekin (1983) var de första 

som presenterade bevis för effekten på ett internationellt plan. 

Veckodagseffekten är en empirisk regularitet där avkastningar verkar vara lägre på 

måndagar jämfört med resterande dagar av veckan (Sharpe, Alexander och Bailey 1998: 

911). Forskare som studerat veckodagseffekten är bland andra Fama (1965), Cross 

(1973), French (1980), Gibbons och Hess (1981), Lakonishok och Levi (1982) samt 

Keim och Stambaugh (1984). De tidiga studierna fokuserade på dagliga 

prisförändringars förutsägbarhet. Vidare koncentrerade sig studier på att bevisa en icke-

slumpmässig förändring i avkastningar. Därtill riktades intresset till förhållandet mellan 

fredagenens samt måndagens prisförändringar. French (1980) lade fram två modeller för 

analys av avkastning: calendar time och trading time hypoteserna. Dessa hypoteser samt 

vidare forskning om varierande avkastningar för veckodagar har gjort att denna anomali 

studerats regelbundet.  

Det är intressant att studera den finländska aktiemarknaden gentemot den 

australiensiska aktiemarknaden eftersom dessa markander skiljer sig i omfattning, 

struktur (skatteåret) samt geografisk belägenhet. I enlighet med dessa olikheter per 
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aktiemarknad är det även intressant att se hur resultaten av de studerade marknaderna 

avviker från varandra.  

1.1 Problemområde 

Belägg för existerande veckodagseffekter och januarieffekter har presenterats på flera 

marknader i otaliga fall. Återigen finns det flera exempel där motsatsen påvisas. Trots 

att anomalier studerats under en lång tid finns det inga klara orsaker till varför dessa 

avvikelser förekommer. Däremot finns det en hel del hypoteser och teorier som till viss 

del förklarar uppkomsten av dessa säsongsanomalier.  

Överlag antas det att prisförändringar på aktiemarknader består av en kontinuerlig 

process där priser och därmed avkastningar förändras fortlöpande under veckodagarna. 

French (1980) diskuterade i sin studie tanken om att avkastningar på måndagar borde 

vara tre gånger större än för resterande veckodagar (calendar time hypotesen). Däremot 

presenterade French (1980) även hypotesen om att priser endast förändras under de 

dagar som handel görs; med andra ord borde den förväntade avkastningen vara den 

samma för alla veckodagar (trading time hypotesen). I praktiken visar en hel del studier 

dock att prisförändringar inte följer dessa två hypoteser.  

Fastän januarieffekten samt veckodagseffekten påvisats i många fall, finns det även 

belägg för en avtagande effekt samt studier som framlägger bevis där anomalierna inte 

existerar under särskilda tidsperioder eller på vissa aktiemarknader. Vidare är det 

intressant att studera den australiensiska marknaden där skatteåret inte slutar i årsskiftet, 

vilket i sin tur förstärker idén om att en januarieffekt förekommer på andra grunder än 

tax-loss-selling hypotesen. Det australiensiska skatteåret löper från den första juli till 

den sista juni, medan största delen av de andra undersökta marknadernas skatteår startar 

i årsskiftet. Därtill kan det påpekas att ett flertal studier på den australiensiska 

marknaden påvisar en starkare tisdagseffekt jämfört med majoriteten av studier som 

visar negativa avkastningar på måndagar. Denna skillnad anses i flera fall bero på 

tidsförskjutning (time lag) mellan den australiensiska och den amerikanska 

aktiemarknaden.  

Överlag visar studier att marknaderna runtom i världen är effektivare idag i jämförelse 

med vad de varit tidigare. Studier som presenteras längre fram i denna avhandling 
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bekräftar tanken om avtagandet av säsongsanomalier. Tidiga studier visar klara belägg 

för säsongseffekter medan senare studier istället påvisar stagnering av anomalierna 

ifråga.  

Den finländska aktiemarknaden har inte studerats lika flitigt som större marknader 

runtom i världen. Januarieffektens existens på den finländska marknaden förklaras i 

flera fall av tax-loss-selling hypotesen. I teorin borde den finländska aktiemarknaden 

påvisa en starkare januarieffekt i jämförelse med den australiensiska aktiemarknaden, 

detta på grund av tax-loss-selling. Vidare kan det även påpekas att Martikainen och 

Puttonen (1996) finner en tisdagseffekt på den finländska aktiemarknaden. 

Huvudsakligen visar dock större delen av de empiriska studierna på diverse 

aktiemarknader klart negativa avkastningar på måndagar.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka om januarieffekten och 

veckodagseffekten existerar på den finländska och den australiensiska aktiemarknaden.  

1.3 Omfattning 

I arbetet undersöks den finländska och australiensiska aktiemarknaden. Anomalierna 

ifråga studeras på Helsingforsbörsen (OMXH) och Australian Securities Exchange 

(S&P/ASX 300). OMXH indexet består av alla företag på den finländska 

aktiemarknaden medan S&P/ASX 300 indexet omfattar de 300 största företagen på den 

australiensiska aktiemarknaden. I juli 2014 bestod S&P/ASX 300 indexet av 79% av 

den australiensiska aktiemarknaden (Market Index). Företagen ifråga är klassificerade 

enligt sina marknadsvärden.  

Vidare kan det framläggas att avhandlingen examinerar säsongsanomalierna under två 

skilda tidsperioder. Indelningen av materialet i två skilda tidsperioder görs för att 

tydligare kunna bedöma om en skillnad i effektivitet (avtagande av säsongsanomalier) 

förekommit på de studerade aktiemarknaderna. Den finländska aktiemarknaden 

undersöks under följande tidsperioder: 3.1.1991–31.12.2002 och 1.1.2003 – 31.12.2013 

medan regressionerna av den australiensiska aktiemarknaden görs för tidsperioderna: 

1.6.1992 – 31.12.2002 och 1.1.2003 – 31.12.2013. 
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1.4 Disposition 

Inledningsvis presenteras studieämnet, syftet, omfattningen samt arbetets disposition. I 

följande kapitel kommer veckodagseffekten och januarieffekten att presenteras samt 

teori relaterad till de studerade anomalierna. I det andra kapitlet kommer även hypoteser 

för de studerade säsongseffekterna att presenteras. Det tredje kapitlet av studien 

introducerar grundläggande, finländska och australiensiska studier som gjorts inom 

ämnet. I det fjärde kapitlet kommer undersökningens metodik och egenskaper relaterade 

till tidsserieanalys att presenteras. Det femte kapitlet utvärderar data som använts i 

regressionsanalyserna och det sjätte kapitlet redogör för arbetets resultat. I det sjunde 

och avslutande kapitlet sammanfattas de resultat som presenterats och en diskussion 

görs relaterat till resultaten. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

 

Det finns flertal teorier relaterade till anomalier som januarieffekten och 

veckodagseffekten. I detta kapitel kommer random walk teorin samt hypotesen om den 

effektiva marknaden att presenteras. I kapitlet kommer även hypoteser om varför de 

studerade anomalierna förekommer att framföras.  

2.1  Random Walk teorin 

De tidigaste empiriska studierna inom finansiella tidsserier presenterades av Working 

(1934), Cowles (1933, 1944) samt Cowles och Jones (1937). Studierna framlade bevis 

för oberäkneliga mönster inom prisförändringar. Cowles-stiftelsen undersökte förmågan 

att förutspå förändringar i priser, dock visade undersökningen inga specifika bevis för 

förutsägbarhet av framtida prisförändringar. (Mills & Markellos 2008: 2) 

Sedan dess har prisförändringar, ett logiskt mönster i dessa förändringar, varit ett 

populärt tema bland marknadsaktörer. Kendall (1953) presenterade sin undersökning 

som framlade bevis för att veckovisa förändringar i priser inte kan förutspås med hjälp 

av förändringar i tidigare priser. Således kunde det fastställas att värdepapperspriser 

verkade följa ett slumpvist mönster (random walk). (Mills & Markellos 2008: 2; 

Brealey, Myers & Allen 2011: 314) 

De presenterade studierna kom att vara basen för tanken om att logaritmiska 

förändringar i priser är oberoende, en teori som kallas random walk teorin. Bevisligen 

följer priserna i konkurrenskraftiga marknader ett slumpvist mönster, ett mönster som 

inte kan förutspås. All information i tidigare priser reflekteras i dagens priser. 

Prisförändringar i en period är oberoende av prisförändringarna i föregående tidsperiod. 

(Mills & Markellos 2008: 3; Brealey, Myers & Allen 2011: 314-316) 

2.2  Hypotesen om den effektiva marknaden 

Hypotesen om den effektiva marknaden är grundläggande när tidsserier analyseras, 

dock visar en hel del studier att marknader i praktiken inte är effektiva. En marknad där 

priser alltid fullständigt reflekterar informationen på marknaden sägs vara effektiv. 

Hypotesen ifråga beskriver tre olika former av marknadseffektivitet: svag, mellanstark 

och stark form. I enlighet med Famas (1970) studie är på varandra följande 
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prisförändringar oberoende av varandra. Vidare antas det att prisförändringarna eller 

avkastningarna är identiskt distribuerade. Tillsammans bildar dessa två antaganden 

grunderna för random walk teorin som presenterades i avsnitt 2.1. (Fama 1970: 383-386) 

Vidare redogjorde Fama (1970) för villkoren som måste uppfyllas för att en effektiv 

marknad skall existera. I en effektiv marknad förekommer inga transaktionskostnader 

relaterat till värdepappershandeln. Vidare är all information utan kostnad tillgänglig för 

alla aktörer på marknaden. Slutligen, har alla aktörer kunskap om den tillgängliga 

informationen, nuvarande priser samt fördelningen av framtida priser. I en marknad där 

dessa krav uppfylls återspeglar aktiepriserna fullständigt den tillgängliga informationen 

på marknaden. Däremot påpekar Fama (1970) att en marknad där all information är fritt 

åtkomlig och där alla aktörer drar samma slutsatser av den tillgängliga informationen 

inte existerar i praktiken. Fama (1970) anmärker dock att marknaden är effektiv så länge 

som tillräckligt många aktörer har tillgång till den åtkomliga informationen. (Fama 

1970: 387-388) 

Hypotesen om den effektiva marknaden uttrycker sig i tre olika former: svag, 

mellanstark och stark form. Den del av informationen som avspeglar sig i aktiepriserna 

avgör vilken form hypotesen upptar. Den svaga formen återspeglar endast tidigare 

prisförändringar. Den mellanstarka formen avspeglar den historiska prisinformationen 

och samtidigt all publik information som är tillgänglig. Den publika informationen 

består av årliga rapporter samt offentlig företagsinformation. Avslutningsvis återspeglar 

den starka formen all åtkomlig information på marknaden. Med all åtkomlig 

information menas publik samt privat företagsinformation. Den starka formen 

återspeglar med andra ord även all insiderinformation i aktiepriserna. (Sharpe, 

Alexander & Bailey 1998: 93; Fama 1970: 388) 

2.3  Januarieffekten 

I detta avsnitt presenteras januarieffekten samt teori relaterat till denna säsongsanomali. 

Det finns hypoteser som beskriver januarieffektens uppkomst och nedan kommer de tre 

främsta hypoteserna, nämligen tax-loss-selling, differential information och window 

dressing hypoteserna, att presenteras. 
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2.3.1  Tax-loss-selling hypotesen 

Flertal undersökningar beskriver tax-loss-selling hypotesen som en av de största 

orsakerna till januarieffekten. I enlighet med hypotesen säljer marknadsaktörer 

tillgångar i slutet av året som minskat i värde under det gångna året och därmed 

förverkligas förluster samt erhålls skatteavdrag. (Sharpe, Alexander & Bailey 1998: 500) 

En stor del av studierna som gjorts på marknader runtom i världen presenterar tax-loss-

selling som en av de främsta orsakerna till januarieffektens uppkomst. Wachtel (1942), 

Dyll (1977), Gultekin och Gultekin (1983) och Agrawal och Tandon (1994) studerade 

alla anomalier där januarieffektens grunder stöds av tax-loss-selling hypotesen. I 

enlighet med Wachtels (1942) studie drivs priserna ner till en avvikande låg nivå i 

december (på grund av tax-loss-selling). Vidare påpekar studien att prisstegringar i 

slutet av året och i början av följande år är en normal reaktion på de tidigare nerdrivna 

priserna. Därtill stärker Dyll (1977) idén om att skatteavdrag i slutet av året påverkar 

investerares beslut gällande sina portföljer. Såväl Gultekin och Gultekin (1983) som 

Agrawal och Tandon (1994) studerade anomalier på ett internationellt plan. Tax-loss-

selling är en stark orsak till januarieffekten i båda studierna, dock existerar effekten 

även på Storbritanniens och Australiens aktiemarknader där skatteåret inte slutar i 

årsskiftet.  

2.3.2  Differential information hypotesen 

Differential information hypotesen grundar sig på tanken om att skillnader i tillgänglig 

information för företag resulterar i varierande avkastningarna. I enlighet med hypotesen 

beror de skiftande avkastningarna på den tillgängliga informationen som investerare har 

i början av januari månad. (Chen och Singal 2004) 

Barry och Brown (1984), Merton (1987) samt Chen och Singal (2004) har på olika vis 

studerat differential information hypotesen. Barry och Brown (1984) studerade en 

modell som erbjöd mindre information om en del tillgångar än andra på marknaden. 

Enligt studien beskrivs modellen som en potentiell förklaring för småföretagshypotesen 

som även den är relaterad till januarieffekten. I flera fall verkar januarieffekten vara 

starkare bland småföretag jämfört med större företag. Merton (1987) studerade i sin tur 

investerares kännedom om företag med hjälp av sin modell. Ny information som 

introduceras i januari får aktörer på marknaden att upptäcka företag. Denna information 
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leder till investeringar som i sin tur leder till högre avkastningar i januari. Chen och 

Singal (2004) studerade januarieffekten på den amerikanska aktiemarknaden. Studien 

fokuserade på tax-loss-selling, window dressing samt differential information 

hypoteserna. Studien framlägger bevis för att differential information hypotesen är en 

del av orsaken till januarieffekten, dock inte den mest väsentliga.  

2.3.3  Window dressing hypotesen 

Window dressing hypotesen presenteras även som en av orsakerna till januarieffektens 

uppkomst. Window dressing hypotesen framför en teori där investerare i slutet av året 

rensar bort tillgångar som presterat sämre. Vidare beskriver hypotesen att investerare 

även i slutet av viktiga delperioder säljer de tillgångar som presterat svagast. Genom att 

sälja värdepapper som presterat sämre kan investerare presentera portföljer som 

slutligen ser bättre ut än vad de egentligen varit.  (Haug och Hirschey 2006: 78) 

Bildersee och Kahn (1987), Lakonishok et al. (1991), Eakins och Sewell (1994) och 

D´Mello, Ferris och Hwang (2003) studerade alla window dressing hypotesen. 

Bildersee och Kahn (1987) studerade olika portföljer för att se om avvikande handel 

förekommit i slutet av olika kvartal. Resultaten antyder att handeln ökar i slutet av varje 

kvartal, vilket i sin tur förstärker window dressing hypotesen. Lakonishok et al. (1991) 

studerade i sin tur pensionsfonder. Resultaten framlägger bevis för avlägsnandet av 

sämre presterande tillgångar och studien visar även att gallrandet av tillgångar tilltar i 

det fjärde kvartalet. Även Eakins och Sewell (1994) analyserade portföljer. Hypoteserna, 

de presenterade resultaten, om att företag rensar bland tillgångar i slutet av året är inte 

signifikanta. Med andra ord förstärker denna studie inte tanken om en existerande 

window dressing hypotes. D´Mello, Ferris och Hwang (2003) framhäver dock att det 

finns en onormal press i slutet av året på att sälja värdepapper som presterat sämre 

under det gångna året.  

2.4  Veckodagseffekten 

I detta avsnitt av avhandlingen presenteras veckodagseffekten samt hypoteser relaterade 

till denna anomali. Följande avsnitt visar att det som är rationellt, och hur utvecklingen 

av priser i teorin borde ske, i praktiken inte alltid är självklart.  
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2.4.1  Calendar och trading time hypoteserna 

French (1980) studerade två hypoteser relaterade till avkastningar: calendar och trading 

time hypoteserna. Calendar time hypotesen beskriver en pågående process där 

avkastningarna utvecklas under veckosluten och därmed borde den förväntade 

avkastningen på måndagen vara tre gånger större än på resterande veckodagar. Däremot 

beskriver trading time hypotesen att avkastningar endast förändras under de dagar som 

handel görs och i och med det förväntas avkastningarna vara samma för alla veckodagar. 

I Frenchs (1980) studie framläggs det dock att fastän undersökningen görs på basen av 

båda teorierna ifråga, visas negativa avkastningar på måndagar. Med andra ord visar 

resultaten att varken calendar time eller trading time hypotesen är korrekta teorier för 

hur avkastningarna utvecklas under veckodagar.  

2.4.2  Information timing hypotesen 

I flera studier diskuteras såväl negativa som positiva nyheters inverkan på aktiepriser. 

Timingen på företags offentliggörande av nyheter har enligt studier en stor inverkan på 

hur avkastningar utvecklas under veckodagar. Är sämre nyheter som släpps på fredagar 

en av orsakerna till att flera empiriska undersökningar visar negativa avkastningar på 

måndagar?  

I enlighet med Damodarans (1989) studie publiceras ofta ogynnsamma nyheter på 

fredagar. Studien undersöker avkastningar på veckodagar där fredagens nyheter både 

tagits i beaktande och lämnats bort. Resultaten visar att dessa nyheter endast förklarar 

en liten del av anomalin ifråga. Vidare studerade även Defusco, Mccabe och Yook 

(1993) information timing hypotesen. Denna studie fokuserade på ett företags 

styrelsemöte och klassificerade härmed en period där offentliggörande av 

företagsinformation är större. Undersökningen framlägger bevis för att sannolikheten är 

större för att företags avkastingar på måndagar är negativa under det studerade 

tidsintervallet. 

2.4.3  Psykologiska faktorer 

Överlag anses måndagen, veckans första dag, på ett psykologiskt plan vara en tyngre 

dag jämfört med fredagen som i sin tur är dagen före veckoslutet. I enlighet med 

följande studier återspeglar sig denna pyskologiska sida, individuellt beteende samt 

investerares sinnestämning även på aktiemarknaderna. 
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I enlighet med Jacobs och Levy (1988), Rystrom och Benson (1989) och Pettengill 

(2003) verkar psykologiska faktorer, investerares icke-rationella beslut och känslor vara 

en del av orsakerna till veckodagseffekten. Jacobs och Levy (1988) menar att 

psykologiska faktorer representerar de mest trovärdiga förklaringarna för 

avkastningsskillnaderna runt veckoslutet. Rystrom och Benson (1989) förstärker tanken 

om att individuellt beteende har en stor inverkan på hur investerare agerar på marknader; 

det som i teorin anses rationellt är i slutändan inte det som alla aktörer väljer. Med andra 

ord kan ett beslut, ett köp, verka otroligt lönsamt på fredagen när samma beslut däremot 

på måndagen anses riktigt dumt. Den dagliga sinnestämningen anses ha en stor inverkan 

på de beslut som görs. Pettengill (2003) summerar fyra olika beståndsdelar i samband 

till veckodagseffekten och faktorer relaterade till beteende anses vara de mest logiska i 

förklarandet av anomalin ifråga. 
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3  TIDIGARE STUDIER 

 

I detta avsnitt presenteras januarieffektens och veckodagseffektens tidigare studier. 

Första delen av kapitlet redogör för grundläggande studier inom området och därtill 

introduceras studier på den finländska samt den australiensiska aktiemarknaden i skilda 

avsnitt. De presenterade studierna sammanställs i tabeller efter respektive avsnitt.  

3.1  Grundläggande studier 

Wachtel (1942) samt Rozeff och Kinney (1976) anses vara de första som studerat 

januarieffekten. Gultekin och Gultekin (1983) undersökte anomalin på ett internationellt 

plan. Senare har även exempelvis Cadsby (1992) studerat januarieffekten på den 

amerikanska marknaden.  Wachtel (1942) förklarar att säljandet av aktier i mitten av 

december driver ner priserna på en onormalt låg nivå (tax-loss-selling). I enlighet med 

undersökningen är det högst normalt att priserna stiger i början av följande år eftersom 

de drivits ner under december månad. Rozeff och Kinney (1976) lade även fram belägg 

för januarieffekten på den amerikanska aktiemarknaden. Signifikanta skillnader i 

avkastningar påvisas främst runt årsskiftet. Undersökningen presenterar bevis för 

anomalin ifråga, dock visas inga konsekventa mönster i förändringarna av priser. 

Gultenkin och Gultekin (1983) påvisar januarieffekten på ett internationellt plan. 

Anomalin, de höga avkastningarna i januari, sammanfaller med skatteårets slut i 

december för största delen av länderna, dock förklaras inte de höga 

januariavkastningarna i Australien av denna orsak. Cadsbys (1992) studie visar att 

anomalin ifråga existerar runt årsskiftet. Största delen av förändringarna i avkastningar 

sker i slutet av december och i början av januari.  

Tidiga studier där skillnader i avkastningar på veckodagar påvisas inkluderar Fama 

(1965), Cross (1973), French (1980), Gibbons och Hess (1981), Lakonishok och Levi 

(1982), samt Keim och Stambaugh (1984). Fama (1965) undersöker i sitt arbete random 

walk teorin och därmed slumpartad förändring av priser på marknaden.  Resultaten 

förstärker teorin om att priser förändras i ett slumpmässigt mönster. Däremot 

undersöker Cross (1973) i sin studie icke-slumpmässiga förändringar i aktiepriser. I 

denna studie undersöks på varandra följande fredagar och måndagar på den 

amerikanska aktiemarknaden. Studien visar signifikanta resultat där måndagars 
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avkastningar är klart lägre än föregående fredagars avkastningar. French (1980) 

undersökte calendar samt trading time hypoteserna. Prisförändringarna följer inte de 

teoretiska modellerna och undersökningen visar istället negativa avkastningar på 

måndagar. Gibbons och Hess (1981) framlägger att undersökningar oftast antar att 

distributionen av avkastningar är identisk för alla veckodagar. Studien finner dock även 

lägre avkastningar på måndagar. Enligt studien är marknaden ineffektiv. Lakonishok 

och Levis (1982) studie finner även bevis för veckodagseffekten och visar att 

avkastningarna är högre på fredagar och lägre på måndagar. I ett flertal studier antas det, 

i enlighet med teorin, att avkastningar borde vara de samma för alla veckodagar. I 

Lakonishok och Levis (1982) studie, samt flera andra studier, skiljer sig dock 

avkastningarna per dag. Keim och Stambaugh (1984) visar även resultat där 

avkastningarna är lägre på måndagar för småföretag. Keim och Stambaugh (1984) 

undersökte i sin studie även på varandra följande fredagar och måndagar. I tabell 1 

sammanfattas de grundläggande studierna som presenterats i detta avsnitt. 
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Tabell 1 – Sammanfattning av grundläggande studier 

Studie Årtal Tidsperiod Omfattning Resultat 

Wachtel 1942 1927-1942 USA Januarieffekten visas under elva av de 

femton undersökta åren. 

Rozeff och Kinney 1976 1904-1974 USA Signifikanta skillnader i avkastningar 

främst runt årsskiftet vilket påvisar 

januarieffektens existens. 

Gultekin och Gultekin 1983 1959-1979 Internationellt 

(17 länder) 

Säsongsmönster i största delen av de 

studerade länderna. Höga avkastningar i 

januari även i Australien. 

Cadsby 1992 1963-1985 USA Största förändringarna i avkastningar i 

slutet av december och i början av januari. 

Fama 1965 1956-1962 USA Undersökte random walk teorin. 

Resultaten visar att priser förändras i ett 

slumpartat mönster. 

Cross 1973 1953-1970 USA På varandra följande fredagar och 

måndagar studeras. Signifikanta resultat 

där måndagars avkastningar är lägre än 

föregående fredags avkastningar. 

French 1980 1953-1977 USA Calendar- och trading time hypoteserna 

undersöks. Avkastningsmönstren stämmer 

inte överrens med de presenterade 

modellerna.  

Gibbons och Hess 1981 1962-1978 USA Lägre avkastningar på måndagar jämfört 

med resterande veckodagar. Resultaten 

visar att marknaden är ineffektiv.   

Lakonishok och Levi 1982 1962-1979 USA Högre avkastningar på fredagar och lägre 

avkastningar på måndagar. Studien antar 

att avkastningarna skall skilja sig mellan 

veckodagar. 

Keim och Stambaugh 1984 1928-1982 USA Veckoslutseffekten är stark genom 

tidsperioden som undersöks. Resultaten 

visar högre avkastningar på fredagar för 

småföretag jämfört med resterande företag. 
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3.2  Den finländska aktiemarknaden 

Januarieffekten på den finländska aktiemarknaden har bland annat studerats av 

Wahlroos och Berglund (1986), Grinblatt och Keloharju (2004), Koskivuori (2005) och 

Kivikari (2008). I samtliga undersökningar påpekas det att den finländska 

aktiemarknaden inte är lika utvecklad som större aktiemarknader som studerats tidigare. 

Wahlroos och Berglund (1986) finner belägg för januarieffekten på Helsingforsbörsen 

och anser att tax-loss-selling starkt förklarar anomalins existens. Studien undersöker en 

liten marknad (den finländska) samt en relativt kort tidsperiod. Grinblatt och Keloharju 

(2004) visar i sin studie att finländare engagerar sig i tax-loss-selling. Däremot påpekar 

Grinblatt och Keloharju (2004) att studien ifråga inte slutligen framlägger bevis för att 

januarieffekten på andra marknader endast skulle bero på tax-loss-selling eftersom det 

studerade materialet är litet. Fortsättningsvis kan det även påpekas att denna studie 

fokuserat på en kort tidsperiod, nämligen åren 1996-2000. Även Koskivuori (2005) 

visar en existerande januarieffekt på den finländska aktiemarknaden. I studien visas det 

att januarieffekten är starkast bland de minsta företagen på Helsingforsbörsen. 

Koskivuoris (2005) studie undersöker även hur stabil anomalin ifråga är. Kivikari (2008) 

som studerar flera anomalier på den finländska aktiemarkanden visar också att 

januarieffekten existerar på den finländska aktiemarknaden. Däremot framlägger 

undersökningen inte bevis för signifikanta resultat gällande veckodagseffekten. Vidare 

kan det dock påpekas att veckodagseffekten även studerats samt visats på den 

finländska marknaden. 

Veckodagseffekten studerades av Martikainen och Puttonen (1996) på den finländska 

aktiemarknaden. I studien framläggs det bevis för en tisdagseffekt på den finländska 

aktiemarkanden. I enlighet med studien är måndagseffekten inte så tydlig på mindre 

marknader. Tisdagseffekten tros bero på mindre aktiehandel under måndagar samt på 

restriktioner relaterade till short selling. Högholm och Knif (2009) studerade 

veckodagseffekten genom att undersöka specifika portföljer. Resultaten visar en 

starkare effekt bland volatiliteten jämfört med de genomsnittliga avkastningarna. Enligt 

studien påvisas en klarare veckodagseffekt efter att euron togs i bruk i Finland. 

Högholm, Knif och Pynnönen (2011) studerade den europeiska aktiemarknaden. 

Studien framlägger bevis för veckodagseffekten på 15 av de 18 studerade 
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aktiemarknaderna. Vidare påpekas det att veckodagseffekten är lokal och att effekten 

därmed är landsspecifik. I tabell 2 sammanfattas de finländska studierna som 

introducerats i detta avsnitt. 

Tabell 2 – Sammanfattning av studier på den finländska aktiemarknaden 

Studie Årtal Tidsperiod Omfattning Resultat 

Wahlroos och 

Berglund 

1986 1970-1982 Finland Finner januarieffekten på 

Helsingforsbörsen. Tax-loss-selling 

hypotesen den främsta orsaken till 

anomalin. 

Grinblatt och 

Keloharju 

2004 1996-2000 Finland Finländare engagerar sig i tax-loss-

selling. Anses vara största orsaken till 

januarieffekten på den finländska 

markanden. 

Koskivuori 2005 1990-2005 Finland Januarieffekten är starkast bland 

småföretag på Helsingforsbörsen.  

Kivikari 2008 1992-2008 Finland Signifikanta resultat gällande 

januarieffekten presenteras. 

Veckodagseffektens resultat är inte 

signifikanta. 

Martikainen 

och Puttonen 

1996 1989-1990 Finland Studien visar en tisdagseffekt på den 

finländska aktiemarknaden. Mindre 

handel på måndagar samt restriktioner 

relaterade till short selling anses vara 

orsakerna. 

Högholm och 

Knif 

2009 1993-2006 Finland En starkare veckodagseffekt bland 

volatiliteten i jämförelse med 

genomsnittliga avkastningar. Anomalin 

är tydligare efter att euron tagits i bruk.  

Högholm, Knif 

och Pynnönen 

2011 2000-2006 Europeiska 

Unionen (18 

länder) 

Största delen av de studerade länderna 

påvisar en veckodagseffekt. Effekten är 

lokal. 
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3.3  Den australiensiska aktiemarknaden 

Bland andra Brown et al. (1983), Gultekin och Gultekin (1983), Brailsford och Easton 

(1991), Agrawal och Tandon (1994), Brooks et al. (1996) samt Marrett och 

Worthington (2011) har studerat januarieffekten på den australiensiska aktiemarknaden. 

Tax-loss-selling hypotesen presenteras i flera fall bland internationella undersökningar 

som orsak till januarieffekten. Det finansiella året i Australien startar i juli och upphör i 

slutet av juni, detta faktum bestrider tax-loss-selling hypotesen som förklaring för 

januarieffekten.  

Brown et al. (1983) studerar tax-loss-selling hypotesens vikt med tanke på 

januarieffekten. De studerade materialet framför bevis för januarieffekten på den 

australiensiska aktiemarknaden men samtidigt även högre avkastningar i juli månad. 

Enligt studien förklarar inte tax-loss-selling hypotesen fullständigt januarieffekten på 

aktiemarknader fastän teorin sammanfaller med marknader där finansiella året börjar i 

januari.  Gultekin och Gultenkins (1983) arbete visar även att januarieffekten inte endast 

beror på tax-loss-selling hypotesen (skatteåret i Australien och Storbritannien). I 

Brailsford och Eastons (1991) studie påvisas även januarieffekten på den australiensiska 

aktiemarkanden. Vidare visar resultaten genomgående lägre avkastningar i juni och 

februari. Agrawal och Tandon (1994) påpekar att januarieffekten även existerar bland 

stora företag fastän en hel del studier visar att anomalin är som starkast bland 

småföretag. Att januarieffekten påvisas på den australiensiska marknaden går återigen 

emot teorin om tax-loss-selling. Däremot framför Brooks et al. (1996) i sin studie att de 

aktier som visar belägg för en januarieffekt, är aktier med mindre börsvärde. Brooks et 

al. (1996) studerade anomalins relation till instabila beta värden. Marrett och 

Worthington (2011) undersöker hela den australiensiska aktiemarknaden samt olika 

instanser på aktiemarknaden ifråga. I Marret och Worhtingtons (2011) studie existerar 

januarieffekten bland småföretag och detaljhandelsföretag. Vidare visar resultaten 

signifikant högre avkastningar i april, juli och december när hela marknaden studeras. 

Sammanfattningsvis framhäver äldre studier en stark januarieffekt medan senare studier 

framlägger bevis för anomalin bland särskilda instanser och småföretag.  
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Veckodagseffekten har även studerats flitigt på den australiensiska aktiemarknaden. 

Jaffe och Westerfield (1985), Ho (1990), Easton och Faff (1994), Kohers et al. (2004), 

Lin och Lim (2004) samt Marrett och Worthington (2008) studerade alla 

veckodagseffekten på den australiensiska aktiemarknaden. En stor del av studierna som 

gjorts på den australiensiska aktiemarknaden påvisar en tisdagseffekt. 

I enlighet med Jaffe och Westerfields (1985) studie visas de lägsta genomsnittliga 

avkastningarna på tisdagar. Sammanfattningsvis visar undersökningen att skillnaden i 

avkastningar på den amerikanska och australiensiska aktiemarknaden tros bero på 

tidskillnaden (15 timmar) mellan länderna ifråga. Ho (1990) studerade tio asiatiska 

aktiemarknader samt den amerikanska och den brittiska aktiemarknaden. Hos (1990) 

studie visar inte belägg för högre avkastningar i januari månad på den australiensiska 

aktiemarknaden. Vidare visar dock studien de lägsta avkastningarna på så måndagar 

som tisdagar beroende på land. Slutligen framhäver undersökningen att på basis av de 

presenterade resultaten kan det inte framläggas bevis för att veckodagseffekten skulle 

skilja sig från den presenterade veckodagseffekten på den amerikanska aktiemarknaden. 

Easton och Faff (1994) ger även belägg för de lägsta avkastningarna på tisdagar. Dock 

påpekas det att den australiensiska veckodagseffekten är oberoende av 

veckodagseffekten på den amerikanska aktiemarknaden. Kohers et al. (2004) 

undersöker om den välkända veckodagseffekten avtagit på senare tid. I studien jämförs 

veckodagseffekten på de största marknaderna runtom i världen på 1980-talet och 1990-

talet. Resultaten visar en stark tisdagseffekt på den australiensiska aktiemarknaden på 

1980-talet, medan denna effekt inte är lika tydlig mera på 1990-talet. Däremot 

framlägger Lin och Lim (2004) bevis för att anomalin i Australien skulle bero på 

veckoslutseffekten på den amerikanska aktiemarknaden. Vidare framhävs det att på 

senare år har de genomsnittliga avkastningarna för måndagar på den amerikanska 

marknaden varit positiva vilket i sin tur också gjort att tisdagen varit positiv på den 

australiensiska aktiemarknaden. Marrett och Worthington (2008) undersöker i sin studie 

veckodagseffekten på 2000-talet. I studien delas marknaden in i olika instanser. Endast 

inom hälsovård påvisas det som de flesta äldre studierna påvisat: negativa avkastningar 

på måndagar och/eller tisdagar. När hela marknaden undersöks visar resultaten inte en 

veckodagseffekt.  
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Avslutningsvis kan det sägas att utvecklingen av studierna på den australiensiska 

aktiemarknaden visar en avtagande veckodagseffekt. De diskuterade studierna 

sammanfattas på följande sida i tabell 3.   
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Tabell 3 – Sammanfattning av studier på den australiensiska aktiemarknaden 

Studie Årtal Tidsperiod Omfattning Resultat 

Brown et al. 1983 1958-1981 Australien Studerar tax-loss-selling hypotesens vikt. 

Förklarar inte januarieffekten på den 

australiensiska aktiemarknaden. 

Gultekin och 

Gultekin 

1983 1959-1979 Internationellt 

(17 länder) 

Januarieffekten visas på så den australiensiska 

som den brittiska aktiemarknaden.  

Brailsford och 

Easton 

1991 1936-1957 Australien Högre avkastningar i januari. Lägre 

avkastningar i juni och februari. 

Agrawal och 

Tandon 

1994 1971-1987 Internationellt 

(18 länder) 

Januarieffekten även tydlig bland större 

företag. Visas på den australiensiska 

aktiemarknaden. 

Brooks et al. 1996 1974-1992 Australien Aktierna som visar belägg för januarieffekten 

är aktier med mindre börsvärde. 

Marrett och 

Worthington 

2011 1996-2004 Australien Januarieffekten visas bland småföretag och 

detaljhandelsföretag. 

Jaffe och 

Westerfield 

1985 1950/1970-

1980 

U.S.A., Japan, 

Storbritannien, 

Kanada, 

Australien 

Lägsta avkastningarna på tisdagar. 

Tisdagseffekten tros bero på tidsskillnaden 

mellan den amerikanska och den 

australiensiska marknaden. 

Ho 1990 1975-1987 Internationellt 

(12 länder) 

Inga belägg för januarieffekten. Lägsta 

avkastningarna på så måndagar som tisdagar 

på de studerade asiatiska marknaderna. 

Easton och Faff 1994 1974-1985 Australien Lägsta avkastningarna på tisdagar. Den 

australiensiska veckodagseffekten framhävs 

vara oberoende av den amerikanska 

veckodagseffekten. 

Kohers et al. 2004 1980-2002 Internationellt 

(11 länder) 

Tydlig veckodagseffekt på 1980-talet. 

Anomalin avtar på 1990-talet. 

Lin och Lim 2004 1973-2000 U.S.A, 

Storbritannien, 

Japan, 

Australien 

Veckodagseffekten på den australiensiska 

marknaden relaterad till veckoslutseffekten på 

den amerikanska marknaden. 

Marrett och 

Worthington 

2008 1996-2006 Australien Ingen veckodagseffekt på hela marknaden. 

Endast inom hälsovård visas lägre 

avkastningar i början av veckan. 
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4 METODIK 

 

I detta kapitel av studien introduceras metodiken för undersökningen. 

Säsongsanomalierna kommer att undersökas genom att göra regressioner med hjälp av 

GARCH(1,1)-modellen (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity).  

ARCH-modellen (Autoregressive Conditional Heteroskedastcity) presenterades av 

Engle (1982). En utvecklad modell av ARCH-modellen, närmare bestämt GARCH-

modellen (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) introducerades i 

sin tur av Bollerslev (1986). GARCH-modellen modulerar feltermens varians genom att 

använda tidigare kvadrerade feltermer samt tidigare varians. Den mest använda varians 

modellen vid tidsserieanalys är GARCH(1,1)-modellen. (Rachev et al. 2007: 279-285)  

I studien har data från Helsingforsbörsen (OMXH) samt Australian Securities Exchange 

(S&P/ASX 300) analyserats. De introducerade indexen, samt resultaten som görs 

diskuteras på en 5 % signifikansnivå. Materialet består av dagliga indexvärden som 

räknas om till avkastningar. Följande formel används vid beräkningen av den 

kumulativa förändringen av indexnivån: 

𝑅𝑡 = 𝑙𝑛
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
            (1) 

Rt, står för avkastningen vid tidpunkt t, Pt är stängningspriset för tidpunkt t och Pt-1 är 

stängningspriset för tidpunkt t-1. Undersökningen görs genom specifika regressioner 

med dummyvariabler. Regressionerna görs genom användningen av Eviews 

programmet.  

Januarieffekten och veckodagseffekten undersöks genom specifika nollhypoteser samt 

mothypoteser. Hypoteserna som görs vid analyseringen av januarieffekten presenteras 

nedan: 

𝐻𝑜 ∶ 𝛽𝑗𝑎𝑛 = 0 

 

𝐻1 ∶ 𝛽𝑗𝑎𝑛 ≠ 0 
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Nollhypotesen visar att avkastningen är den samma för alla månader. Mothypotesen 

säger däremot att avkastningarna skiljer sig mellan januari och resterande månader av 

året. En högre avkastning i januari månad påvisar därmed januarieffekten. 

Januarieffekten examineras även under den första veckan av januari månad. 

Nollhypotesen och mothypotesen ser ut på samma sätt som presenterat ovan, dock 

undersöks första veckan i året gentemot resterande veckor i året. På samma sätt visar 

nollhypotesen att avkastningen är den samma för alla veckor och mothypotesen däremot 

att avkastningen skiljer sig mellan veckorna: 

𝐻𝑜 ∶ 𝛽𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎𝑛 = 0 

 

𝐻1 ∶ 𝛽𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎𝑛 ≠ 0 

Regressionsmodellerna som används vid analyseringen av januarieffekten ser ut på 

följande vis: 

𝑅𝑡 =𝛼𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 +𝛽𝑗𝑎𝑛𝐷𝑗𝑎𝑛 +ԑ𝑡         (2) 

𝜀𝑡~𝑖𝑑𝑁(0, 𝜎𝑡
2) 

𝜎𝑡
2 =𝛼0 + 𝛽1𝜀𝑡−1

2 + 𝛾𝜎𝑡−1
2  

 

𝑅𝑡 =𝛼𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 +𝛽𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎𝑛𝐷𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎𝑛 +ԑ𝑡    (3) 

𝜀𝑡~𝑖𝑑𝑁(0, 𝜎𝑡
2) 

𝜎𝑡
2 =𝛼0 + 𝛽1𝜀𝑡−1

2 + 𝛾𝜎𝑡−1
2  

I regressionerna analyseras januari månad/första veckan av året emot resterande 

månader/resterande veckor. Rt står för den dagliga avkastningen vid tidpunkt t, α för 

resterande månaders/resterande veckors avkastning, D för dummyvariabeln för januari 

månad/första veckan, βt för januari månads/första veckans koefficient och ԑt för 

feltermerna i modellerna. I regressionen antas det att feltermen är oberoende 
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normalfördelad med variansen 𝜎𝑡
2 . I varians ekvationen representerar  𝜎𝑡

2 

regressionsmodellernas beroende varians, 𝛼0 konstanten, 𝜀𝑡−1
2  står för den tidigare 

tidpunktens chock och  𝜎𝑡−1
2  representerar den tidigare tidpunktens varians. (Bollerslev 

1986: 309; Rachev et. al 2007: 284-286) 

För att undersöka hur specifika månader presterat emot januari månad har även följande 

nollhypotes och mothypotes specificerats: 

𝐻𝑜:𝛽𝑓𝑒𝑏 = 0, 𝛽𝑚𝑎𝑟 = 0, 𝛽𝑎𝑝𝑟 = 0, 𝛽𝑚𝑎𝑗 = 0, 𝛽𝑗𝑢𝑛 = 0, 𝛽𝑗𝑢𝑙 = 0, 

𝛽𝑎𝑢𝑔 = 0, 𝛽𝑠𝑒𝑝 = 0, 𝛽𝑜𝑘𝑡 = 0, 𝛽𝑛𝑜𝑣 = 0, 𝛽𝑑𝑒𝑐 = 0 

𝐻1:𝛽𝑓𝑒𝑏 ≠ 0, 𝛽𝑚𝑎𝑟 ≠ 0, 𝛽𝑎𝑝𝑟 ≠ 0, 𝛽𝑚𝑎𝑗 ≠ 0, 𝛽𝑗𝑢𝑛 ≠ 0, 𝛽𝑗𝑢𝑙 ≠ 0, 

𝛽𝑎𝑢𝑔 ≠ 0, 𝛽𝑠𝑒𝑝 ≠ 0, 𝛽𝑜𝑘𝑡 ≠ 0, 𝛽𝑛𝑜𝑣 ≠ 0, 𝛽𝑑𝑒𝑐 ≠ 0 

Nollhypotesen visar att de specifika månadernas avkastningar inte skiljer sig från 

januari månads avkastning. Mothypotesen visar däremot att månadernas avkastningar 

skiljer sig från januari månads avkastning. När månadseffekten analyseras räcker det 

med andra ord med att ett av βt värdena ovan är olika noll för att en specifik månad skall 

skilja sig från januari månaden.  

Vidare för att se på en specifik månadseffekt och därmed hur enskilda månader presterat 

gentemot januari månad används följande regressionsmodell: 

𝑅𝑡 =𝛼𝑗𝑎𝑛 +𝛽𝑓𝑒𝑏𝐷𝑓𝑒𝑏 + 𝛽𝑚𝑎𝑟𝐷𝑚𝑎𝑟…𝛽𝑑𝑒𝑐𝐷𝑑𝑒𝑐 +ԑ𝑡         (4) 

𝜀𝑡~𝑖𝑑𝑁(0, 𝜎𝑡
2) 

𝜎𝑡
2 =𝛼0 + 𝛽1𝜀𝑡−1

2 + 𝛾𝜎𝑡−1
2  

I denna regressionsmodell representerar 𝛼𝑗𝑎𝑛 avkastningen för januari månad, medan 

resterande månader presenteras skilt i samband med de specifika dummyvariablerna. 

Varians ekvationen ser ut på samma vis som i föregående regressioner där varians 

ekvationens termer överensstämmer med de tidigare definitionerna. (Bollerslev 1986: 

309; Rachev et al. 2007: 284-286) 
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Följaktligen studeras veckodagseffekten under följande nollhypotes och mothypotes: 

𝐻𝑜 ∶  𝛽𝑡𝑖𝑠 = 0, 𝛽𝑜𝑛𝑠 = 0, 𝛽𝑡𝑜𝑟 = 0, 𝛽𝑓𝑟𝑒 = 0 

 

𝐻1 ∶  𝛽𝑡𝑖𝑠 ≠ 0, 𝛽𝑜𝑛𝑠 ≠ 0, 𝛽𝑡𝑜𝑟 ≠ 0, 𝛽𝑓𝑟𝑒 ≠ 0 

Nollhypotesen framhäver att avkastningen är den samma för alla studerade veckodagar. 

Mothypotesen visar istället att avkastningarna skiljer sig per dag på de studerade 

aktiemarknaderna. 

Regressionsmodellen som används vid analysering av veckodagseffekten ser ut på 

följande vis: 

𝑅𝑡 = 𝛼𝑚å𝑛 +𝛽𝑡𝑖𝑠𝐷𝑡𝑖𝑠 …𝛽𝑓𝑟𝑒𝐷𝑓𝑟𝑒 +ԑ𝑡  (5) 

𝜀𝑡~𝑖𝑑𝑁(0, 𝜎𝑡
2) 

𝜎𝑡
2 =𝛼0 + 𝛽1𝜀𝑡−1

2 + 𝛾𝜎𝑡−1
2  

I den presenterade regressionsmodellen står Rt för den dagliga avkastningen vid 

tidpunkten t, 𝛼𝑚å𝑛 för måndagen, D för dummyvariablerna för de givna veckodagarna, 

βt för koefficienterna för specifika dagars avkastningar samt ԑt för feltermen vid 

tidpunkt t. Varians ekvationen representerar gårdagens chock samt gårdagens varians på 

samma sätt som tidigare. (Bollerslev 1986: 309; Rachev et. al 2007: 284-286) 
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5 DATA 

 

I detta kapitel kommer det undersökta datamaterialet att presenteras. Den deskriptiva 

statistiken kommer även att analyseras i denna del av undersökningen. Datamaterialet 

består av alla aktier på Helsingforsbörsen (OMXH) samt de 300 största aktierna på den 

australiensiska aktiemarknaden (S&P/ASX 300).  

OMXH indexet består av alla aktier på Helsingforsbörsen. Den första transaktionen på 

Helsinki stock exchange gjordes 1912. Helsinki stock exchange har varit en del av 

OMX sen den tredje september 2003 och är officiellt känd som NASDAQ OMX 

Helsinki. S&P/ASX 300 indexet består av alla ASX 200 företagen och av ungefär 100 

mindre företag. Med andra ord består indexet av en mix av stora, medelstora och 

småföretag. Australian stock exchange består av över 2000 listade företag och är för 

tillfället den åttonde största marknaden i världen. (Stockmarkets) 

Datamaterialet som undersöks är indelat i dagliga avkastningar i enlighet med studiens 

syfte. Det studerade materialet för OMXH indexet börjar den 3.1.1991 och slutar den 

31.12.2013. Motsvarande datamaterial för S&P/ASX 300 indexet fokuserar på följande 

tidsperiod: 1.6.1992 – 31.12.2013. Tidsperioderna skiljer sig aningen beroende på 

tillgänglighet. Regressionerna för januarieffekten och veckodagseffekten görs under 

följande tidsperioder: 3.1.1991 – 31.12.2002 och 1.1.2003 – 31.12.2013 (OMXH) samt 

1.6.1992 – 31.12.2002 och 1.1.2003 – 31.12.2013 (S&P/ASX 300). OMXH indexet och 

S&P/ASX 300 indexet är räknade på basen av totala avkastningar. I 

totalavkastningsindexen beaktas både prisförändringarna och dividend betalningarna. 

Det studerade materialet är taget från Thomson DataStream.  

5.1  Deskriptiv statistik 

I detta avsnitt presenteras den deskriptiva statistiken. Den deskriptiva statistiken 

beskriver väl det undersökta materialet. Följande huvudsakliga delar av den deskriptiva 

statistiken presenteras nedan: medelvärdet, standardavvikelsen, medianen, skevheten, 

kurtosis och Jarque-Bera värdet. I tabell 4 nedan presenteras den deskriptiva statistiken 

för OMXH och S&P/ASX 300 indexen. 
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Tabell 4 – Deskriptiv statistik för OMXH och S&P/ASX 300 indexen 

 OMXH 

1991-2003 

OMXH 

2003-2014 

ASX 300 

1992-2003 

ASX 300 

2003-2014 

Observationer 2987 2766 2678 2785 

Medel 0.000672 0.000237 0.000360 0.000378 

Median 0.000640 0.000773 0.000441 0.000732 

Maximum 0.145631 0.088500 0.059419 0.055679 

Minimum -0.171718 -0.092186 -0.070470 -0.087022 

Standard 

Avvikelse 

0.019966 0.014881 0.008304 0.010771 

Skevhet -0.208769 -0.184468 -0.410541 -0.478268 

Kurtosis 8.790415 7.114564 7.492482 8.793396 

Jarque-Bera 4194.649 1966.828 2327.246 4000.931 

P-värdet 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

 

 

I enlighet med den deskriptiva statistiken i tabell 4 är både OMXH och ASX 300 

indexens medelvärden positiva för varje tidsperiod. OMXH indexet (1991-2003) visar 

tydligt det högsta medelvärdet bland de studerade tidsperioderna. OMXH indexet 

(2003-2014) visar även det lägsta medelvärdet. Medianen är högst för OMXH indexet 

(2003-2014). Bland de studerade tidsperioderna visar OMXH indexet (1991-2003) 

tydligt den högsta avkastningen samt den lägsta avkastningen. De stora skillnaderna i 

indexnivån och därmed maximum och minimum värdena för OMXH indexet (1991-

2003) har tagit plats under första delen av 2000-talet (IT-bubblan). Vidare kan det även 

påpekas att OMXH indexet visar högre maximum och lägre minimum värden än ASX 

300 indexet för båda tidsperioderna. Standardavvikelsen är högre för OMXH indexet 

jämfört med det studerade ASX 300 indexet. I enlighet med standardavvikelserna verkar 

den finländska aktiemarknaden mera volatil i jämförelse med den australiensiska 

aktiemarknaden. Skevheten är negativ för båda indexen under alla tidsperioder. Med 

andra ord är fördelningen för båda indexen, under båda tidsperioderna, spriden åt 

vänster. ASX 300 indexet visar tydligt en mera negativ skevhet än OMXH indexet 

under båda tidsperioderna. Kurtosis värdena är höga för alla perioder och påvisar 
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därmed en högre fördelning jämfört med normalfördelningen. Jarque-Bera värdena för 

de analyserade indexen är mycket höga för alla tidsperioder, detta i enlighet med 

presenterad skevhet och kurtosis.  
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6 RESULTAT 

 

I detta kapitel av avhandlingen introduceras resultaten för undersökningen. Först 

kommer OMXH indexets resultat att presenteras och följaktligen S&P/ASX 300 

indexets resultat. Avslutningsvis, kommer resultaten att sammanfattas i det sista kapitlet 

i relation till de presenterade tidigare studierna på aktiemarknaderna ifråga. 

6.1  OMXH – Januarieffekten 

I tabell 5 nedan presenteras regressionsresultaten där hela januari månad jämförs med 

resterande månader av året. I enlighet med resultaten nedan är avkastningen för januari 

månad positiv under båda tidsperioderna. Avkastningen för januari månaden gentemot 

resterande månader är högre (0.001592 - 1992-2003, 0.000712 - 2003-2014) under den 

första tidsperioden. Regressionsresultaten påvisar dock inga signifikanta resultat och 

därmed kan inte januarieffektens existens visas på den finländska aktiemarknaden när 

hela månaden analyseras. Variansekvationerna visar att gårdagens chock representerar 

ungefär 6 % av dagens varians. Vidare kan det understrykas att volatiliteten från 

föregående dag är ihärdig eftersom 93 % av gårdagens volatilitet överförs till dagens 

volatilitet under båda tidsperioder.  

Tabell 5 – Januarieffekten (månatliga) 

OMXH 1991-2003   

Variabel Koefficient z-Statistika Probabilitet 

𝛼𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 0.000867 3.488363 0.0005 

𝛽𝑗𝑎𝑛 0.001592 1.560161 0.1187 

 

Varians ekvation 

 

 

  

𝛼0 0.000001 9.517870 0.0000 

𝛽1 0.060349 14.66135 0.0000 

𝛾 0.934480 267.4936 0.0000 

 

OMXH 

 

2003-2014 

  

Variabel Koefficient z-Statistika Probabilitet 

𝛼𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 0.000797 3.552540 0.0005 

𝛽𝑗𝑎𝑛 0.000712 0.997056 0.3187 

 

Varians ekvation 

 

 

  

𝛼0 0.000001 4.869194 0.0000 

𝛽1 0.060799 13.90421 0.0000 

𝛾 0.931268 181.1425 0.0000 
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I tabell 6 nedan sammanförs regressionsresultaten för januarieffekten där första veckan 

av året jämförts med resterande veckor av året. Regressionsresultaten visar tydligt 

positiva avkastningar för första veckan i januari i jämförelse med resterande veckor av 

året. Under 1991-2003 är avkastningen för första veckan i januari 0.004080 medan 

avkastningen för första veckan i januari under tidsperioden 2003-2014 är 0.004292. 

Båda koefficienterna är signifikanta på en 1 % signifikansnivå och visar därmed att 

januarieffekten existerar vid årsskiftet på den finländska aktiemarknaden. 

Probabilitetsvärdet för den första veckan av året under 1991-2003 är 0.0091 medan p-

värdet för den första veckan av året under 2003-2014 är 0.0004. Dessa resultat 

förstärker idén om att januarieffekten i de flesta fall inte är lika tydlig under hela januari 

månad som under de första dagarna av året. Variansekvationerna visar ungefär samma 

resultat som i tabell 5. Föregående dags chock representerar 6 % medan volatiliteten är 

mycket ihärdig eftersom värdet är så högt som 93 %. Varians ekvationens variabler är 

signifikanta. 

Tabell 6 – Januarieffekten (veckovisa) 

OMXH 1991-2003   

Variabel Koefficient z-Statistika Probabilitet 

𝛼𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 0.000921 3.790543 0.0002 

𝛽𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎𝑛 0.004080 2.606427 0.0091 

 

Varians ekvation 

 

 

  

𝛼0 0.000002 9.605659 0.0000 

𝛽1 0.062215 14.64271 0.0000 

𝛾 0.932489 260.3828 0.0000 

 

OMXH 

 

2003-2014 

  

Variabel Koefficient z-Statistika Probabilitet 

𝛼𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 0.000777 3.620236 0.0003 

𝛽𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎𝑛 0.004292 3.514415 0.0004 

 

Varians ekvation 

 

 

  

𝛼0 0.000001 4.768182 0.0000 

𝛽1 0.060535 14.22041 0.0000 

𝛾 0.931712 185.5469 0.0000 
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I tabell 7 på följande sida visas regressionsresultaten för de enskilda månaderna i 

jämförelse med januari månad. För tidsperioden 1991-2003 är junis, septembers och 

decembers avkastningar signifikanta på en 5 % signifikansnivå. Alla dessa månader 

avkastar sämre än januari månad. Endast april månad och november månad visar högre 

avkastningar i jämförelse med januari månad. Dessa månaders avkastningar visar dock 

inga signifikanta resultat. Varians ekvationen för åren 1991-2003 visar en chock på 7 % 

och en ihärdig volatilitet på 93%.  

Under åren 2003-2014 är juni månads avkastning signifikant lägre (p-värdet: 0.0110) än 

januari månads avkastning. Endast september månad avkastar högre än januari månad 

för tidsperioden 2003-2014, dock är inte resultatet signifikant. För den andra studerade 

tidsperioden (2003-2014) är chock variabeln 6 % och volatiliteten 93 %. 

Variansekvationens variabler är signifikanta i båda regressionerna. 
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Tabell 7 – Månadseffekten 

OMXH 1991-2003   

Variabel Koefficient z-Statistika Probabilitet 

𝛼𝑗𝑎𝑛 0.002488 2.474761 0.0133 

𝛽𝑓𝑒𝑏 -0.000701 -0.489222 0.6247 

𝛽𝑚𝑎𝑟 -0.001850 -1.385672 0.1658 

𝛽𝑎𝑝𝑟 0.000333 0.247282 0.8047 

𝛽𝑚𝑎𝑗 -0.001922 -1.392083 0.1639 

𝛽𝑗𝑢𝑛 -0.003775 -2.815879 0.0049 

𝛽𝑗𝑢𝑙 -0.001173 -0.887597 0.3748 

𝛽𝑎𝑢𝑔 -0.002526 -1.844657 0.0651 

𝛽𝑠𝑒𝑝 -0.003220 -2.416029 0.0157 

𝛽𝑜𝑘𝑡 -0.000446 -0.350013 0.7263 

𝛽𝑛𝑜𝑣 0.001012 0.915727 0.3598 

𝛽𝑑𝑒𝑐 -0.002972 -2.019437 0.0434 

 

Varians ekvation 

   

𝛼0 0.000002 7.055038 0.0000 

𝛽1 0.068116 14.06221 0.0000 

𝛾 
 

0.927777 235.7019 0.0000 

OMXH 2003-2014   

Variabel Koefficient z-Statistika Probabilitet 

𝛼𝑗𝑎𝑛 0.001513 2.261384 0.0237 

𝛽𝑓𝑒𝑏 -0.000712 -0.734777 0.4625 

𝛽𝑚𝑎𝑟 -0.000002 -0.002248 0.9982 

𝛽𝑎𝑝𝑟 -0.001115 -1.220176 0.2224 

𝛽𝑚𝑎𝑗 -0.001069 -1.053634 0.2921 

𝛽𝑗𝑢𝑛 -0.002539 -2.542947 0.0110 

𝛽𝑗𝑢𝑙 -0.001671 -1.729884 0.0837 

𝛽𝑎𝑢𝑔 -0.000721 -0.660240 0.5091 

𝛽𝑠𝑒𝑝 0.000531 0.522101 0.6016 

𝛽𝑜𝑘𝑡 -0.000544 -0.545027 0.5857 

𝛽𝑛𝑜𝑣 -0.000731 -0.747323 0.4549 

𝛽𝑑𝑒𝑐 -0.000291 -0.273091 0.7848 

 

Varians ekvation 

   

𝛼0 0.000001 4.595722 0.0000 

𝛽1 0.061347 13.23607 0.0000 

𝛾 0.930869 173.8202 0.0000 
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6.2  OMXH – Veckodagseffekten 

Regressionsresultaten för veckodagseffekten presenteras i tabell 8 nedan. Under 

tidsperioden 1991-2003 avkastar både torsdagen och fredagen klart högre än måndagen 

och resultaten för båda dagarna är signifikanta. Torsdagens p-värde är 0.0137 

(signifikant på 5 % nivå) medan fredagens probabilitet är 0.0039 (signifikant på 1 % 

nivå). Alla veckodagar avkastar högre än måndagen men tisdagens och onsdagens 

resultat är inte signifikanta. Torsdagens och fredagens resultat framlägger bevis för klart 

högre avkastningar i slutet av veckan i jämförelse med måndagen under åren 1991-2003. 

Under tidsperioden 2003-2014 visar regressionen inga signifikanta resultat. 

Veckodagseffekten är med andra ord tydlig under den första perioden medan effekten 

inte kan fastställas under senare tid. I jämförelse med åren 1991-2003, avkastar endast 

tisdagen lägre än måndagen. Föregående dags chock och även föregåendedags 

volatilitets värden är på samma nivå som för tidsperioden 1991-2003.  

Tabell 8 – Veckodagseffekten 

OMXH 1991-2003   

Variabel Koefficient z-Statistika Probabilitet 

𝛼𝑚å𝑛 0.000006 -0.010887 0.9913 

𝛽𝑡𝑖𝑠 0.000347 0.430643 0.6667 

𝛽𝑜𝑛𝑠 0.000312 0.390248 0.6964 

𝛽𝑡𝑜𝑟 0.001945 2.464916 0.0137 

𝛽𝑓𝑟𝑒 0.002417 2.888674 0.0039 

 

Varians ekvation 

 

 

  

𝛼0 0.000001 8.880908 0.0000 

𝛽1 0.062215 14.27447 0.0000 

𝛾 0.931891 251.8278 0.0000 

 

OMXH 

 

2003-2014 

  

Variabel Koefficient z-Statistika Probabilitet 

𝛼𝑚å𝑛 0.000764 1.440766 0.1497 

𝛽𝑡𝑖𝑠 -0.000476 -0.665916 0.5055 

𝛽𝑜𝑛𝑠 0.000734 1.011931 0.3116 

𝛽𝑡𝑜𝑟 0.000001 0.017118 0.9863 

𝛽𝑓𝑟𝑒 0.000265 0.358476 0.7200 

 

Varians ekvation 

 

 

  

𝛼0 0.000001 4.740772 0.0000 

𝛽1 0.061826 13.37030 0.0000 

𝛾 0.930141 168.8150 0.0000 
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6.3  S&P/ASX 300 – Januarieffekten 

Regressionsresultaten för januarieffekten presenteras nedan. I enlighet med resultaten i 

tabell 9, avkastar januari månad högre än resterande månader under tidsperioden 1992-

2003. Däremot är avkastningarna i januari månad lägre än resterande månader för den 

andra studerade tidsperioden. Varken resultaten för den första eller den andra 

tidsperioden är signifikanta. Därmed kan det understrykas att januarieffekten inte kan 

påvisas på den australiensiska aktiemarknaden under de analyserade tidsperioderna. 

Chock termen för båda de studerade tidsperioderna är cirka 9 %. Däremot är 

volatiliteten mera ihärdig för åren 2003-2014 (91 %) än för tidsperioden 1992-2003 

(84 %).  

Tabell 9 – Januarieffekten (månatliga) 

S&P/ASX 300 1992-2003   

Variabel Koefficient z-Statistika Probabilitet 

𝛼𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 0.000437 2.699290 0.0069 

𝛽𝑗𝑎𝑛 0.000123 0.201523 0.8403 

 

Varians ekvation 

 

 

  

𝛼0 0.000001 4.988113 0.0000 

𝛽1 0.092080 10.18470 0.0000 

𝛾 0.835342 38.24850 0.0000 

 

S&P/ASX 300 

 

2003-2014 

  

Variabel Koefficient z-Statistika Probabilitet 

𝛼𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 0.000848 5.845397 0.0000 

𝛽𝑗𝑎𝑛 -0.000308 -0.764438 0.4446 

 

Varians ekvation 

 

 

  

𝛼0 0.000001 3.814038 0.0001 

𝛽1 0.085421 11.34288 0.0000 

𝛾 0.911009 116.7138 0.0000 

 

Tabell 10 på följande sida representerar resultaten där första veckan av året analyserats 

gentemot resterande veckor av året. I enlighet med resultaten avkastar den första veckan 

av året lägre än resterande veckor av året för tidsperioden 1992-2003. Så z-statistikan 

som p-värdet visar att denna lägre avkastning inte är signifikant. I varians ekvationen 

framläggs volatiliteten (83,5 %) och chock värdet (9,2 %).  

För den andra studerade tidsperioden (2003-2014) är avkastningen för första veckan i 

januari svagt positiv (0.000001). Resultatet är inte signifikant och därmed kan inte 
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januarieffekten runt årsskiftet visas på den australiensiska aktiemarknaden. Chock 

variabeln (8,6 %) är aningen mindre än för den tidigare perioden när volatiliteten 

emellertid är aningen högre (91,0 %) för tidsperioden 2003-2014.  

Tabell 10 – Januarieffekten (veckovisa) 

S&P/ASX 300 1992-2003   

Variabel Koefficient z-Statistika Probabilitet 

𝛼𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 0.000453 2.867771 0.0041 

𝛽𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎𝑛 -0.000311 -0.319860 0.7491 

 

Varians ekvation 

 

 

  

𝛼0 0.000001 4.991000 0.0000 

𝛽1 0.092199 10.17708 0.0000 

𝛾 0.835107 38.18188 0.0000 

 

S&P/ASX 300 

 

2003-2014 

  

Variabel Koefficient z-Statistika Probabilitet 

𝛼𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 0.000819 5.961846 0.0000 

𝛽𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎𝑛 0.000001 0.091957 0.9267 

 

Varians ekvation 

 

 

  

𝛼0 0.000001 3.845507 0.0001 

𝛽1 0.085935 11.38769 0.0000 

𝛾 0.910440 116.7306 0.0000 

 

I tabell 11 på följande sida introduceras resultaten där enskilda månader analyserats 

gentemot januari månad. Största delen av månadernas avkastningar är lägre än januari 

månads avkastning under åren 1992-2003. April, oktober, november och december 

månad avkastar dock högre än januari månad. Inga probabilitetsvärden för hela den 

första undersökta tidsperioden är signifikanta. Detta betyder med andra ord att resultaten 

inte visar att en skild månad skulle signifikant avkasta högre eller lägre än januari och 

därmed representerar inte regressionsresultaten en månadseffekt på den australiensiska 

marknaden under denna tidsperiod. I varians ekvationen representerar chocken 9,6 % 

medan volatiliteten är 82,5 % och därmed relativt ihärdig.  

Under tidsperioden 2003-2014 visar största delen av månaderna högre avkastningar än 

januari månad. Endast maj, juni och november månad avkastar sämre än januari månad. 

Inga månader är signifikanta under den andra undersökta tidsperioden och därmed kan 

inte en specifik månadseffekt visas på den australiensiska aktiemarknaden. För den 

andra tidsperioden är volatiliteten ihärdigare (90,9 %) medan gårdagens chock istället är 
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lägre: 8,7 %. Sammanfattningsvis kan det sägas att regressionsresultaten i tabell 11 inte 

påvisar en skillnad i avkastning bland månaderna för den undersökta australiensiska 

aktiemarknaden.  

Tabell 11 – Månadseffekten 

S&P/ASX 300 1992-2003   

Variabel Koefficient z-Statistika Probabilitet 

𝛼𝑗𝑎𝑛 0.000556 0.959965 0.3371 

𝛽𝑓𝑒𝑏 -0.000121 -0.146278 0.8837 

𝛽𝑚𝑎𝑟 -0.000444 -0.579206 0.5625 

𝛽𝑎𝑝𝑟 0.001062 1.312258 0.1894 

𝛽𝑚𝑎𝑗 -0.000461 -0.566586 0.5710 

𝛽𝑗𝑢𝑛 -0.000364 -0.467955 0.6398 

𝛽𝑗𝑢𝑙 -0.000497 -0.628844 0.5295 

𝛽𝑎𝑢𝑔 -0.000328 -0.425189 0.6707 

𝛽𝑠𝑒𝑝 -0.000913 -1.164566 0.2442 

𝛽𝑜𝑘𝑡 0.000001 0.077887 0.9379 

𝛽𝑛𝑜𝑣 0.000224 0.279126 0.7801 

𝛽𝑑𝑒𝑐 0.000879 1.119604 0.2629 

 

Varians ekvation 

   

𝛼0 0.000001 4.908361 0.0000 

𝛽1 0.096386 9.948250 0.0000 

𝛾 
 

0.825152 34.35234 0.0000 

S&P/ASX 300 2003-2014   

Variabel Koefficient z-Statistika Probabilitet 

𝛼𝑗𝑎𝑛 0.000545 1.458000 0.1448 

𝛽𝑓𝑒𝑏 0.000199 0.378422 0.7051 

𝛽𝑚𝑎𝑟 0.000525 0.864680 0.3872 

𝛽𝑎𝑝𝑟 0.000001 0.065486 0.9478 

𝛽𝑚𝑎𝑗 -0.000635 -1.022873 0.3064 

𝛽𝑗𝑢𝑛 -0.000001 -0.028970 0.9769 

𝛽𝑗𝑢𝑙 0.000402 0.656621 0.5114 

𝛽𝑎𝑢𝑔 0.000408 0.657153 0.5111 

𝛽𝑠𝑒𝑝 0.000719 1.230087 0.2187 

𝛽𝑜𝑘𝑡 0.000652 1.117726 0.2637 

𝛽𝑛𝑜𝑣 -0.000390 -0.656237 0.5117 

𝛽𝑑𝑒𝑐 0.000943 1.491742 0.1358 

 

Varians ekvation 

   

𝛼0 0.000001 3.745748 0.0002 

𝛽1 0.087045 11.28117 0.0000 

𝛾 0.909351 113.6952 0.0000 
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6.4  S&P/ASX 300 – Veckodagseffekten 

I tabell 12 nedan presenteras resultaten för veckodagseffekten på den australiensiska 

aktiemarknaden. Under åren 1992-2003 avkastar endast tisdagen lägre än måndagen. 

Resterande dagar av veckan visar högre avkastningar i jämförelse med måndagen. 

Resultaten är inte signifikanta och i och med det kan inte veckodagseffekten under 

denna tidsperiod visas. Chock variabeln är 9,0 % för den första perioden medan 

volatiliteten är 83,8 %.  

Under åren 2003-2014 avkastar alla dagar lägre än måndagen. För denna regression kan 

heller inga signifikanta resultat uppvisas. Mellan tidsperioderna kan en klar skillnad i 

avkastningarna framläggas, dock kan inte en specifik veckodagseffekt visas på den 

australiensiska aktiemarknaden. Chock faktorn är aningen mindre för åren 2003-2014 

(8,6 %) medan volatiliteten istället är mera ihärdig (91,0 %).  

Tabell 12 – Veckodagseffekten 

S&P/ASX 300 1992-2003   

Variabel Koefficient z-Statistika Probabilitet 

𝛼𝑚å𝑛 0.000203 0.680272 0.4963 

𝛽𝑡𝑖𝑠 -0.000003 -0.081710 0.9349 

𝛽𝑜𝑛𝑠 0.000382 0.892008 0.3724 

𝛽𝑡𝑜𝑟 0.000681 1.560787 0.1186 

𝛽𝑓𝑟𝑒 0.000186 0.422956 0.6723 

 

Varians ekvation 

 

 

  

𝛼0 0.000001 4.951041 0.0000 

𝛽1 0.090462 10.09917 0.0000 

𝛾 0.838161 38.73773 0.0000 

 

S&P/ASX 300 

 

2003-2014 

  

Variabel Koefficient z-Statistika Probabilitet 

𝛼𝑚å𝑛 0.001012 3.411829 0.0006 

𝛽𝑡𝑖𝑠 -0.000373 -0.836286 0.4030 

𝛽𝑜𝑛𝑠 -0.000285 -0.701728 0.4828 

𝛽𝑡𝑜𝑟 -0.000189 -0.477211 0.6332 

𝛽𝑓𝑟𝑒 -0.000009 -0.218152 0.8273 

 

Varians ekvation 

 

 

  

𝛼0 0.000001 3.838118 0.0000 

𝛽1 0.086056 11.31712 0.0000 

𝛾 0.910358 116.2115 0.0000 
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7  SAMMANFATTNING 

 

Denna studie har undersökt den finländska aktiemarknaden och den australiensiska 

aktiemarknaden med strävan att visa skillnader emellan dessa marknader. 

Januarieffekten och veckodagseffekten har undersökts under två specifika tidsperioder 

för att kunna identifiera skillnader, inte endast bland aktiemarknaderna, utan också 

mellan tidsperioderna ifråga.  

Regressionsresultaten visar tydligt en januarieffekt för den finländska aktiemarknaden 

under båda tidsperioderna. Vidare kan det understrykas att effekten är signifikant under 

de första dagarna av året och kan inte visas när januari månad i sin helhet jämförs med 

resterande månader av året. Fortsättningsvis avkastar juni, september och december 

månad signifikant lägre än januari månad under tidsperioden 1991-2003. För åren 2003-

2014 visar resultaten fortfarande en månadseffekt för juni månad. Dessa resultat 

överensstämmer med de grundläggande studierna som presenterades i den tidigare 

forskningen. Så Wachtel (1942), Rozeff och Kinney (1976) och Cadsby (1992) 

understryker att effekten är tydligast runt årsskiftet. Den tidigare forskningen som gjorts 

på den finländska aktiemarknaden överensstämmer även med resultaten som gjorts i 

denna undersökning. Alla dessa studier diskutera tax-loss-selling hypotesen och 

Koskivuori (2005) påpekar att januarieffekten är tydligast bland småföretag.  

När veckodagseffekten analyseras för den finländska aktiemarknaden visar resultaten 

signifikant högre avkastningar på så torsdagen som fredagen i jämförelse med 

måndagen för tidsperioden 1991-2003. Veckodagseffekten avtar under den andra 

tidsperioden och regressionsresultaten visar ingen veckodagseffekt på den finländska 

aktiemarknaden under åren 2003-2014. I enlighet med dessa resultat kan det 

understrykas att den finländska aktiemarknaden visar sig vara mera effektiv under den 

andra studerade perioden. De grundläggande studierna relaterade till veckodagseffekten 

poängterar att fredagens avkastning är signifikant högre än måndagens avkastning. 

Martikainen och Puttonen (1996) finner dock en tisdagseffekt på den finländska 

aktiemarknaden och kan därmed fastställa att avkastningarna på tisdagar är lägst under 

den studerade tidsperioden. Kivikari (2008) påpekar i sin studie att veckodagseffekten 
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inte är signifikant och kan därmed inte visa belägg för denna effekt på den finländska 

aktiemarknaden. 

Fortsättningsvis kan det konkluderas att denna studie inte visar en januarieffekt på den 

australiensiska aktiemarknaden. Ingen effekt kan fastställas fastän första veckan eller 

hela månaden undersöks under de två specifika tidsperioderna. Vidare kan det även 

understrykas att resultaten i denna undersökning inte heller påvisar en månadseffekt i 

jämförelse med januari månad på den australiensiska aktiemarknaden. Bland de 

grundläggande studierna fastställer Gultekin och Gultekin (1976) januarieffekten på den 

australiensiska aktiemarknaden. Agrawal och Tandon (1994) förstärker idén om att 

januarieffekten även är tydlig bland större företag på den australiensiska 

aktiemarknaden. Längre fram påvisar dock Brooks et. al (1996) att effekten endast är 

tydlig bland småföretag. Marrett och Worthington (2011) finner endast januarieffekten 

bland småföretag och detaljhandelsföretag fastän hela den australiensiska 

aktiemarknaden undersöks. De nyare studierna som gjorts för den australiensiska 

aktiemarknaden sammanfaller med resultaten som framlagts i denna avhandling. I 

enlighet med tidigare forskning och även denna avhandling kan det sägas att den 

australiensiska marknaden varit effektivare under senare år.  

Vidare fastställer denna avhandling inte heller någon veckodagseffekt på den 

australiensiska aktiemarknaden. Resultaten visar inte signifikant högre avkastningar i 

jämförelse med måndagen under de två undersökta tidsperioderna. En hel del av den 

presenterade tidigare forskningen visar lägre avkastningar på tisdagar på den 

australiensiska aktiemarknaden. Jaffe och Westerfield (1985), Ho (1990) och Easton 

och Faff (1994) finner alla lägre avkastningar på tisdagen under de studerade 

tidsperioderna. Vidare påpekar dock Kohers et al. (2004) att veckodagseffekten avtagit 

under senare år på den australiensiska aktiemarknaden. Marrett och Worthington (2008) 

finner i sin studie ingen veckodagseffekt när hela den australiensiska aktiemarknaden 

undersöks. Den tidigare forskningen visar även för veckodagseffekten att anomalin 

ifråga avtagit under senare år. De senaste studierna överrensstämmer därför bra med 

resultaten som presenterats i denna avhandling.  
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I den tidigare forskningen som presenterats i denna avhandling har det i flertal fall 

beskrivits hur januarieffekten är som tydligast bland småföretag. Fortsatt forskning 

inom området kunde därför fokusera på mindre företag på den finländska och 

australiensiska aktiemarknaden. Vidare vore det även intressant att noggrannare 

undersöka så januarieffektens som veckodagseffektens existens bland specifika 

branscher på aktiemarknaderna ifråga. Flera undersökningar nämner även korrelationen 

mellan den amerikanska och australiensiska marknaden och därför kunde även detta 

undersökas mera noggrant.  

Slutligen, för att återgå till studiens syfte, kan det understrykas att denna studie visar att 

januarieffekten fortfarande existerar på den finländska aktiemarknaden. 

Veckodagseffektens avtagande visar dock att den finländska marknaden varit mera 

effektiv på senare dagar. Den australiensiska marknaden visar inga belägg för anomalier 

under de studerade tidsperioderna och dessa resultat överensstämmer även med den 

tidigare forskningen som presenterats. Bland den tidigare forskningen visar de nyare 

studierna avtagande av anomalier på den australiensiska aktiemarknaden. Denna 

avhandling visar klara resultat som sammanfaller med tidigare undersökningar under 

den första tidsperioden. Vidare bidrar även avhandlingen med mera aktuella resultat för 

den andra tidsperioden som undersökts.  
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