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Sammandrag: 

Råolja har historiskt haft goda diversifierings- och säkringsfördelar för 

aktieinvesterare. Korrelationen mellan tillgångsklasserna har varit låg och till och med 

negativ. Sambandet mellan aktie- och oljeavkastningar har ansetts variera mellan 

olika sektorer eller till exempel beroende på om marknaden exporterar eller 

importerar olja.  

   I denna avhandling undersöks sambandet för både utvecklade marknader och 

tillväxtmarknader för att hitta potentiella skillnader mellan marknader av olika nivå 

av utveckling samt för att undersöka effektiviteten av diversifiering och säkring av 

aktieinvesteringar med hjälp av råoljetillgångar. VARMA-GARCH- och DCC-GARCH-

modeller används för att undersöka volatilitetsöverföring och korrelation mellan 

tillgångarna.  

   Resultaten tyder på att korrelationen är svagt positiv för båda marknaderna men 

varierar mycket. Med andra ord verkar diversifiering med oljefuturer vara effektivt 

men kräver frekvent balansering av portföljen. Skillnader mellan utvecklade 

marknader och tillväxtmarknader gällande aktieavkastningars betingade korrelation 

med oljeavkastningar existerar endast kortsiktigt, men skillnaderna anses vara 

tillräckliga för att samma diversifierings- eller säkringsstrategi inte bör användas på 

de olika marknaderna. Volatilitetsöverföringarna tyder på att aktieavkastningar på 

utvecklade marknader påverkar oljeavkastningarna starkare än tillväxtmarknaders 

avkastningar medan oljeavkastningar endast svagt påverkar aktieavkastningar.  

   Enskilda BRIC-marknader också undersöks och resultaten här tyder på att både den 

betingade korrelationen och volatilitetsöverföringen är marknadsspecifik, och att 

skillnader som observerats mellan tillväxtmarknader och utvecklade marknader då 

också kan bero på andra orsaker än endast nivån av utveckling.  
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1 INTRODUKTION 

Råvaruinvesteringar har länge ansetts ge goda diversifieringsfördelar för investerare i 

andra tillgångsklasser såsom aktier och företagsobligationer. Avkastningen på råvaror 

såsom råolja har i tidigare forskning konstaterats ha låg eller negativ korrelation med 

andra tillgångars avkastningar (Jones & Kaul, 1996; Sadorsky, 1999; Park & Ratti, 2008; 

Apergis & Miller, 2009), vilket ur en investerares synvinkel innebär goda 

diversifieringsfördelar och möjligheter till säkrande (eng. hedging) av investeringar. Det 

är i dagens läge i och med utveckling av futurmarkader lätt att utsätta sina investeringar 

för prisrisk från råvaror, och investering i råolja har ökat starkt under de senaste 

årtiondena (Mileva & Siegfried, 2012).  

Eftersom råolja är en viktig råvara för industrin och en viktig input för många företag 

och deras leverantörer, anses sambandet mellan aktiemarknadsavkastningar och 

oljeavkastningar i teorin kunna vara negativt. Detta har undersökts en hel del på 

utvecklade marknader och på senare tid har undersökningar gjort också på 

tillväxtmarknader (Maghyereh, 2004; Basher & Sadorskys, 2006; Basher, Haug & 

Sadorsky, 2012; Sadorsky, 2014). Sambandet mellan aktiemarknadsavkastningen och 

oljeavkastningen har hypotiserats vara olikt beroende på marknadens nivå av utveckling 

till exempel eftersom en större andel av den totala energikonsumtionen kommer från 

olja på tillväxtmarknader än på utvecklade marknader. Oljekonsumtionen växer inte 

heller lika snabbt på utvecklade marknader som på mindre utvecklade marknader. 

(Sadorsky, 2014; EIA, 2015a; BP, 2015)  

Hur ser sambandet ut mellan aktieavkastningar och futuravkastningar på råolja? 

Hurudana diversifieringsfördelar eller möjligheter till säkrande av risker kan sambandet 

utgöra? Kan aktieavkastningars samband med oljeavkastningar vara olika beroende på 

om marknaden är utvecklad eller inte? Är sambanden marknadsspecifika? Har 

korrelationerna med futuravkastning på olja utvecklats olika över tiden på utvecklade 

marknader jämfört med tillväxtmarknader? Dessa är viktiga frågor för både 

aktieinvesterare och förvaltare men också för reglerare och för värdering av till exempel 

finansiella instrument med råolja som underliggande tillgång. Dessa är också frågor som 

kommer att försöka besvaras i denna avhandling.  

I undersökningen kommer för det första aktieavkastningars samband till 

futuravkastningar på råolja att undersökas för både utvecklade marknader och 

tillväxtmarknader som helhet. Därtill kommer också enskilda BRIC-länders 
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aktiemarknaders samband till oljemarknaden att undersökas eftersom också 

marknadsspecifika skillnader i sambandet kan finnas. Tillväxtmarknader är också 

mindre undersökta än utvecklade marknader även om till exempel BRIC-länderna i sig 

tillhör världens största ekonomier och mycket kapital investeras i dessa länder.  

Sättet på vilken undersökningen görs är att överföringseffekter kommer att estimeras 

med hjälp av VARMA-GARCH-modeller (Ling & McAleer, 2003) och dynamiska 

betingade korrelationer med hjälp av DCC-GARCH-modeller (Engle, 2002). Därmed 

undersöks förutom den betingade korrelationen och dess förändring också hur volatilitet 

och prischocker sprider sig mellan marknaderna.  

1.1 Kontribution 

Oljeavkastningars samband och korrelation med aktiemarknadsavkastningar har 

undersökts en hel del. Största delen av forskningen har koncentrerats på traditionella, 

utvecklade marknader såsom Förenta Staterna eller Europa. Denna avhandling 

kontribuerar till litteraturen gällande aktie- och oljeavkastningars samband genom att 

ytterligare undersöka tillväxtmarknader samt potentiella skillnader i sambandet 

beroende på marknaders nivå av utveckling. Såvitt jag vet är detta första undersökningen 

där denna jämförelse mellan tillväxt- och utvecklade marknader som helhet görs. Att 

också enskilda marknader undersöks innebär att djupare förståelse kan fås för hurudana 

skillnader det kan finnas (stora) tillväxtmarknader emellan.  

Tidsperioden som undersöks har inte undersökts tidigare och eftersom denna innefattar 

allt från finanskriser och terroristattacker till djupa svackor och höga toppar i oljepriset, 

torde resultaten vara av intresse för både fond- och andra portföljförvaltare, individuella 

investerare samt reglerare. I dagens läge är det också lätt att investera globalt och 

kunskap om aktieavkastningars samband med oljeavkastningar både på utvecklade 

marknader och tillväxtmarknader är därför aktuellt för investerare runt om i världen.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är därmed att bidra med ny information  

gällande korrelation och volatilitetsöverföring mellan oljeavkastningar och 

aktiemarknadsavkastningar på marknader med olika nivå av utveckling.  
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1.3 Avgränsningar 

Undersökningen kommer att begränsas till utvecklade marknader och tillväxtmarknader 

såsom definierat av MSCI (2014) (tidigare Morgan Stanley Capital International). Också 

enskilda tillväxtmarknader undersöks för att få en bild av marknadsspecifika skillnader. 

De enskilda tillväxtmarknaderna som undersöks består av BRIC-länderna. Dessa har 

valts på grund av att de är stora marknader globalt och vanliga marknader att investera 

i också för placerare i andra delar av världen.  

Tidsperioden för undersökningen sträcker sig från 1 januari 2001 till 20 mars 2015. 

Tidsperioden innehåller därmed en hel del händelser och olika marknadssituationer, 

vilket betyder att olika situationers påverkan på korrelationen kan undersökas men kan 

också orsaka problem för de empiriska modellerna.  

Värt att nämna är också att undersökningen långt görs ur investerares synvinkel samt 

för att undersöka sambandet mellan avkastningarna och att det därför inte beaktas vilka 

andra faktorer som påverkat olje- och aktieavkastningar eller om korrelationer beror på 

gemensamma faktorers påverkan eller direkt påverkan mellan olje- och 

aktiemarknaderna. Med andra ord begränsas sambandet mellan avkastningarna till 

volatilitetsöverföring och betingad korrelation. Eftersom undersökningen görs ur 

investerares synvinkel används också futuravkastningen på råolja som råoljeavkastning.  

1.4 Arbetets upplägg 

Avhandlingen läggs upp enligt följande. I kapitel 2 inleds den teoretiska delen av arbetet 

med en presentation råolja som råvara samt både spot- och futurmarknaden för råolja. 

Prissättning av både råolja och oljefuturer diskuteras och drivande krafter bakom 

oljeavkastningarna tas upp. Därefter, i kapitel 3 diskuteras investering i råoljefuturer 

som en del av en aktieportfölj samt kopplingen mellan aktie- och oljeavkastningar både 

på tillväxtmarknader och utvecklade marknader. I kapitel 4 tas en del tidigare forskning 

inom ämnet upp.  

Kapitel 5 inleder arbetets empiriska del genom diskussion behandling av det 

datamaterial som används. De använda empiriska metoderna, VARMA-GARCH och 

DCC-GARCH förklaras och diskuteras i kapitel 6. Efter estimering av modellerna 

analyseras resultaten i kapitel 7. Resultaten tolkas och deras implikationer diskuteras. 

Dessutom undersöks de empiriska resultaten och diagnostiktest utförs. Kapitel 8 

sammanfattar.  
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2 OLJEMARKNADEN 

Eftersom råoljeprisets utveckling och prisets drivande faktorer är väsentliga med tanke 

på oljeavkastningens förhållande till aktieavkastningar, är det viktigt att förstå hur 

oljemarknaden ser ut och hur priset på råolja sätts på marknaden. Framtida spotpriser 

är också underliggande priser för futurer och spotpriser är därför relevanta också för 

investerare i råoljefuturer. Av denna orsak kommer det här kapitlet att behandla råolja 

som råvara och priset på råolja kommer att diskuteras för att få en förståelse för hur 

oljemarknaderna fungerar. Efter detta introduceras futurmarknaden för råolja och 

avkastningen på oljefuturer, vilken är den avkastning som undersöks i avhandlingen.  

2.1 Klassificering av råolja 

Priset på råolja kan långt anses vara globalt. Dock finns inte ett enda pris eftersom det 

inte finns endast en typ av eller kvalitet på råolja. Till typer, eller klassifikationer av råolja 

hör West Texas Intermediate (WTI), Brent, OPEC Reference Basket, Dubai Crude med 

flera. Skillnader mellan dessa typer finns till exempel i söthet, det vill säga i svavelhalten 

i oljan och i lätthet, det vill säga i densiteten och viskositeten i oljan. WTI och Brent är 

de vanligaste typerna av råolja vid rapportering av oljepriser och en stor del av de 

oljefuturerna handlas på dessa klassifikationer vilka också fungerar som referenspriser. 

Både WTI och Brent klassificeras som söt lättolja, med WTI aningen sötare och lättare 

än Brent. WTI passar således bättre för produktion av bensin medan Brent lämpar sig 

för produktion av tyngre bränslen såsom diesel. Brent olja, som utvinns ur Nordsjön, 

utgör endast en liten del av den globala oljeproduktionen men dess pris är ändå det mest 

använda referenspriset för råolja runt om i världen (bland annat i Europa, 

Medelhavsområdet, Afrika, Australien och i en del asiatiska länder) till skillnad från 

WTI-olja som används som referenspris i huvudsak i Amerika. (EIA, 2014; Buyuksahin 

et al., 2013) 

Korrelationen mellan avkastningar på de olika råoljetyperna är hög, även om prisnivån 

kan skilja sig en del. Prisskillnaden mellan WTI och Brent har till exempel ändrats över 

tiden i och med globala konjunkturcykler, tillgänglighet, produktion och så vidare 

(Buyuksahin et al., 2013). Också Förenta Staternas exportförbud på råolja kan tänkas 

påverka skillnaden i prisnivån. Prisskillnaden mellan Brent och WTI har varit stor sedan 

2011 men sjunkit på senaste tiden, enligt Buyuksahin et al. (2013) på grund av globala 
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händelser, konjunkturcykler, flaskhalsar i infrastrukturen i Förenta Staterna och 

begränsningar på utvinning av söt råolja utanför Förenta Staterna.  

2.2 Prissättning av råolja 

Många faktorer påverkar utvecklingen av spotpriset på råolja1 I grund och botten styrs 

oljepriset, såsom priset på andra tillgångar, av utbud och efterfrågan. Efterfrågan på olja 

styrs starkt av faktorer som global ekonomisk aktivitet och efterfrågetoppar finns under 

vissa perioder av året på grund av vädret. Utbud kan också påverkas av vädret eftersom 

det kan försvåra produktion och transport av olja men också av till exempel oroligheter i 

oljeproducerande länder och nyinvestering på oljeproduktionsmarknaden. Både 

efterfrågan och utbud är också koncentrerat till vissa marknader och sektorer, vilket 

leder till obalans på marknaden. OPEC (Organization of the Petroleum Exporting 

Countries) producerar en stor del av oljan i världen medan OECD (Organisation for 

Economic Cooperation and Development) länder konsumerar största delen. Av 

sektorerna står transportsektorn för hälften av den globala oljekonsumtionen vilket gör 

efterfrågan känsligt för det ekonomiska läget. (Coleman, 2012) 

Förutom nuvarande utbud och efterfrågan påverkas oljepriset också av förväntningar 

över framtida förändringar i oljepris. Till exempel kan förväntningar på ökande 

efterfrågan från tillväxtmarknader under goda ekonomiska tider höja oljepriset, även om 

varken utbud eller efterfrågan på olja förändrats idag. Det samma gäller på utbudssidan 

där till exempel oroligheter i oljeproducerande länder kan leda till att spekulanter driver 

upp oljepriset, även om oljeproduktionen inte påverkats ännu. Spotpriset på råolja och 

framtida förväntningar är också kopplat till futurmarknaden och futurpriset på råolja 

vilket diskuteras djupare i kapitel 2.  

2.2.1 Chocker i oljepriset 

Priselasticiteten hos utbud och efterfrågan på olja är låg (Coleman, 2012) och oljepriset 

har historiskt varit utsatt för en hel del snabba prisförändringar. Priset har påverkats 

mycket av olika händelser som krig, terroristattacker, strejker samt OPECs beslut om 

produktion. Händelser som historiskt kunnat observeras som chocker i oljepriset är till 

exempel revolutionen i Iran i slutet av 70-talet, Kuwaitkriget i början av 90-talet, OPECs 

                                                        
1 Spotpriset är det pris för vilken en råvara eller annan tillgång kan handlas omedelbart. Till skillnad från 

andra spotmarknader sker på spotmarknaden för råolja betalningen direkt till spotpris medan den fysiska 

leveransen sker inom nära framtid. 
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nedskärningar i slutet av 90-talet och terroristattackerna år 2001 (EIA, 2002). Olika 

händelser påverkar också oljepriset på olika sätt (Hamilton, 2009; Kilian, 2009) och 

enligt Kilian (2009) leder ökad efterfrågan på alla industriella råvaror till en fördröjd 

men ihållande höjning i oljepriset medan efterfrågechocker som beror på marknadens 

oro över framtida oljeutbud (eng. precautionary demand shocks) orsakar en omedelbar, 

stor och ihållande höjning i oljepriset. Negativa chocker i oljeproduktion leder i 

undersökningen till endast en liten och tillfällig höjning i priset (Kilian, 2009).  

Eftersom oljepriset och aktiemarknadspriser påverkas av olika chocker och på olika sätt, 

kommer chockerna att påverka sambandet mellan tillgångarna beroende på hur 

marknaderna reagerat på händelserna. Till exempel syns en global recession sannolikt i 

både olje-, och aktiepriser samt avkastningar. Detsamma gäller till exempel 

förväntningar på framtida global tillväxt. Däremot kan tänkas att oroligheter i länder 

som producerar mycket olja skulle påverka oljepriset mera än globala aktiepriser. 

Diverse chocker i oljepriset kommer sannolikt att påverka resultaten i denna 

undersökning markant.  

2.2.2 Spekulering och lagring av olja 

Eftersom olja kan förvaras längre tider, kan spekulanter på marknaden spekulera på 

framtida oljepriser genom att köpa olja idag för att i framtiden sälja till ett högre pris. 

Detta betyder att förväntningar på stigande oljepriser höjer spekulativ efterfrågan på 

råolja idag, och därmed också dagens pris. Samma effekt (ökad efterfrågan idag) skulle 

arbitrage på oljemarknaden kunna ha om futurpriset av spekulanter drivits tillräckligt 

högt (i förhållande till spotpriset) för att täcka nettokostnader för lagring av oljan. 

Futurmarknaden skulle då påverka också spotpriset på råolja.  

En del undersökningar finns över huruvida chocker i spekulativ efterfrågan påverkar 

oljepriset. Kilian och Lee (2014) samt Kilian och Murphy (2014) antar att annars icke-

observerbara förändringar i förväntat framtida utbud och efterfrågan på olja, kan 

observeras i efterfrågan på lagrad olja idag. Man mäter därmed chocker i spekulativ 

efterfrågan på olja som chocker i efterfrågan på lagrad olja (ovan-jord) idag. Resultaten 

tyder på att spekulering påverkat oljepriset under flera historiska tidsperioder men inte 

under prisökningen 2003-2008, även om spekulanter beskyllts för detta (Kilian & Lee, 

2014; Kilian & Murphy, 2014; Hamilton, 2009). Däremot hittas av Kilian och Lee (2014) 

inga bevis på att spekulering på futurmarknaden skulle ha påverkat spotpriset på olja. 

Detta trots att också spekulanter på futurmarknaden vid flera tillfällen beskyllts för att 
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ha bidragit till stigande pris och volatilitet på spotmarknaden (Coleman, 2012). Istället 

tyder resultaten på att både spot- och futurpriser stigit under perioden 2003-2008 på 

grund av oförväntad ökning i oljekonsumtion.  

2.2.3 Politik och globala marknadsrelationer 

Eftersom råolja är en globalt viktig råvara som endast kan utvinnas i vissa länder, 

påverkar politik såsom ekonomiska beslut samt relationer mellan olika länder 

oljemarknaden och oljepriset. Många länder är mycket beroende av olja, medan andra 

länder lever på intäkter från oljeproduktion, vilket betyder att oljan ofta är ett viktigt och 

återkommande ämne inom politik och offentlig diskussion. (Coleman, 2012) 

Många oljeproducerande länder har möjlighet till att begränsa oljeproduktionen och 

därmed styra utbudet på råolja. Detta betyder att priset på råolja starkt påverkas av 

beslut gjorda i oljeproducerande länder och till exempel den geopolitiska situationen i 

dessa länder.  Som exempel på detta kan nämnas OPECs beslut om minskning av 

produktion vilket höjde oljepriset starkt (Coleman, 2012), den upptrappade situationen 

mellan Ryssland och västvärlden eller Förenta Staternas beslut att begränsa export av 

råolja.  

2.2.4 Lågt oljepris och framtida förväntningar 

Oljepriset har varit ett aktuellt ämne under den senaste tiden (2014-2015) eftersom 

priset sjunkit radikalt. Ännu i juni 2014 var spotpriset på Brent uppe i över 115 USD 

medan det i januari 2015 var nere i under 46 USD per fat. Idag (8 Aug 2015) ligger 

oljepriset fortfarande mycket lägre (under 5o USD) än endast ett år tillbaka.  

Orsaken till den drastiska sänkningen i oljepriset är fortfarande något av en öppen fråga. 

Det har diskuterats att sänkningen är en reaktion på OPECs meddelande av att man inte 

kommer att sänka produktionen på samma sätt som förväntats av marknaderna samt att 

sänkningen beror på positiva utbuds- och produktionschocker överlag (Baumeister & 

Kilian, 2015). Oroligheterna i Irak och Libyen har till exempel inte påverkat 

produktionen i länderna (OPEC, 2015) vilket kanske förväntats av spekulanter som 

därför tidigare kan ha drivit upp priserna. I Förenta Staterna har oljeproduktionen ökat 

(bland annat i och med investeringar i oljeskiffer), vilket ökat utbudet (EIA, 2015b)2.  

                                                        
2 Förenta Staterna exporterar inte mycket råolja av juridiska orsaker men importen har minskat kraftigt. 
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Enligt Baumeister och Kilian (2015) var prissänkningen mellan juli och december 2014 

till stor del (till över 50 procent) förutsägbar redan i juli 2014. Författarnas resultat tyder 

på att denna förutsägbara sänkning berott på efterfrågechocker från sänkning i global 

ekonomisk aktivitet under första halvan av 2014 och på positiva utbuds- och 

produktionschocker innan juli 2014. Den resterande sänkningen i oljepriset förklaras 

med att en chock i det förväntade oljepriset i juli 2014 sänkt efterfrågan på 

oljeinventarier och att den oförväntat låga ekonomiska aktiviteten orsakat en chock i 

efterfrågan på olja.  

Oljeproducerande länder såsom Saudiarabien och andra OPEC länder, som innehar en 

stor global marknadsandel i oljeproduktion skulle ha möjlighet till att sänka 

produktionen så att oljepriset steg. Detta skulle ändå skada deras globala marknadsandel 

eftersom produktionskostnaden för olja i dessa länder ofta är låg, medan det skulle gynna 

länder som Iran och Ryssland samt Förenta Staterna där produktion av skifferolja ökat 

kraftigt men där produktionskostnaderna också är högre, vilket inte ligger i OPECs 

intresse (Baumeister & Kilian, 2015; The Economist, 2014; Williams, 2015). Av denna 

orsak anser många att prisnivån på olja kommer att hållas på en lägre nivå en längre tid.  

2.2.4.1 Peak-Oil 

Det har länge funnits teorier om att oljeproduktionen i något skede kommer att nå sin 

topp och att denna topp skulle infalla runt tiden då hälften av världens oljeutbud har 

producerats och produktionskostnaderna ökar. I och med produktionstoppen skulle 

oljepriset då öka markant. Tidpunkten för denna topp, kallad Peak-oil har först i Förenta 

Staterna estimerats till 1970 av Hubbert vilket då visade sig vara nära sanningen 

(Hubbert, 1971; Bowden, 1985) och senare globalt till 1995, vilket dock inte visade sig 

vara fallet (Chapman, 2013). I dagens läge har ändå oljeproduktionen i Förenta Staterna 

stigit tillbaka till nästan samma nivå som i början av 70-talet (EIA, 2015b).  

Idag finns det en hel del olika åsikter och oenighet bland forskare och experter både 

gällande hur Peak-oil kommer att se ut och påverka oljeutbud och priser samt när denna 

topp kommer att inträffa. Enligt Chapman (2013) har olika parter som undersökt ämnet 

incitament att till exempel öka diskussionen kring Peak-oil. Tolkning och användning av 

olika data kan också förklara skillnaderna i resultaten (Chapman, 2013). Hur Peak-oil 

kommer att se ut och storleken av dess (potentiella) inverkan kommer att bero på bland 

annat hur teknologisk utveckling ökar energieffektiviteten och gör oljeproduktion 

billigare (också hos icke-konventionell olja såsom skifferolja) globalt samt hur 
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användning av alternativa energikällor kommer att ta över marknadsandelar på 

energisektorn. (Chapman, 2013)  

Framtida förändringar i hur viktig råolja är globalt och i hur priserna utvecklas kan 

tänkas i hög grad påverka också oljeavkastningars samband till aktieavkastningar, vilket 

betyder att resultaten i denna undersökning (vilka är baserade på historiska data) inte 

nödvändigtvis är pålitliga längre in i framtiden.  

2.3 Futurmarknaden för råolja 

Ett enkelt och vanligt sätt att investera i olja är att investera i finansiella instrument med 

olja som underliggande tillgång. Utveckling av futurmarknader för olja har förändrat 

investerares möjligheter att utsätta sig för oljeprisförändringar. Idag kan praktiskt taget 

vem som helst få utsatthet för oljepriser genom investering i likvida råoljefuturer eller 

futurindex, av vilken orsak futuravkastningar undersöks i denna avhandling3. 

Prissättning av futurer kommer därmed till följande att diskuteras.  

Futurkontrakt är i praktiken standardiserade forwardkontrakt som handlas på en 

futurmarknad. Till skillnad från forwardkontrakt kan investerare i futurkontrakt lätt gå 

ur kontraktet genom att ingå en motsatt position och då realisera potentiell vinst eller 

förlust och eftersom till exempel aktieinvesterare eller spekulanter knappast är 

intresserade av den fysiska varan, är detta essentiellt. Futurmarknader för råvaror såsom 

jordbruksprodukter har existerat sedan 1860-talet då futurkontrakt börjat handlas på 

Chicago Board of Trade i Förenta Staterna (Carlton, 1984). Populariteten av 

futurkontrakten har dock stigit först från och med 70-talet och det första futurkontraktet 

på råolja introducerades år 1983 på NYMEX (Mileva & Siegfried, 2012). I dagens läge är 

just futurkontrakt på råolja det mest handlade derivatkontrakten på råvaror (Mileva & 

Siegfried, 2012). De största marknaderna för råoljefuturer är idag Intercontinental 

Exchange (ICE) och New York Mercantile Exchange (NYMEX) och kontrakten på de två 

marknaderna är i stort sätt identiska.  

Förutom köpare och säljare som vill säkra sina oljepositioner, handlas futurkontrakt i 

råolja också av investerare som vill diversifiera eller säkra sina investeringar i andra 

                                                        
3 Ett annat alternativ skulle vara att använda spotpriser, vilka är de underliggande priserna för finansiella 

derivatkontrakt med olja som underliggande tillgång. Spotavkastningens volatilitet och korrelationer är 

därför viktiga vid värdering av derivatkontrakt och spotavkastningar används ofta vid undersökningar av 

denna typ. Dessa är ändå inte lika lätta att investera i för mindre investerare och spotpriset varierar ofta en 

del beroende på försäljaren, kvaliteten på oljan och platsen för leverans (Lizenberger & Rabinowitz, 1995).  
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tillgångar genom investering i råolja, samt spekulanter som spekulerar på utvecklingen 

av oljepriset. Detta kan också observeras genom att se på de handlade volymerna i 

futurkontrakt på råolja. Futurmarknaden för råolja är idag runt 20 gånger större än 

spotmarknaden (Coleman, 2012) och till exempel år 2009 tyder data på att futurernas 

handelsvolym (sammanlagt på NYMEX och ICE) var 8 gånger större än den totala 

produktionen av råolja under året (Mileva & Siegfried, 2012).  

2.3.1 Futurpris och avkastning 

Futurpriset är det pris som köpare och säljare idag kommer överens om att handla en 

bestämd mängd olja för under en viss tidpunkt i framtiden, ofta 1 eller flera månader i 

framtiden. Priset är en kompromiss mellan köpare och säljare och inga medel byter 

därmed händer vid ingående i kontraktet. Futurpriset bestäms då bland annat enligt vad 

marknaden (de olika parterna i kontraktet) förväntar sig att spotpriset kommer att vara 

vid kontraktets utgång (vilket i sin tur beror på faktorer diskuterade i kapitel 2.2).  

Investering i till exempel aktier innebär tillförande av kapital till företaget, vilket används 

för att generera kassaflöden i framtiden. Den förväntade avkastningen beror således på 

hur bra företaget förväntas utnyttja det tillförda kapitalet. Till skillnad från detta finns 

ingen förväntad avkastning från kassaflöden eller verksamhet när det gäller futurer 

(Gorton & Rouwenhorst, 2006). Futurer är kontrakt mellan två parter, vilket betyder att 

om ena parten gör vinst, gör motparten förlust på kontraktet. För en aktieinvesterare är 

det ändå avkastningen på futurer som bestämmer till vilken kostnad han eller hon kan 

säkra eller diversifiera sina investeringar på futurmarknaden. Därtill är det sambandet 

mellan avkastningarna på de två tillgångarna vilket undersöks i denna avhandling som 

styr effekten av hedgingen och diversifieringen.  

Eftersom det underliggande priset i futurkontrakt är det förväntade framtida spotpriset 

kan en investerare inte tjäna på av marknaden förväntade ökningar i spotpriset. Detta på 

grund av att denna förändring redan tagits i beaktande i futurpriset. Oförväntade 

förändringar i spotpris kommer däremot att påverka också avkastningen på futurer. 

(Gorton & Rouwenhorst, 2006) 

Futurmarknaden och spotmarknaden är skilda marknader men de är kopplade till 

varandra genom ett arbitrageförhållande. Detta innebär att arbitragemöjligheter skulle 

finnas om futurpriset översteg dagens spotpris korrigerat för kostnader för lagring under 

futurkontraktets löptid. Under effektiva marknader borde dylika arbitragemöjligheter 
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inte existera vilket betyder både att det finns en gräns på hur mycket futurpriset kan 

överstiga dagens spotpris och att spot- och futurpriset måste konvergera då 

futurkontraktet närmar sig utgång.  

Avkastningen på futurer bestäms av skillnaden mellan futurpriset till vilket kontraktet 

handlats och det realiserade spotpriset vid utgång av kontraktet. På samma sätt beror 

den förväntade avkastningen på futurer på skillnaden mellan futurpris och förväntat 

framtida spotpris. Frågan är då om futurpriset av marknaden sätts lägre eller högre än 

det förväntade framtida spotpriset. Om det sätts lägre får köparen av futuren en positiv 

förväntad avkastning och marknaden sägs vara i normal backwardation (i vissa fall 

endast ”backwardation”). På samma sätt tjänar säljaren en förväntad avkastning om 

futurpriset satts över det förväntade spotpriset. Marknaden sägs då vara i contango. 

(Gorton & Rouwenhorst, 2006; Keynes, 1930, s. 142-144) 

Eftersom det framtida spotpriset är okänt diskuteras ofta backwardation och contango 

som skillnaden mellan dagens spotpris och futurpriset (eng. basis), vilket kan vara 

missvisande. I denna avhandling kommer härefter normal backwardation och contango 

att definieras som skillnaden mellan det förväntade framtida spotpriset och futurpriset. 

(Gorton & Rouwenhorst, 2006; Keynes, 1930, s. 142-144) 

2.3.1.1 Keynes (1930) och Hicks (1939) teori om normal backwardation 

Prissättning av råvarufuturer har studerats länge och en hel del teorier finns över ifall 

marknader borde vara i normal backwardation eller i contango. Keynes (1930, s. 142-

144) och Hicks (1946, s. 131-140) har tidigt utvecklat en teori om att råvaruproducenter 

säkrar sina inkomster genom försäljning av futurer (eller forwardkontrakt) på råvaran i 

fråga. Investerare och spekulanter tar då över prisrisken och kräver därmed ett 

riskpremium på investeringen (Gorton & Rouwenhorst, 2006). I det här fallet skulle 

futurpriset av marknaden sättas under det förväntade framtida spotpriset och 

marknaden skulle vara i normal backwardation.  

På oljemarknaden har futurpriser (och diskonterade futurpriser) oftast varit högre än 

spotpriset (Geman & Kharoubi, 2008; Lizenberger & Rabinowitz, 1995) och jämfört med 

spotpriser har (fullt kollateraliserade) oljefuturer gett högre avkastning, vilket stöder 

Keynes (1930) och Hicks (1939) teori om ett positivt riskpremium för köpare av futurer 

(Gorton & Rouwenhorst, 2006).  
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2.3.1.2 Lagringssteori 

En annan teori gällande prissättning av futurer är lagringsteorin (eng. the Theory of 

Storage), utvecklad av Kaldor (1939), Working (1948), Brennan (1958) och Telser 

(1958), enligt vilken skillnaden mellan dagens spotpris och futurpriset på en given råvara 

består av totala kostnaden för lagerhållning samt utebliven ränta subtraherat med 

marginalnyttan av att hålla varan i lager. (Fama & French, 1987) 

Då lagerhållare av råvaror ingår ett futurkontrakt måste råvarorna hållas i lager under 

kontraktets löptid. Detta betyder att lagerhållaren står för kostnader som genom handel 

på spotmarknaden hade fallit på köparen av råvarorna. Dessutom erhåller köparen ränta 

på kapitalet under futurkontraktets löptid. Av denna orsak borde enligt lagringsteorin 

futurpriset på marknaden sättas så att köparen kompenserar säljaren för 

lagringskostnader och utebliven ränta. Med andra ord skulle då futurpriset sättas över 

dagens spotpris. (Fama & French, 1987) 

Det har ändå tidigt observerats att råvaror hållits i lager även om spotpriset varit högre 

än futurpriset. Som förklaring på detta har existens av en nytta av lagerhållning (eng. 

convenience yield) föreslagits redan 1939 av Kaldor. Enligt denna teori finns det fördelar 

med att hålla den fysiska produkten istället för det finansiella kontraktet. 

Nettokostnaden för att hålla råvaror bör därför beräknas som summan av kostnaden för 

lagerhållningen i sig och kostnad från förlorad ränta, subtraherat med marginalnyttan 

från lagerhållningen (Brennan, 1958).  

Nyttan från lagerhållningen kan komma från att råvaran används för att producera andra 

råvaror eller från att lagerhållare vill vara beredda på att möta oförväntad efterfrågan 

(Fama & French 1987) och nyttan har därför hypotiserats icke-linjärt bero på mängden 

råvara i lager. Specifikt har diskuterats att marginalnyttan från lagerhållning skulle 

minska då mängden råvara i lager ökar, så att nyttofunktionen är konkav neråt. Bland 

annat Gortons et al. (2013) resultat tyder på att detta är fallet.  

Om det förväntade framtida spotpriset antas vara lika med dagens spotpris (vilket kan 

motsvara verkligheten relativt väl speciellt på kort sikt eftersom också spotpriset tar 

framtida förväntningar i beaktande) skulle lagringsteorin leda till att futurmarknaden 

kan vara i normal backwardation då mängden råvara i lager blir låg (då nyttan från 

lagerhållningen blir större än lagerhållningskostnaderna och den förlorade räntan 

sammanlagt) och i contango då mera råvara finns i lager.  
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Som nämnts är det skillnaden mellan futurpriset och det framtida spotpriset som styr 

kostnaden av diversifiering eller hedging på futurmarknaden. Om futurmarknaden är i 

normal backwardation, vilket ofta varit fallet speciellt i korta råoljefuturer, skulle det för 

investerare som vill diversifiera sina aktieportföljer genom köp av olja innebära att det 

inte endast är lättare att investera i olja på futurmarknaden än på spotmarknaden, men 

att avkastningen också på längre sikt är bättre på futurmarknaden. För säljare av olja är 

det istället i längden dyrare att sälja på futur- än spotmarknaden. Om marknaden är i 

contango är effekten omvänd.  

2.3.1.3 Spekulering och hedging på futurmarknaden 

Utvecklingen av futurmarknader samt globalisering av marknaderna kan tänkas ha 

förutom effektiverat marknaderna och gjort det lättare att investera i oljetillgångar, 

också påverkat utvecklingen av futurpriser. Om futurprisers utveckling förändrats då 

spekulering på olja och säkring av avkastningar från olika tillgångar med hjälp av 

oljefuturer ökat, kan också tänkas att förhållandet mellan avkastning på oljefuturer och 

aktieavkastningar förändrats över tiden och därmed påverka resultaten i denna 

avhandling.  

Som tidigare nämnts har spekulanter på futurmarknaden också anklagats för att ha 

påverkat priser på spotmarknaden (Coleman, 2012). Detta skulle hända om spekulering 

på futurmarknaden påverkade utbud och efterfrågan på spotmarknaden, vilket kunde 

ske om futurpriset steg tillräckligt (i förhållande till spotpriset) för att 

arbitragemöjligheter skulle uppstå. Inga entydiga bevis existerar ändå för att detta skulle 

ha skett. Spekuleringens och hedgingens effekt överlag på oljepriser har undersökts av 

bland annat Cifarelli och Paladino (2010), Kilian och Murphy (2014), Kilian och Lee 

(2014) och Coleman (2012).  
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3 SAMBANDET MELLAN AKTIE- OCH 

RÅOLJEAVKASTNINGAR 

Orsaken till att råvaror såsom olja kan utgöra bra diversifieringsmöjligheter är att 

korrelationen ofta konstaterats vara låg. Stark korrelation innebär däremot bättre 

möjligheter för säkring av portföljen. I den här delen diskuteras den potentiella effekten 

som oljeinvesteringar kan ha i en aktieportfölj samt vad som kan tänkas påverka 

sambandet mellan olje- och aktieavkastningar. Därtill diskuteras vad som kan orsaka 

potentiella skillnader i sambandet mellan aktie- och oljeavkastningar på utvecklade 

marknader jämfört med tillväxtmarknader samt vad dessa skillnader betyder för 

investerare.  

3.1 Portföljteori och implikationer för aktieinvesterare 

Aktiemarknaders beteende i förhållande till oljeavkastningar är viktigt att förstå för 

investerare på aktiemarknaden. Det volatila oljepriset kan utgöra en riskfaktor på 

aktiemarknaden på grund av att oljepriser kan tänkas ha liknande effekt på de flesta 

företag, och därför utgöra en gemensam riskfaktor. Eftersom det är möjligt att investera 

i oljetillgångar kan dessa dock också utgöra en möjlighet till diversifiering och säkrande 

av aktieportföljen för en smart aktieplacerare med möjlighet att investera utanför 

aktiemarknaden.  

Ur portföljteorins (Markowitz, 1952) perspektiv, under hypotesen om effektiva 

marknader (Fama, 1970), är en väldiversifierad portfölj endast utsatt för marknadsrisk. 

En väldiversifierad aktieportfölj har då endast risker som är gemensamma för alla, eller 

de flesta tillgångar, så kallade gemensamma risker. Enligt CAPM (eng. Capital Asset 

Pricing Model) (Sharpe, 1964; Treynor, 1961; Lintner, 1965) är marknadsrisken den 

enda risken som borde tas i beaktande. Denna representeras ofta av ett 

aktiemarknadsindex i CAPM och andra värderingsmodeller. Denna risk ses då som 

odiversifierbar och alla tillgångar bör därför prissättas enligt hur dessa påverkas av 

denna odiversifierbara risk. I verkligheten avspeglar inte ett aktiemarknadsindex alla 

investeringsmöjligheter på marknaden, vilket betyder att bättre investeringsmöjligheter 

kan hittas utanför aktiemarknaden, som till exempel på ränte- eller råvarumarknaden. 

En investerings effekt på en existerande portföljs såsom en aktieportföljs risk och 

avkastning beror då på korrelationen mellan portföljen och tillgången.  
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Detta stöder tanken att investering i exempelvis oljefuturer eller andra råvaror som en 

del av en portfölj med aktier ger mervärde åt investerare. Om råolja har en låg, eller 

negativ korrelation med aktiemarknaden, skulle detta ha en signifikant inverkan på 

portföljen genom att delvis diversifiera aktiemarknadsrisken. För effektiv säkring av 

aktieportföljen med hjälp av råoljetillgångar krävs istället att olja och aktier har mycket 

gemensamma risker eftersom dessa kan hedgas bort genom försäljning eller köp 

(beroende på korrelationen) av råoljetillgångar.  

3.2 Drivande faktorer bakom sambandet mellan olje- och 

aktieavkastningar 

Hur starkt sambandet mellan aktiers och råoljas avkastningar är och hur sambandet ser 

ut kan bero på ett stort antal faktorer. Vilka dessa faktorer är undersöks inte direkt i 

denna avhandling men eftersom sambandet och korrelationen mellan tillgångarna kan 

förändras med tiden i och med exempelvis olika händelser, produktionsnivå, ekonomiskt 

läge och effektivering av marknader, är det viktigt att förstå hur olika faktorer och 

chocker kan påverka sambandet för att kunna analysera resultaten i undersökningen.  

3.2.1 Oljeprisförändringars påverkan på nuvärdet av företags 

kassaflöden 

Enligt ekonomisk teori borde varje tillgångs pris bero endast på summan av nuvärdet av 

alla förväntade framtida kassaflöden (Williams, 1938; Fisher, 1930), så också när det 

gäller aktier. För att aktiepriset då skall påverkas av en faktor måste det göras endera 

genom påverkan på de framtida kassaflödena eller på diskonteringsräntan. När det gäller 

oljepriset kan det tänkas påverka båda dessa. 

För de allra flesta företagen (icke-oljeproducerande) är olja och energi överlag en input 

snarare än en output. Då oljepriset stiger, stiger då också kostnaderna för företag, vilket 

i sin tur sänker nettokassaflöden och samtidigt företagets värde för aktieägarna. Om 

oljepriset istället sjönk, skulle också kostnaderna sjunka, de framtida kassaflödena stiga 

och värdet på företaget stiga. Sambandet mellan tillgångarnas avkastningar skulle med 

andra ord vara negativt. Eftersom både priset på futurer och aktier beror på framtida 

förväntningar, är det då förändrade framtida förväntningar gällande till exempel 

ekonomisk aktivitet, oljeproduktion, utveckling av oljepris etc. som starkt styr 

sambandet mellan tillgångarnas avkastningar.  
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Hur ett enskilt företags värde påverkas av förändringar i oljepriset skulle då bero på 

oljekonsumtionen i företaget, vilken i sin tur starkt kan bero på vilken sektor företaget 

fungerar i. Då kommer sambandet mellan en specifik aktiemarknads avkastningar och 

oljeavkastningen också att bero på sektoruppbyggnaden på marknaden, vilket då bör tas 

i beaktande i denna avhandling.  

Detta är fallet om marknaderna är effektiva. Om marknaderna inte är det (vilket mer 

eller mindre är fallet i verkligheten), kan tänkas att ökande (sjunkande) oljepriser, och 

därmed lägre (högre) förväntade framtida kassaflöden inte fullt överförs till aktiepriset, 

åtminstone på kort sikt. Då skulle också sambandet mellan avkastningarna vara svagare.  

Hur stigande eller sjunkande oljepriser kan påverka diskonteringsräntan för företags 

kassaflöden är inte lika klart. Osäkerhet (volatilitet) i oljepriser kan dock tänkas leda till 

osäkerhet i företags framtida kassaflöden, vilket skulle sänka företagsvärdet i och med 

höjt riskpremium (högre diskonteringsränta för kassaflödena). Till exempel resultaten 

från Sadorskys (1999) samt Park och Rattis (2008) undersökningar stöder denna 

hypotes om att volatilitet i oljepriser skulle påverka aktieavkastningar negativt.  

Råvarupriser överlag har också ansetts vara kopplande till inflation eftersom råvaror är 

inputs i ekonomin. (Gorton & Rouwenhorst, 2006; Greer, 1978). Oljepriser har tidigare 

(i Förenta Staterna) varit starkt kopplade till inflation och andra makroekonomiska 

indikatorer och oljeinvesteringar har då kunnat användas för att säkra investeringar mot 

inflation. Detta förhållande har ändå förändrats och korrelationen mellan faktorerna har 

minskat kraftigt sedan 70-talet (Hooker, 1996; Hamilton, 1996) bland annat i och med 

förändrad penningpolitik (Degiannakis et al., 2011).  

Enligt teorin borde då förändringar och chocker i oljepriset ha en motsatt effekt på 

aktiepriser, så att korrelationen mellan avkastningarna vore negativ. Om detta stämmer 

i verkligheten beror då på huruvida och hur starkt potentiella andra faktorer påverkar 

sambandet.  

3.2.2 Globala aktiemarknaders effekt på oljepriset 

Det är inte sagt att kausaliteten alltid går från oljemarknaden till aktiemarknaden. 

Aktiemarknaden kan också tänkas påverka oljepriser genom efterfrågan.  Då det globalt 

sett går bra (dåligt) för företag och företag investerar och producerar mera (mindre), 

värderas de också högre (lägre). Samtidigt ökar (sjunker) också efterfrågan på olja, vilket 
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höjer (sänker) oljepriset. I det här fallet skulle korrelationen mellan aktieavkastning och 

oljeavkastningen vara positiv. Eftersom oljepriset är globalt kan denna effekt tänkas 

synas starkare vid jämförande med globala aktieindex men inte lika mycket då det gäller 

individuella aktiemarknader eller geografiskt dåligt diversifierade portföljer. Bland 

annat av denna orsak inkluderas i denna undersökning också enskilda länders 

aktiemarknader.  

3.2.3 Påverkan av gemensamma faktorer 

Eftersom både aktie- och oljepriser påverkas av utomstående faktorer kan tänkas att 

denna påverkan starkt skulle styra sambandet mellan tillgångarnas avkastningar. 

Gemensamma faktorer kan vara chocker såsom krig, naturkatastrofer och 

terroristattacker eller långsiktiga faktorer såsom global tillväxt.  

Också inflationen på marknaden kan utgöra en gemensam faktor för aktieavkastningar 

och futuravkastningar på olja även om oljepriser inte längre påverkar inflationen direkt. 

Futurpriser bestäms enligt teorin (delvis) av förväntade framtida spotpriser och är då 

direkt kopplade till inflationen (Gorton & Rouwenhorst, 2006). Futurpriser förändras då 

också i och med oförväntade förändringar i inflation. Inflation borde däremot enligt 

teorin inte påverka aktieavkastningar eftersom framtida kassaflöden är reella. Företag 

har ändå också nominellt bundna tillgångar (Gorton & Rouwenhorst, 2006) och 

centralbanker kan dessutom på längre sikt råda bot på inflation genom att höja räntor, 

vilket gör obligationer relativt mera attraktiva och vilket i sin tur sänker efterfrågan och 

värden på aktiemarknaden. Det har tidigare konstaterats att aktiemarknaden i 

verkligheten påverkas negativt av inflation (till exempel Fama (1981)). Detta skulle 

innebära att då inflationen stiger, stiger också (futur)priser på olja medan aktiepriser 

skulle sjunka. Med andra ord skulle sambandet vara negativt.  

Hur olika faktorer påverkar aktie- och oljeavkastningar kommer att bestämma hur 

sambandet mellan avkastningarna ser ut. Sambandet påverkas även av faktorer som 

endast påverkar en av marknaderna eftersom sådana faktorer sänker korrelationen. 

Tidigare diskuterades att olika chocker på oljemarknaden påverkar oljepriset på olika 

sätt. Hur sambandet mellan olje- och aktiemarknaden då påverkas beror på om och hur 

aktiemarknaden reagerar på dessa chocker. Degiannakis et al. (2011) kommer fram till 

att effekten på korrelationen är olik beroende på vad som orsakat oljeprischocken. 

Degiannakis et al. (2011) undersökning diskuteras djupare i samband med tidigare 

forskning.  
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3.2.4 Hypoteser gällande oljeavkastningars samband med 

aktiemarknadsavkastningar  

I denna avhandling undersöks inte vilka som är de påverkande faktorerna. Däremot 

undersöks tidsvarierande betingade korrelationer och volatilitetsöverföring vilket ger en 

bild av hur chocker och volatilitet överlag sprider sig mellan marknaderna.  

Utifrån det som diskuterats här förväntas resultaten i denna undersökning tyda på att en 

korrelation finns men att denna är relativt svag. Olika faktorer förväntas påverka 

korrelationen och variationer över tiden förväntas därför. Olika marknadsspecifika 

faktorer förväntas påverka aktiemarknaderna och en del skillnader i korrelationen 

förväntas därför ses mellan de olika marknaderna. Till exempel förväntas Rysslands 

aktieavkastningar ha en starkare och positiv korrelation med oljeavkastningar jämfört 

med de andra marknaderna eftersom landet producerar och exporterar mera olja.  

Gällande volatilitetsöverföring förväntas oljepriset påverka aktiemarknader starkare än 

tvärtom och en starkare överföring förväntas därför synas från oljepriset till aktiepriser. 

De globalt diversifierade aktiemarknadsindexen förväntas ändå ha en högre 

volatilitetsöverföring till oljemarknaden än de enskilda BRIC-ländernas 

aktieavkastningsindex eftersom dessa är mindre diversifierade.  

3.3 Tillväxtmarknader och råoljeavkastning 

Olja är i dagens läge en viktig och nödvändig råvara för samtliga ekonomier i världen. 

Det är därför inte förvånande att ett samband ofta kan hittas mellan olje- och 

aktiemarknadsavkastningar. Hur detta samband ser ut för olika marknader runt om i 

världen och hur de olika marknaderna reagerar till oljeavkastningar kan ändå tänkas 

variera av olika orsaker. I denna avhandling undersöks bland annat ifall skillnader i 

sambandet finns mellan marknader med olika nivå av utveckling.  

Tillväxtmarknader skiljer sig på många sätt från utvecklade marknader, vilket också 

betyder att aktieavkastningar här kan bete sig på ett aningen olikt sätt samt att 

sambandet mellan aktie- och oljeavkastningarna kan vara aningen olikt. För att förstå 

hurudana skillnader som kan finnas mellan marknaderna samt undersöka skillnaderna 

i samband till oljeavkastningar, måste utvecklade marknader och tillväxtmarknader först 

definieras.  
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Den definition som i den här undersökningen kommer att användas för 

tillväxtmarknader (eng. emerging markets) är definitionen av MSCI (2014) enligt vilken 

tillväxtmarknader har en del likheter med utvecklade marknader men kan ännu inte 

klassificeras som utvecklade. Krav som ställs av MSCI för att en marknad skall vara 

utvecklad inkluderar krav på ekonomisk utveckling (bruttonationalinkomst per capita), 

krav på storlek och likviditet (antal företag med tillräcklig stort marknadsvärde, värde på 

emitterade värdepapper samt likviditet på värdepappren) samt krav på 

marknadstillgänglighet (öppenhet till utländskt ägande, hur lätt pengar rör sig in och ut 

från marknaden, effektivitet i ramverket för (investerings)verksamhet samt stabilitet hos 

det institutionella ramverket). Tillväxtmarknader är marknader som inte uppnått alla 

krav, men som uppnått liknande men lägre krav inom kategorierna storlek och likviditet 

samt marknadstillgänglighet. Marknader som inte uppnått dessa lägre krav klassificeras 

av MSCI som frontier markets.  

Till tillväxtmarknader hör, enligt ovan nämnda kriterier, ofta sådana marknader som på 

senare tid börjat utvecklas och som kan förväntas utvecklas vidare och växa i 

fortsättningen, men också en del rika marknader som inte uppnår MSCIs krav för att 

definieras som utvecklad marknad finns med. De länder som MSCI för tillfället 

klassificerar som tillväxtmarknader och som kommer att finnas med i den här 

undersökningen som tillväxtmarknader presenteras och diskuteras i bilaga 2. Detsamma 

gäller också utvecklade marknader.  

Till följande kommer diskussion att föras över vad som kan orsaka potentiella skillnader 

mellan marknaderna i aktieavkastningars samband till oljeavkastningar. Också hur 

sambandet kan se ut på marknader med olika nivå av utveckling diskuteras.  

3.3.1 Oljekonsumtion 

Den första, och kanske viktigaste orsaken till varför sambandet mellan olje- och 

aktieavkastningar kan skilja sig mellan marknader av olika nivå av utveckling är 

konsumtionen av olja på marknaderna. De marknader som idag använder förhållandevis 

mest olja jämfört med andra energikällor och där oljekonsumtionen växer starkast är 

just tillväxtmarknader. Eftersom oljeförbrukningen per capita ändå är lägre på 

tillväxtmarknader än utvecklade (Sadorsky, 2014; BP, 2015), förväntas denna 

oljeförbrukning fortsätta växa också i framtiden i takt med fortsatt utveckling. Samtidigt 

används allt mera alternativa och förnybara energikällor på utvecklade marknader och 

ny reglering implementeras för att minska användningen av icke-förnybar energi. Över 
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hälften av den producerade oljan konsumeras idag på tillväxtmarknader (Sadorsky, 

2014). Den globala oljekonsumtionen väntas fortsätta växa i framtiden men i en allt 

större grad kommer tillväxtmarknader och u-länder att stå för denna tillväxt. Som 

exempel kan nämnas att den totala oljekonsumtionen har sjunkit under åren 2000-2010 

i OECD-länderna, medan den i icke-OECD länder stigit med 40 procent under samma 

tidsperiod (EIA, 2015a; BP, 2015).  

Då en allt större del av den globala oljeproduktionen i världen går till tillväxtmarknader, 

och då dessa marknader i förhållande till andra energikällor använder mest olja, kan 

tänkas att aktiemarknaden här starkare skulle reagera på oljeprischocker och 

fluktuationer men också att oljepriset starkare påverkas av till exempel ökad efterfrågan 

på tillväxtmarknader än utvecklade marknader. Fortsatt utveckling på tillväxtmarknader 

och en ökande oljekonsumtion ger också orsak att tro att sambandet mellan olje- och 

aktieavkastningar utvecklats olika över tiden på tillväxt- och utvecklade marknader. 

Specifikt skulle detta betyda att korrelationen med oljeavkastningar är starkare för 

tillväxtmarknader samt att den förstärkts mera med tiden än för utvecklade marknader.  

3.3.2 Aktiemarknadens uppbyggnad 

Som nämnts, kan aktiemarknadernas uppbyggnad tänkas påverka sambandet mellan 

olje- och aktiemarknadsavkastningar. Arouris och Nguyens (2010) resultat tyder på att 

aktieavkastningen för olika sektorer kan ha väldigt olika korrelation med 

oljeavkastningen och Arouri, Jouini och Nguyens (2011a) undersökning tyder på att 

också volatilitetsöverföringen från olje- till aktieavkastningar är olik beroende på sektorn 

i fråga.  

Detta skulle betyda att om sambandet till oljeavkastningen är olik på utvecklade- och 

tillväxtmarknader, kan det bero på de olika sektorvikterna på marknaderna och inte 

direkt på nivån av utveckling på marknaden. Till exempel är det vanligt att mindre 

utvecklade marknaders ekonomi till stor del består av produktion av fysiska varor medan 

andelen tjänster av total produktion blir högre i takt med utveckling. Av sektorerna kan 

man tänka sig att industri och produktion av varor är mera känsliga för 

oljeprisfluktuationer än vad tjänstesektorn totalt skulle vara och att dessa då skulle 

reagera starkare till chocker i oljepriset. Sambandet mellan olje- och aktieavkastningar 

skulle då indirekt bero på graden av utveckling på marknaden. Också i det här fallet 

skulle tillväxtmarknader ha högre korrelation med oljepriser än utvecklade marknader. 
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3.3.3 Effektivitet av aktie- och oljemarknader 

På mindre utvecklade marknader kan tänkas att aktiemarknaderna är mindre effektiva 

(effektivitet har stor roll i MSCIs definition av tillväxtmarknader) och att 

oljeprisfluktuationer då inte lika effektivt överförs till aktiepriset. Detta skulle betyda att 

den observerade korrelationen skulle vara lägre. Dessutom påverkar de olika 

marknadernas reglering och policy hur marknaderna fungerar och därmed potentiellt 

hur sambandet till oljepriset ser ut.  

Hos olika marknader kan också priset, till vilket till exempel industrin har möjlighet att 

handla olja skilja från de globala referenspriserna. Om man då antar att 

tillväxtmarknader är mindre fria, och att oljepriset här skiljer sig mera från det globala, 

kommer också aktiemarknadens samband med den globala oljeavkastningen att vara 

svagare, även om både aktiemarknaderna är effektiva och investerarna rationella. Detta 

betyder att investerare i tillväxtmarknader skulle ha mera nytta av att diversifiera sina 

aktieinvesteringar med hjälp av oljetillgångar. Däremot skulle man ha mindre nytta av 

oljepriset för säkrande av investeringarna än vad investerare i utvecklade marknader 

skulle ha. 

3.3.4 Hypoteser gällande skillnader mellan tillväxtmarknader och 

utvecklade marknader 

Gällande skillnader i aktie- och oljeprisers samband mellan tillväxt- och utvecklade 

marknader förväntas en starkare korrelation i denna undersökning observeras på 

tillväxtmarknader i huvudsak på grund av oljekonsumtionen på dessa marknader. 

Dessutom förväntas korrelationen ha växt mera över tiden på tillväxtmarknader än på 

utvecklade eftersom konsumtionen också stigit snabbare. Olika globala händelser 

förväntas ha en relativt lika effekt på korrelationen för båda marknaderna medan 

marknadsspecifika faktorer förväntas orsaka skillnader mellan korrelationerna på kort 

sikt.   

Volatilitetsöverföringen från oljepriser till aktiemarknadspriser förväntas kunna 

observeras för samtliga marknader men potentiellt starkare för tillväxtmarknader. För 

tillfället konsumeras sammanlagt i stort sätt lika mycket olja på utvecklade marknader 

som på tillväxtmarknader, vilket betyder att volatilitetsöverföringen från 

aktiemarknaden till oljemarknaden också förväntas vara liknande. Dock har 

konsumtionen historiskt varit större på utvecklade marknader vilket kan stärka 

överföringen från dessa jämfört med tillväxtmarknader.  
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4 TIDIGARE FORSKNING 

I det här kapitlet kommer tidigare forskning som gjorts både på utvecklade marknader 

och tillväxtmarknader att presenteras och diskuteras. Eftersom största delen av 

forskningen gjorts på utvecklade marknader kommer dessa också att ha en större vikt i 

genomgången av tidigare forskning. Till att börja med sammanfattas vad som tidigare 

undersökts samt resultat från dessa undersökningar. Därefter presenteras 2 

undersökningar som är intressanta för och vars resultat kan jämföras med 

undersökningen i denna avhandling.  

En del forskning har tidigt gjorts gällande sambandet mellan oljepriser och 

makroekonomiska faktorer. År 1983 presenterade till exempel J. Hamilton resultat som 

tyder på att de flesta av recessionerna i Förenta Staterna efter andra världskriget 

åtminstone delvis orsakats av förändringar i oljepriset. Efter detta har en av de tidigaste 

undersökningarna gällande oljeprisets påverkan på aktiemarknadspriser gjorts av Kling 

(1985) över perioden 1973-82. Resultaten i denna undersökning tyder på att sambandet, 

i linje med diskonterade kassaflödesteorin, är negativt mellan aktieavkastningar och 

stigande oljepriser. Resultat som stöder detta har senare hittats (på utvecklade 

marknader) också av andra (Jones & Kaul, 1996; Miller & Ratti, 2009; Sadorsky, 1999; 

Park & Ratti, 2008; Apergis & Miller, 2009).  

Park och Ratti (2008) till exempel använder VAR (eng. vector autoregressive) – modeller 

med månatligt data för att undersöka det dynamiska sambandet mellan oljepriset och 14 

olika aktiemarknadspriser (Förenta Staterna och 13 europeiska marknader). Resultaten 

från modellerna tyder på att sambandet mellan aktie- och oljepriser vore negativt för alla 

marknader utom Norge, vilket författarna anser kan bero på att Norge var det enda 

landet i samplet som exporterade olja. På 9 av de 14 marknaderna hade också 

oljeprisvolatiliteten en direkt negativ effekt på aktiemarknadsavkastningar, vilket tyder 

på att osäkerheten i oljepriser också ökar riskpremier på aktiemarknaden. Detta är i linje 

med finansiell teori och argumenterades också redan av Sadorsky (1999) som dessutom 

hittar asymmetrier i hur positiva och negativa volatilitetschocker i oljepris förklarar 

förändringar i reella aktiemarknadsavkastningar och industriell produktion.  

Många forskare anser också att det i själva verket inte existerar någon påverkan mellan 

olje- och aktiemarknadspriser, utan att potentiellt samband beror på andra faktorer. I 

Huangs et al. (1996) undersökning under 80-talet hittas signifikant påverkan mellan 

oljefutur- och aktieavkastningar endast för oljeföretag men inte för 
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aktiemarknadsindexet S&P 500. Apergis och Millers (2009) resultat tyder på att olika 

typer av oljemarknadschocker påverkar aktiemarknaden på olika sätt, men att sådana 

effekter är små. Man drar slutsatsen att olika kontrollvariabler kan förklara 

aktiemarknadsavkastningar och att olja därför inte i sig är en påverkande variabel. Miller 

och Ratti (2009) hittar resultat som tyder på att det negativa sambandet mellan 

tillgångsklasserna har minskat och försvunnit på senare tid och man förklarar detta med 

att förhållandet mellan de två marknaderna ändrats över tiden. Degiannakis, Filis och 

Floros (2011) diskuterar att sådana slutsatser kan bero på att oljepriset inte längre är en 

viktig orsak till ekonomisk nedgång såsom Hamilton (1983) föreslagit och att länder idag 

bättre genom penningpolitik absorberar chocker från till exempel oljemarknaden. Alla 

dessa undersökningar behandlar dock utvecklade marknader och hur tillväxtmarknader 

påverkas förblir därför oklart.  

På senare tid har konstanta och tidsvarierande betingade korrelationer samt 

volatilitetsöverföring mellan de två tillgångsklasserna undersökts allt mera med hjälp av 

diverse multivariata GARCH-modeller (Chang et al., 2010; 2013; Malik & Hammoudeh, 

2007; Malik & Ewing, 2009; Degiannakis et al., 2011; Sadorsky, 2012, 2014). Ofta tyder 

resultaten på att korrelationen mellan oljepriser och aktiepriser i allmänhet är låg men 

ändras mycket över tiden (Chang et al., 2010; 2013; Degiannakis et al., 2011; Sadorsky, 

2012; 2014), medan volatilitetöverföring ofta finns från oljemarknaden till 

aktiemarknaden men också i vissa fall i motsatt riktning samt dubbelriktad överföring 

(Malik & Hammoudeh, 2007; Malik & Ewing, 2009; Arouri et al., 2011a; 2011b; 2012). 

Resultat gällande volatilitetsöverföringen kommer dock ofta enligt Arouri et al. (2012) 

från överföring av chocker och inte från volatilitet överlag.  

Som tidigare nämnts indikerar Park och Rattis (2008) undersökning att 

oljeexporterande länder kan ha ett olikt samband med oljepriser jämfört med 

oljeimporterande. Degiannakis et al. (2011) hittar å andra sidan inga skillnader i 

dynamiska betingade korrelationer mellan oljeimporterande och oljeexporterande 

marknader. Huang et al. (1996) hittar ett starkare samband mellan oljepriser och 

oljeföretag än för företag verksamma inom andra sektorer, vilket kan tyda på att 

skillnader mellan marknader beror på aktiemarknadernas sektorkomposition. Arouri 

och Nguyen (2010) finner resultat som tyder på att olika sektorer kan ha väldigt olika 

korrelationer med oljepriset. I deras undersökning hade hälsovårdssektorn den lägsta 

cykliska korrelationen med oljepriser (negativ) medan basmaterial (eng. basic materials, 

kemikalier och klassiska handelsvaror) hade det högsta (positivt).  
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Kilian och Park (2009) hittar i sin undersökning resultat som tyder på att 

aktiemarknadens reaktion på oljeprischocker beror på typen av oljeprischock. Negativa 

reaktioner till oljeprischocker hittas endast då chocken är oljemarknadsspecifik såsom 

chocker i efterfrågan orsakade av oro över nivån på framtida utbud i förhållande till 

efterfrågan (eng. precautionary demand shocks enligt Kilian (2009)). I motsats till detta 

leder chocker i oljepriset som beror på oförväntad global ekonomisk tillväxt enligt 

resultaten till en positiv reaktion i kumulativa aktieavkastningar. Detta eftersom 

stimulansen från den globala tillväxten i början väger starkare än den negativa effekten 

från stigande oljepriser. Chocker i råoljeproduktion har däremot ingen signifikant effekt 

på aktieavkastningarna. Liknande resultat hittas av Apergis och Miller (2009) samt 

Degiannakis et al. (2011).  

På tillväxtmarknader gjorde Maghyereh år 2004 en undersökning om oljeprischocker 

och aktiemarknadsavkastningar genom användning av en VAR-analys. Till skillnad från 

andra undersökningar hittas inga bevis på att oljechocker signifikant skulle påverka 

aktiemarknaderna. Istället hittas resultat som tyder på att innovationer på 

oljemarknaden långsamt överförs till tillväxtmarknaders aktiepriser och att 

aktiemarknaderna då inte effektivt tar i beaktande ny information från oljemarknaderna. 

Basher och Sadorskys (2006) resultat tyder istället på att risken i oljepris påverkar 

aktiepriser på tillväxtmarknader. Det exakta förhållandet verkar ändå delvis bero på 

frekvensen av de data som använts. En senare undersökning av Basher, Haug och 

Sadorskys (2012) tyder på att förhållandet skulle vara positivt. I en undersökning 

publicerad 2014 av Sadorsky tyder resultaten på att korrelationen skulle vara svagt 

positiv men väldigt varierande. Också tecken på att volatilitetsöverföring skulle finnas 

tvåsidigt mellan olja och tillväxtaktiemarknader hittas.  

I den här delen har nu en hel del tidigare forskning presenterats för att få en bild av vad 

som undersökts och hurudana samband som hittats mellan oljeavkastningar och 

aktiemarknadsavkastningar. Till näst kommer 2 artiklar i vilka liknande modeller 

använts som i denna avhandling att presenteras för att kunna jämföra resultaten i ett 

senare skede.  

  



 

 

25 

4.1 Stavros Degiannakis, George Filis och Christos Floros (2011) 

2011 publicerade Stavros Degiannakis, George Filis och Christos Floros sin artikel om 

oljeprisers korrelationer med aktiemarknader. Undersökningen är enligt författarna 

själva den första där DCC-GARCH-GJR-modellen av Engle (2002) används för 

undersökning av dynamiska korrelationer mellan olje- och aktiemarknadspriser. 

Författarna använder sig i undersökningen av Brent crude oil indexet samt 

aktiemarknadsindex från sex enskilda länder och man testar förutom korrelationen 

mellan avkastningsserierna under samma period också tidsfördröjda avkastningars 

korrelationer. Dessutom skiljer man på länderna enligt om landet exporterar (Kanada, 

Mexiko och Brasilien) eller importerar (Förenta Staterna, Tyskland, Nederländerna) 

olja. Under den använda perioden har man också identifierat en rad händelser och 

chocker i oljepriset för att i resultaten kunna jämföra effekten av olika händelser.  

Data man använder sig av är månatliga avkastningar över perioden januari 1987 till 

september 2009 och man estimerar bivariata, t-fördelade DCC-GARCH-GJR-modeller 

skilt för varje land. Också frekvenser på daglig och veckonivå har testats och resultaten 

här är enligt författarna i stort sätt lika, med den skillnaden att dagliga priser gav mera 

volatila resultat.  

I resultaten från undersökningen hittar författarna inga bevis på att skillnader skulle 

finnas i hur oljeimporterande och -exporterande länders aktiemarknader skulle bete sig 

i förhållande till oljeavkastningar. Skillnader finns i hur de olika ländernas aktier över 

tiden korrelerat med oljepriset men inga tydliga skillnader mellan just oljeimporterande 

och exporterande länder kan ses. Korrelationerna verkade vara svagt positiva i medeltal 

men volatiliteten är stor och den betingade korrelationen är mer eller mindre ofta negativ 

beroende på marknaden.  

Allmänt har samtliga undersökta aktiemarknader under vissa perioder haft negativa 

korrelationer med oljepriser och positiva under andra perioder. Chocker i oljepris under 

globalt turbulenta tider eller under fluktuationer i globala ekonomiska cykler verkar ha 

en stark påverkan på sambandet mellan olje- och aktiepriser på alla undersökta 

marknader. Däremot verkar andra oljeprischocker inte ha signifikant påverkan på 

korrelationerna.  

Chocker i efterfrågan orsakade av osäkerhet i framtida utbud i förhållande till förväntad 

framtida efterfrågan verkar leda till negativ korrelation mellan tillgångarna medan 

chocker i oljepriset från aggregerade efterfrågesidan verkar leda till en positiv 
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korrelation. Chocker från utbudssidan verkar inte ha någon signifikant inverkan på 

sambandet mellan olje- och aktiemarknader. Dessa resultat är i linje med Kilian och Park 

(2009) samt Apergis och Miller (2009).   

Resultaten från undersökning om förra månadens avkastning på oljemarknaden 

korrelerar med nuvarande månads avkastning på aktiemarknaden visar att under nästan 

alla de händelser som beaktats, har korrelationen varit negativ för samtliga marknader 

och den enda händelsen som orsakat positiva korrelationer var den senaste finanskrisen 

2008.  

4.2 Perry Sadorsky (2014)  

Perry Sadorsky har i sin artikel använt sig både av samma modell som Degiannakis, Filis 

och Floros (2011) (DCC-GARCH-GJR), av en CCC-GARCH-GJR-modell och av en CCC-

VAR(MA)-GARCH-GJR-modell av McAleer et al. (2009). Den sista används för att 

undersöka volatilitetsöverföring men konstanta betingade korrelationer estimeras också 

utifrån denna modell.  

Som tidigare nämnts undersöker Sadorsky till skillnad från merparten av tidigare 

undersökningar tillväxtmarknader. Man undersöker specifikt MSCI Emerging Market 

indexets förhållande till olje-, koppar- och vetepriser under perioden 3 januari 2000 till 

29 juni 2012. Som oljepris används ett kontinuerligt kontrakt på WTI råoljefuturer, som 

kopparpris används ett kontinuerligt kontrakt på CAMEX koppar kontraktet och som 

vetepris används IGC veteprisindexet.  

Resultaten gällande konstanta betingade korrelationer är liknande i båda modellerna 

och tyder på en positiv korrelation på runt 0,23 mellan oljeavkastning och 

tillväxtmarknaders aktieavkastning. För koppar var siffran 0,38 och för vete 0,12. De 

dynamiska betingade korrelationerna däremot tyder på att korrelationerna ändrar starkt 

över tiden. Också här är ändå korrelationerna i regel positiva, för olja mera så än i 

Degiannakis et al. (2011) undersökning, vilket kunde tänkas tyda på att korrelationen 

vore starkare på tillväxtmarknader. De olika råvarornas tidsvarierande korrelationer 

med aktieavkastningar verkar bete sig på liknande sätt över tiden, även om nivån på 

korrelationen är olik. Sadorsky noterar också att korrelationen stigit 2008 och har inte 

kommit ner till sin ursprungliga nivå ännu i slutet av den observerade perioden, detta 

gäller också samtliga råvaror. Författaren spekulerar att detta kan bero på flockbeteende 

hos investerare i osäkra tider.  
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När det kommer till volatilitetsöverföring tyder resultaten på tvåsidig överföring mellan 

olja och aktiemarknaden. Detsamma gäller mellan vete och aktiemarknaden medan 

ensidig överföring kan ses från olja till koppar och från olja till vete. Med andra ord 

verkar volatilitet (chocker) i oljepriset överföras till aktie-, vete- och kopparmarknaden 

medan endast aktiemarknader påverkar oljevolatiliteten.  

För både tillväxtaktiemarknader och olja observeras positiva, signifikanta asymmetriska 

(GJR) effekter, vilket tyder på att negativa feltermer i avkastningsekvationen i 

modellerna ökar variansen mera än vad positiva gör. För vete var effekten motsatt.  

Från de tidsvarierande korrelationerna har man beräknat säkringsförhållanden, vilka 

tyder på att olja i medeltal ger det billigaste skyddet för aktieportföljen (indexet). För 

varje dollar investerad i indexet krävs 0,12 dollar i en kort position i olja. Också optimala 

portföljvikter (utan blankning) har beräknats och också här krävs minst investering i 

olja, i medeltal endast 14 procent av den totala portföljen, vilket också är i linje med 

Arouri et al. (2011a).  
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5 DATA 

I det här kapitlet kommer de prisserier som används i undersökningen att presenteras 

samt behandlingen av serierna att förklaras. Preliminära test kommer också att 

genomföras för att utvärdera seriernas egenskaper samt för att stöda specifikationen av 

de använda modellerna, vilka presenteras i efterföljande kapitel.  

För att utföra undersökningen i denna avhandling med hjälp av DCC-GARCH och CCC-

VARMA-GARCH-modellerna behövs endast avkastningsserier för de olika marknaderna 

och för oljepriserna i fråga. De serier som kommer att användas är kontinuerliga 

avkastningsserier för sex aktiemarknader samt en för oljepriset. Data för samtliga serier 

har hämtats från Factsets databas. 

Eftersom sambandet mellan olje- och aktiepriser tidigare har fångats bättre genom 

användning av data med veckofrekvens, kommer förutom dagliga data, också veckovisa 

data att användas. Undersökningsperioden sträcker sig från 1 januari 2001 till 20 mars 

2015 (3709 observationer) för dagliga data och från 5 januari till 20 mars 2015 (742 

observationer) för veckovisa data. Användning av data på veckonivå motverkar också 

potentiella problem på som kan uppkomma på grund av till exempel osynkroniserade 

handelsdagar och -tider, snabba prisförändringar inom bid-ask spreaden (eng. bid-ask 

bounce) samt diverse effekter av illikviditet. (Arouri & Nguyen, 2010; Lin, Wesseh & 

Appiah, 2014) 

5.1 Aktieavkastningsindex 

De serier som valts att representera aktiemarknaderna är MSCIs index för de olika 

marknaderna. Dessa marknadsvärdesvägda index är utvecklade för att följa de olika 

marknadernas totala aktiemarknadsavkastningar. Indexen består av stora och 

medelstora företags aktier på respektive marknad.  Dessa index används också ofta i 

forskning och som jämförelseindex för investeringar. Alla aktieindexserier är 

denominerade i USD och är totalavkastningsserier med dividender återinvesterade.  

För tillväxtmarknader används MSCI Emerging Markets totalavkastningsindex 

(Härefter: MSCI EM) vilket i dagens läge (februari 2015) består av 23 tillväxtmarknaders 

aktiemarknader (bilaga 2). Indexet innehåller för tillfället 836 olika företags aktier och 

representerar ungefär 85 procent av totala aktiemarknadsvärdet i vart och ett av de olika 

länderna. (MSCI, 2015a)  
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För utvecklade marknader används MSCI World totalavkastningsindex (härefter: MSCI 

World) vilket också för tillfället består av 23 olika marknader (bilaga 2). Dessa är 

utvecklade marknader och indexet representerar också här runt 85 procent av det totala 

aktiemarknadsvärdet på vart och ett av de olika länderna. Indexet innehåller för tillfället 

(februari 2015) aktier från 1635 olika företag. (MSCI, 2015b)  

Också för de enskilda BRIC-länderna; Brasilien, Ryssland, Indien och Kina används 

aktiemarknadsindex av MSCI. Samtliga av de enskilda ländernas index representerar 85 

procent av det totala aktiemarknadsvärdet. (MSCI, 2015c; 2015d; 2015e; 2015f) 

 

 

Figur 1 MSCI World och MSCI EM aktiemarknadsindex med 1.1.2001 som bastidpunkt 

 

Figur 2 BRIC-ländernas aktiemarknadsindex med 1.1.2001 som bastidpunkt 
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Figur 1 och 2 visar aktiemarknadsindexens värdeutveckling på daglig nivå med 1 januari 

2001 som bas. I graferna kan ses att utvecklingen av indexen är relativt lika, även om 

skillnader kan finnas i volatiliteten och värden på indexen. Samma svackor och 

tillväxtperioder kan ses i samtliga index, både tillväxt- och utvecklade marknader samt 

enskilda tillväxtmarknader, vilket i det här skedet av undersökningen betyder att också 

korrelationen med oljeavkastningen borde vara liknande under dessa svackor och 

tillväxtperioder. Samma slutsatser kan dras från veckovisa data.  

Eftersom aktiemarknadernas beteende i förhållande till oljeavkastningen som nämnts 

kan påverkas av diversifiering i indexen, export/import av olja på marknaderna och vilka 

sektorer som är dominerande i indexen, undersöks dessa i bilaga 2. Det som kan nämnas 

är att MSCI EM och MSCI World i dagens läge innehåller lika många marknader och att 

marknaderna i MSCI EM importerar mindre olja (i USD) än MSCI World. Sektorvikterna 

i dessa index är relativt lika. Förenta Staterna som marknad har en stor vikt i MSCI 

World. Av de enskilda BRIC-länderna exporterar Ryssland och Brasilien olja, medan 

Indien och Kina importerar. Sektorvikterna i dessa länder varierar också en hel del. Till 

exempel Ryssland, vars index endast innehåller 22 företag, har en stor vikt i 

energisektorn.  

5.2 Serie för futuravkastning på råolja 

Eftersom Brent-priset är det mest använda referenspriset och används för att prissätta 

olja runt om i världen och undersökningen i fråga är global (EIA, 2014) samt för att 

likvida futurmarknader existerar för oljeklassifikationen, kommer denna typ av råolja i 

den här avhandlingen att användas för att representera oljeprisets fluktuationer i sin 

helhet.  

Eftersom undersökningen långt görs ur aktieinvesterares synvinkel, kommer en 

oljeprisserie uträknad på futurpriser att användas, såsom också ofta i tidigare forskning. 

Den serie som valts är ett kontinuerligt kontrakt på front month brent futurer handlade 

på IFEU (ICE Futures Europe). Dessa kontrakt är också oftast de mest likvida, vilket 

leder till mera trovärdiga priser och prisförändringar.  
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Figur 3 Utveckling av priset på Brent oljefuturer med 1.1.2001 som bastidpunkt 

Serien beräknas med spot-month återinvestering, vilket helt enkelt innebär att då det 

nuvarande kontraktet går ut, följs nästa kontrakt istället. Ingen gradvis förflyttning från 

en serie till en annan sker och priserna justeras inte4. Serien tar då inte i beaktande 

potentiella övergångsvinster eller förluster vilket betyder att serien inte motsvarar en 

verklig investeringsstrategi. Seriens avkastningar representerar ändå oljeavkastningar 

väl eftersom kontrakten är korta och övergångsvinsterna i allmänhet små. Serien 

korrelerar också starkt också med spotavkastningar på Brent olja, vilket gör serien 

ändamålsenlig för korrelations- och volatilitetsundersökningen i denna avhandling. (I 

praktiken, eftersom övergångsvinsterna under tidsperioden oftast varit positiva, skulle 

investering i Brent futurer under tidsperioden ha gett bättre avkastning än vad serien i 

denna undersökning skulle ge). 

I figur 3 syns oljeprisets utveckling från 1 jan. 2001 på samma sätt som 

aktiemarknadsindexen tidigare. Grafen liknar förvånansvärt mycket aktieindexgraferna 

som sågs tidigare, vilket tyder på att de olika tillgångarna kunde röra sig i en gemensam 

riktning, och att korrelationen då är positiv åtminstone i samband med de större chocker 

på marknaden som kan ses i grafen. Intressant är att endast aktiemarknadsindexen för 

                                                        
4 Vid beräknande av avkastningsserier från futurer måste till skillnad från spotpriser en teoretisk 

förflyttning av positionen göras från det korta kontraktet till ett längre då kontraktet går ut. Detta betyder 

också att det vid återinvestering kan uppkomma negativa eller positiva avkastningar som beror på att det 

nya kontraktets längre tid till utgång. Av tidigare forskning har till exempel Creti et al. (2013) använt sig av 

spotpriser medan Gorton och Rouwenhorst (2006) samt Sadorsky (2014) använt avkastningar beräknade 

på futurpriser. 
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Ryssland och Brasilien, som är råoljeexporterande länder, har rört sig i samma riktning 

som oljepriset under nedgången i oljepriset i slutet av tidsperioden, medan övriga 

marknader (tillväxtmarknader, utvecklade marknader, Indien och Kina), som är 

nettoimporterande marknader, inte verkar ha reagerat speciellt starkt under denna 

tidsperiod. Endast på basen av indexdata kan dock inte sägas vad som orsakat nedgången 

på marknaderna.  

I figur 3 kan också andra viktiga händelser som orsakat chocker i oljepriset under 

tidsperioden och som kan påverka resultaten i undersökningen observeras. 

Terroristattackerna i Förenta Staterna år 2001 påverkade oljepriset en hel del, såsom 

också kriget i Irak 2003 (Degiannakis et al., 2011). Efter detta steg oljepriset mycket i 

takt med ökad efterfrågan och ett utbud som inte höll samma takt (Kilian & Lee, 2014; 

Hamilton, 2011). I och med finanskrisen 2008 sjönk priset igen radikalt och efter detta 

har priset inte återhämtat sig till tidigare nivå (Degiannakis et al., 2011). Priset steg dock 

till och med år 2011 och den arabiska våren samt tsunamin i Japan och hölls på en högre 

nivå fram till sommarn 2014, varefter en ny radikal prissänkning på råolja, vars orsaker 

diskuterats under i kapitel 2.2.4 inträffat. Orsaken till att alla dessa händelser nämns är 

att de kan ha haft en inverkan på sambandet mellan olje- och aktiemarknaden och därför 

vara viktiga att förstå (Degiannakis et al., 2011; Kilian & Park, 2009).  

5.3 Behandling och genomgång av data 

Utifrån totalavkastningsindexen har kontinuerliga avkastningsprocenter beräknats 

enligt 𝑟𝑡 = 100 ∗  ln (𝑝𝑡/𝑝𝑡−1) där 𝑟𝑡 står för avkastningen under period 𝑡 och 𝑝𝑡 är 

totalavkastningsindexets värde under period 𝑡. Figur 4-6 samt bilaga 3 visar dessa 

avkastningsserier samt kvadrerade avkastningsserier för MSCI World, MSCI EM och 

Brent under perioden. Ur graferna kan ses att samtliga dagliga och veckovisa serier 

verkar innehålla volatilitetskluster, vilket motiverar användning av GARCH-modeller i 

undersökningen. Speciellt under den senaste finanskrisen har volatiliteten varit hög i 

samtliga serier men också under en hel del andra perioder och händelser syns ovanligt 

höga volatiliteter. Detta stämmer också för avkastningsserierna för de enskilda BRIC-

länderna, vilka inte rapporterats.  

MSCI World och MSCI EM Indexens avkastningsserier ser relativt lika ut, vilket betyder 

att också resultaten senare kan vara mera jämförbara. Oljepriset verkar ofta vara mera 

volatilt än aktieindexen, vilket kan förväntas eftersom aktieindexen är diversifierade.   
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Figur 4 Kontinuerlig avkastningsserie för MSCI World 

 

Figur 5 Kontinuerlig avkastningsserie för MSCI EM 

 

Figur 6 Kontinuerlig avkastningsserie för Brent 
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En del extremvärden kan ses i alla serier vilket kan vara problematiskt eftersom dessa 

starkt kan påverka de estimerade volatiliteterna och korrelationerna samt orsaka 

problem med de modeller som kommer att användas. Färre extremvärden ses i serier 

med veckofrekvens än i dagliga serier men en del kvarstår också här.   

Oljepriset verkar också innehålla flera extremvärden än indexen för tillväxt- och 

utvecklade marknader. Av de enskilda länderna har indexet för den ryska 

aktiemarknaden både högsta enskilda dagliga och veckovisa avkastningar, vilket troligen 

beror på att detta index endast innehöll 22 olika aktier, och närmare 58 procent vikt i en 

sektor. De enskilda länderna verkar i allmänhet ha en hel del extremvärden och under 

delvis olika perioder.  

5.4 Deskriptiv statistik 

Tabell 1 och 2 listar deskriptiv statistik samt test för normalfördelning i serierna. Som 

kunde ses tidigare i figur 4-6 är minimum- och maximumvärdena för dagliga data ganska 

extrema och det samma gäller veckovisa data. Stora extremvärden i samplet innebär ofta 

problem med modellerna och tyder på att det kan finnas behov till att exkludera en del 

extremvärden vid estimering både gällande dagliga och veckovisa data. De enskilda 

marknaderna har extremare minimum och maximumvärden än MSCI EM och MSCI 

World. Ryssland hade de extremaste värdena med ett dagligt minimumvärde på -25,6 

procent den 6 oktober 20085. På samma sätt som i aktieavkastningar kan också i 

oljeavkastningen extrema värden ses.  

Volatiliteten för de olika serierna är hög. Standardavvikelsen är högre för de enskilda 

marknaderna vilket också kan förväntas i och med mindre diversifierade index och 

Ryssland hade den högsta årliga standardavvikelsen med över 38 procent både i det 

dagliga veckovisa samplet. MSCI World och MSCI EM har årliga standardavvikelser på 

16,73 procent och 19,65 procent med dagliga samt 18,11 procent och 22,87 procent med 

veckovisa data. I linje med finansiell teori verkar tillväxtmarknader i medeltal vara både 

mera volatila och ha bättre avkastning (högre riskpremium). Höga standardavvikelser i 

sig är inte ett problem men om orsaken är att serierna inte är normalfördelade kan det 

medföra problem. Med dagliga data ligger både medelvärdena och medianerna i regel på 

                                                        
5 Under den dagen stängdes aktiemarknaden på grund av den extrema nedgången. Under de två följande 

dagarna föll marknaden också nästan 13 procent. 
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aningen över 0 procent på daglig nivå och medelvärdena på årlig nivå ligger mellan 4,9 

procent och 12,0 procent. Liknande värden ses i de veckovisa samplen.  

 

    

MSCI 

World MSCI EM 

MSCI 

Brazil 

MSCI 

Russia 

MSCI 

India 

MSCI 

China Brent 

Deskriptiv statistik 

 T 3709 3709 3709 3709 3709 3709 3709 

 Min -7,317 -9,964 -18,323 -25,593 -12,041 -12,837 -13,902 

 Median 0,071 0,103 0,084 0,089 0,052 0,017 0,000 

 Medelvärde 0,019 0,039 0,035 0,040 0,048 0,041 0,023 

 Årlig medel. 4,871 9,855 8,836 9,967 12,003 10,219 5,759 

 Max 9,098 10,074 16,618 24,012 19,486 14,047 16,567 

 St.avvikelse 1,054 1,238 2,227 2,409 1,709 7,787 2,085 

 Årlig st.av. 16,725 19,653 35,357 38,243 27,123 123,621 33,097 

Normalfördelning 

 Skevhet -0,3432 -0,4992 -0,2543 -0,4346 -0,0793 -0,0955 -0,1104 

 t-värde 8,5353*** 12,415*** 6,3247*** 10,809*** 1,9713** 2,3751** 2,7447*** 

 Ö.toppighet 7,9331 8,5224 7,1705 13,062 8,6574 6,2231 4,1788 

 t-värde 98,686*** 106,02*** 89,201*** 162,49*** 107,70*** 77,415*** 51,984*** 

  Jarque-Bera 9798,7*** 11379*** 7986,0*** 26483*** 11587*** 5990,7*** 2706,2*** 

Tabell 1 Deskriptiv statistik gör dagliga avkastningsserier 

*** star för signifikans på 1 % nivå, ** på 5 % nivå och * på 10 % nivå 
 

    

MSCI 

World MSCI EM 

MSCI 

Brazil 

MSCI 

Russia 

MSCI 

India 

MSCI 

China Brent 

Deskriptiv statistik 

 T 742 742 742 742 742 742 742 

 Min -22,3340 -22,5140 -33,0560 -28,0620 -21,8790 -22,1110 -29,7140 

 Median 0,3105 0,4467 0,5740 0,5208 0,4761 0,4031 0,4206 

 Medelvärde 0,0966 0,1953 0,1753 0,1977 0,2375 0,2027 0,1142 

 

Årlig 

medel. 5,0246 10,1577 9,1135 10,2809 12,3479 10,5404 5,9405 

 Max 11,6980 18,6700 25,6170 44,8990 18,3660 17,9370 21,1090 

 St.avvikelse 2,5118 3,1711 5,2833 5,3823 3,8137 3,8918 4,6208 

 Årlig st.av. 18,1128 22,8671 38,0984 38,8123 27,5010 28,0642 33,3211 

Normalfördelning 

 Skevhet -1,2609 -0,8475 -0,6730 -0,0448 -0,7977 -0,3725 -0,7309 

 t-värde 14,050*** 9,4438*** 7,4989*** 0,49936 5,5457*** 4,1512*** 8,1441*** 

 Ö.toppighet 10,3020 7,3690 4,7590 8,9279 3,0976 2,7836 4,1748 

 t-värde 57,472*** 41,111*** 26,550*** 49,808*** 17,281*** 15,530*** 23,291*** 

  Jarque-Bera 3477,6*** 1767,7*** 756,21*** 2464,5*** 327,27*** 256,72*** 604,89*** 

Tabell 2 Deskriptiv statistik för veckovisa avkastningsserier 

*** står för signifikans på 1 % nivå, ** på 5 % nivå och * på 10 % nivå 

 

I testen för normalfördelning kan ses att både signifikant skevhet och 

överskottstoppighet kan observeras i all serier och frekvenser. Som ofta med finansiella 

tidsserier verkar skevheten av dessa vara det mindre problemet och den ligger mellan  

-0,5 och -0,08 med dagliga data och mellan -0,04 och -1,26 med veckovisa. Samtliga 
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serier har därmed aningen negativ skevhet, vilket tyder på att den vänstra ”svansen” av 

fördelningen har aningen flera observationer än den högra. Toppigheten styrker att 

serierna inte är normalfördelade eftersom den högsta toppigheten uppgår till 13,1 över 

normalfördelningen för MSCI Russia med dagliga data och 10,3 för MSCI World med 

veckovisa data. Också övriga serier har hög toppighet med den lägsta hos Brent-indexet, 

vars överskottstoppighet uppgår till 4,18 med dagliga data och 4,17 med veckovisa. En 

orsak till toppigheten kan vara de tidigare diskuterade extremvärdena, vilka senare 

kommer att tas i beaktande. Också i Jarque-Bera (1987)-testet förkastas 

normalfördelningen för samtliga serier.  

5.5 Korrelation mellan serierna 

För att få en bild av hur korrelationerna mellan serierna har en korrelationsmatris 

beräknats på avkastningsserierna (tabell 3). För det första kan ses att oljeavkastningen 

med dagliga data har en korrelation på mellan 0,15 och 0,30 med samtliga 

aktiemarknadsavkastningar över tidsperioden. Med veckovisa data är dessa 

korrelationer högre och ligger mellan 0,21 och 0,43. Oljekorrelationen är positiv för alla 

aktiemarknader men lägst för MSCI India och MSCI China samt högre för övriga, 

inklusive MSCI World och MSCI EM. Förutom detta kan ses att korrelationer 

aktiemarknader emellan kan vara olika. Högre korrelationer observeras mellan de 

enskilda BRIC-länderna och tillväxtmarknader än mellan BRIC-länderna och utvecklade 

marknader. Av BRIC-länderna har Brasilien den högsta korrelationen med MSCI EM 

även om Indien och speciellt Kina har en högre vikt i indexet.  

    
MSCI 

World 

MSCI 

EM 

MSCI 

Brazil 

MSCI 

Russia 

MSCI 

India 

MSCI 

China 
Brent 

Dagliga data 

 Msci World 1       

 Msci EM 0,69 1      

 Msci Brazil 0,66 0,69 1     

 Msci Russia 0,53 0,66 0,48 1    

 Msci India 0,38 0,62 0,32 0,37 1   

 Msci China 0,39 0,75 0,34 0,39 0,49 1  

 Brent 0,30 0,29 0,30 0,29 0,17 0,15 1 

Veckovisa data 

 Msci World 1       

 Msci EM 0,81 1      

 Msci Brazil 0,71 0,82 1     

 Msci Russia 0,60 0,72 0,62 1    

 Msci India 0,59 0,73 0,52 0,49 1   

 Msci China 0,59 0,78 0,54 0,45 0,58 1  

  Brent 0,32 0,38 0,38 0,43 0,24 0,21 1 

Tabell 3 Korrelationsmatris för avkastningsserier 
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5.6 Tidsserieegenskaper 

Till följande kommer autokorrelationsfunktionerna för serierna att undersökas och test 

att utföras för att undersöka om autokorrelation eller ARCH (eng. Autoregressive 

Conditional Heteroscedasticity)-effekter existerar i avkastningsserierna. Detta görs för 

att avgöra vilken typ av modeller som är ändamålsenliga och nödvändiga givet de data 

som används.  

Från autokorrelationsfunktionerna (bilaga 4, enskilda BRIC-länders funktioner 

rapporteras inte men har beaktats) kan ses att autokorrelation verkar existera i serierna, 

det vill säga avkastningsserierna korrelerar med sina egna tidsfördröjningar. Vilken typ 

av AR (autoregressiva), MA (glidande medelvärde) eller ARMA process serierna kan 

tänkas följa kan dock inte ses direkt. Höga värden observeras ända till den 36e 

tidsfördröjningen för vissa serier men värdena minskar ändå snabbt för de flesta serier 

efter de första, höga värdena och eftersom både autokorrelationsfunktionen och den 

partiella autokorrelationsfunktionen ganska långt verkar bete sig på liknande sätt, kan 

det i vissa av serierna röra sig om en ARMA-process.  

För att testa om autokorrelation existerar utförs Ljung-Box Q-test (Ljung & Box, 1978) 

för samtliga serier. Dessa test har nollhypotesen att ingen autokorrelation existerar. 

Specifikt att ingen av de specificerade tidsfördröjningarna av en tidsserie korrelerar med 

seriens värde idag. Med andra ord observeras autokorrelation om nollhypotesen kan 

förkastas. Resultaten i bilaga 5 för Ljung-Box testen på serierna i sig tyder starkt på att 

autokorrelation existerar. De modeller som används i den här undersökningen har som 

antagande att ingen autokorrelation skall existera och därför kommer modellerna att 

specificeras så att också autokorrelationen modelleras. Dessa specifikationer kommer att 

bestämmas i följande kapitel.  

Ljung-Box Q-test har utförts också på de kvadrerade avkastningsserierna för att 

undersöka om betingad heteroskedasticitet (eng. conditional heteroscedasticity), det vill 

säga autokorrelation i de kvadrerade serierna existerar (bilaga 5). Resultaten visar att 

autokorrelation existerar också i kvadrerade serierna. Endast för några tidsfördröjningar 

i ett fåtal av serierna kunde nollhypotesen inte förkastas.  

ARCH-LM testet, utvecklat av Engle (1982) har också utförts för att undersöka om 

ARCH-effekter existerar i serierna. I detta test regresseras en tidsseries kvadrerade 

värden på ett specificerat antal av sina egna tidsfördröjningar och en nollhypotes att 

ingen av parametrarna är olika noll testas (Engle, 1982). Nollhypotesen är då att serien 



 

 

38 

har ett medelvärde på noll, att ingen autokorrelation existerar och att variansen är 

konstant. För att testet då skall testa endast för ARCH-effekter, måste preliminära 

regressioner köras för att göra medelvärdet till noll och eliminera autokorrelation 

(Brooks, 2008, s. 389-390). ARCH-LM testet görs sedan på feltermerna från 

regressionen.  

Antalet autoregressiva och/eller glidande medelvärdes tidsfördröjningar som inkluderas 

i den preliminära regressionen har här bestämts i med hjälp av Schwarz (och Akaike) 

informationskriterium som beräknats för olika kombinationer av tidsfördröjningar för 

samtliga serier med hjälp av @bjautofit proceduren i programmet WinRats 8.   

Resultaten från ARCH-LM testen tyder på att feltermernas varians påverkas av tidigare 

kvadrerade feltermer och därmed att ARCH-effekter existerar i serierna.  Detta sågs 

tidigare i figur 4-6 som volatilitetskluster. Denna autokorrelation i de kvadrerade 

feltermerna som både Ljung-Box Q-testet och ARCH-LM testet tyder på att existerar vore 

ett problem vid användande av linjära modeller medan den kan modelleras i GARCH-

modeller.  

Det är viktigt vid analys av tidsserier att serierna är stationära. Även om detta ofta är 

fallet med finansiella avkastningsserier har 2 test utförts för att mäta stationäriteten. För 

det första är nollhypotesen för ADF (eng. Augmented Dickey-Fuller, Dickey och Fuller, 

(1981)) -testet är att tidsserien inte är stationär (att serien har en enhetsrot). I resultaten 

kan ses att nollhypotesen kan förkastas för samtliga serier, det vill säga serierna är 

stationära. Detta styrks av KPSS-testet (Kwiatkowski, Phillips, Schmidt & Shin, 1992) 

vars hypoteser är motsatta och nollhypotesen inte kan förkastas (antalet 

tidsfördröjningar som använts är 30 för dagliga data och 20 för veckovisa data enligt 

Schwerts (1989) tumregel). Slutsatsen att samtliga serier är stationära kan därmed dras.  
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6 METOD 

Till följande kommer de använda empiriska modellerna att diskuteras. Det två använda 

modelltyperna bygger på (G)ARCH-modeller och av denna orsak inleds kapitlet med en 

introduktion av modeller av typen (G)ARCH. Både univariata och multivariata modeller 

tas upp eftersom dessa är relevanta för tolkningen av de empiriska resultaten. De två 

multivariata modellerna som kommer att användas, DCC-GARCH-GJR och CCC-

VARMA-GARCH-GJR, kommer därefter att presenteras och diskuteras. Hur modellerna 

fungerar, vad de innebär samt deras styrkor och svagheter tas upp. Också estimeringen 

av de valda modellerna diskuteras och test utförs för att bestämma specifikationen av 

modellernas medelvärdesekvationer.  

6.1 Univariata GARCH-modeller och betingad varians 

Båda modellerna som kommer att användas bygger på GARCH (eng. Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroscedasticity)-modellen av Bollerslev (1986) och 

Taylor (1986). 

Istället för att se volatilitetskluster och heteroskedasticitet som ett problem, såsom i 

klassiska linjära regressionsmodeller, modelleras ARCH-typens heteroskedasticitet i 

(G)ARCH-modeller (Engle, 2001). Detta görs förutom genom att estimera en ekvation 

för medelvärdet (avkastningen), också estimera en för variansen. Den betingade 

variansen under en given period (𝑡) definieras som den förväntade variansen, givet den 

information som finns tillgänglig under den föregående perioden (𝑡-1) (Engle, 1982). 

GARCH-modeller består således av två ekvationer enligt,  

𝑟𝑡 = 𝛾0 + 𝜀𝑡      (1) 

𝜀𝑡 = 𝑧𝑡√ℎ𝑡,  𝑧𝑡~𝑁(0,1)    (2) 

ℎ𝑡 = 𝑐 + 𝛼𝜀𝑡−1
2 + 𝛽ℎ𝑡−1     (3) 

där den första ekvationen är för medelvärdet, där processen för medelvärdet kan 

modelleras, och den andra är en ekvation för den betingade variansen (ekvation 3). 

Feltermen (𝜀𝑡) delas i GARCH-modeller upp enligt ekvation 2 i 𝑧𝑡, som är en 

slumpmässig normalfördelad variabel (eller med alternativ fördelning specificerad i 

modellen), med medelvärdet 0 och variansen 1, samt √ℎ𝑡, som är den betingade 

standardavvikelsen. I den grundläggande GARCH(1,1)-modellen modelleras den 
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betingade variansen (ℎ𝑡) period 𝑡 i variansekvationen som en konstant (𝑐), förra 

periodens kvadrerade felterm (𝜀𝑡−1
2 ) och den betingade variansens egna 

tidsfördröjningar (ℎ𝑡−1). (Bollerslev, 1986; Taylor, 1986; Engle, 2001) 

Den tidsfördröjda betingade variansen är estimerad med tidsfördröjda kvadrerade 

feltermer och betingade varianser, av vilken orsak GARCH-modeller kan ses som 

ARCH(∞)-modeller, vilket i sin tur betyder att GARCH(1,1)-modellen ofta är tillräcklig 

för att ta hetersokedastisitet i formen av volatilitetskluster i beaktande och att färre 

parametrar då behöver estimeras än i ARCH-modeller (Bollerslev, 1986).  

GARCH-modeller kan ses som ARMA-modeller för kvadrerade feltermer (Zivot, 2009). 

Såsom hos ARMA(1,1)-modeller, mäts också i GARCH(1,1)-modeller ihålligheten i ℎ𝑡 av 

𝛼 + 𝛽 och för att modellen skall vara (svagt) stationär krävs att 𝛼 + 𝛽 < 1 (Bollerslev, 

1986). Om 𝛼 + 𝛽 ≥ 1, är modellen inte stationär i variansen och variansen rör sig då inte 

mot det långsiktiga medelvärdet (Bollerslev, 1986). För att den obetingade variansen 

skall vara positiv, krävs därtill att 𝑐 > 0 och för att den betingade variansen alltid skall 

vara definierad (positiv), krävs att 𝛼 ≥ 0 och 𝛽 ≥ 0.  

6.1.1 GARCH-GJR 

I tidigare forskning har setts att det ofta existerar asymmetrier, eller så kallade 

hävstångseffekter i avkastningar. Detta innebär att negativa och positiva feltermer inte 

har en symmetrisk effekt på den betingade variansen för serien. GARCH-modeller antar 

symmetriska effekter eftersom modellen kvadrerar feltermen och går således miste om 

förtecknet. 

För att ta asymmetrin i beaktande har Glosten, Jagannathan och Runkle (1993) utvecklat 

GARCH-GJR-modellen. Variansekvationen för en GARCH-GJR(1,1,1,)-modell ser ut 

enligt, 

ℎ𝑡 = 𝑐 + 𝛼𝜀𝑡−1
2 + 𝛽ℎ𝑡−1 + 𝑑𝜀𝑡−1

2 𝐼(𝜀𝑡−1),    (4) 

där 𝜀𝑡−1
2  som tidigare står för förra periodens kvadrerade felterm (ARCH-variabeln) 

medan 𝐼(𝜀𝑡−1) är en indikatorvariabel vars värde är 1 om feltermen är negativ och 0 

annars. Således om 𝑑 får ett positivt värde innebär detta att negativa feltermer påverkar 

den betingade variansen mera än positiva. 𝛼 står då för positiva feltermers påverkan 

medan 𝛼 + 𝑑 står för negativa feltermers påverkan. Då denna asymmetriska 
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specifikation används krävs förutom att 𝑐 > 0, 𝛼 ≥ 0 och 𝛽 ≥ 0 också att 𝛼 + 𝑑 ≥ 0 för 

att den betingade variansen skall vara positiv. Dessutom, för att modellen skall vara 

(svagt) stationär måste också 𝛼 + 𝛽 +
𝑑

2
 vara mindre än ett (Ling & McAleer, 2002). 

Ekvationen för den obetingade variansen i GARCH-GJR(1,1,1)-modellen är, 

𝜎
2

=  
𝑐

1−(𝛼+𝛽+
𝑑

2
)
    (5) 

6.2 Multivariata GARCH-modeller och betingad kovarians 

Eftersom GARCH-modeller estimerar en betingad varians, kommer multivariata 

specifikationer av GARCH-modeller att innebära att också betingade kovarianser 

estimeras. I denna avhandling undersöks sambandet mellan avkastningsvariabler och 

denna typ av modeller är därför ändamålsenliga.  

Betingade varianser, kovarianser och korrelationer är också ändamålsenliga att använda 

eftersom dessa är baserade på tidigare perioders information. För investerare och andra 

aktörer på marknaden är det oftast framtida, i motsats till tidigare varianser och 

korrelatiner som är intressanta (Engle, 2009, s. 15-17). Vad detta i praktiken betyder är 

att en investerare, baserat på de resultat som fås i denna undersökning, kunde 

implementera en investeringsstrategi eftersom endast dagens information behövs för 

estimering av morgondagens betingade varianser och kovarianser.   

Flera olika sätt att estimera dessa betingade kovarianser, och därmed flera typer av 

multivariata GARCH-modeller har föreslagits. Många av dessa modeller kräver ändå 

estimering av ett stort antal parametrar och dessutom många restriktioner för att 

producera en positivt definit betingad kovariansmatris. Till exempel skulle en full BEKK 

(Baba, Engle, Kraft och Kroner)-modell (Engle & Kroner, 1995) med tre beroende 

variabler kräva estimering av 24 parametrar.  

De modeller som används i denna avhandling är så kallade begränsade 

korrelationsmodeller och fungerar delvis på ett annat sätt. Dessa delar upp den 

betingade tidsvarierande kovariansmatrisen i en serie varianser för varje beroende 

variabel i modellen, vilka kan estimeras med hjälp av univariata GARCH- modeller, och 

en korrelationsmatris, med hjälp av vilka kovarianser kan beräknas.  
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6.2.1 Konstant betingad korrelation (CCC) 

Bollerslevs (1990) CCC (eng. Constant Conditional Correlation)-modell var den första 

sådana modellen. Här antas att den betingade korrelationen är konstant över tiden, 

vilket betyder att förändringar i den betingade kovariansen endast beror på förändring i 

variablernas betingade varianser, och inte på korrelationen mellan variablerna 

(Bollerslev, 1990). I modellen definieras då den betingade kovariansen mellan två 

variabler (𝑖, 𝑗) under en viss period (ℎ𝑖,𝑗,𝑡) som den konstanta betingade korrelationen 

mellan variablerna (𝜌𝑖,𝑗) multiplicerat med variablernas individuella betingade 

standardavvikelser (√ℎ𝑖,𝑖,𝑡ℎ𝑗,𝑗,𝑡) (Bollerslev, 1990) enligt,  

ℎ𝑖,𝑗,𝑡 =  𝜌𝑖,𝑗√ℎ𝑖,𝑖,𝑡ℎ𝑗,𝑗,𝑡    (6) 

eller i matrisformat,  

𝑯𝑡 = 𝑫𝑡𝑹𝑫𝑡,   𝑫𝑡 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(√ℎ𝑖,𝑡 , … , √ℎ𝑛,𝑡),     𝑹 = (
1 ⋯ 𝜌1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝜌𝑛1 ⋯ 1

) (7) 

där 𝑯𝑡 står för den betingade kovariansmatrisen och 𝑹 för den konstanta 

korrelationsmatrisen. 𝑫𝑡 är en diagonalmatris med variablernas individuella betingade 

standardavvikelser i diagonalen.  

För att beräkna den tidsvarierande betingade kovariansmatrisen behövs då endast 

betingade varianser för variablerna, vilka kan estimeras med hjälp av univariata 

GARCH-modeller, och en konstant korrelation mellan dessa, vilken kan beräknas utifrån 

feltermerna från GARCH-modellerna. Dessa GARCH-modeller kan ha olika 

specifikationer beroende på de data som används och undersökningen i fråga (Engle, 

2009, s. 43-45). För att 𝑯𝑡 skall vara positivt definit krävs förutom att de betingade 

varianserna från GARCH-modellerna är väldefinierade (vilket diskuterats i kapitel 6.1), 

också att 𝑹 är positivt definit (Bollerslev, 1990). Om en GARCH(1,1)-modell används för 

att estimera betingade varianser krävs att 𝛼 och 𝛽 i ekvation 3 är positiva för att 𝑹 skall 

vara positivt definit (Silvennoinen & Teräsvirta, 2009). 
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6.2.1.1 Svagheter hos CCC 

Även om Bollerslevs (1990) modell är relativt enkel och inte kräver estimering av ett stort 

antal parametrar har den också sina svagheter. Som den största kan ses antagandet att 

korrelationen är konstant över tiden (Bollerslev, 1990; Silvennoinen & Teräsvirta, 2009). 

Detta kan ofta inte antas vara fallet då korrelationer kan förändras i och med händelser, 

utveckling eller annat. Felaktigt antagande av att korrelationer är konstanta över tiden 

betyder också att de beräknade kovarianserna kommer att vara missvisande.  

6.2.2 Dynamisk betingad korrelation (DCC) 

En vidareutveckling av Bollerslevs (1990) CCC-modell har gjorts av Robert Engle år 

2002. Denna modell kallas DCC (eng. Dynamic Conditional Correlation)-modellen, 

eller modellen för dynamisk betingad korrelation. Till skillnad från CCC-modellen antas 

inte i DCC att den betingade korrelationen är konstant, utan man låter också denna 

förändras över tiden.  

Det första skedet, estimering av univariata GARCH-modeller är samma i de båda 

modellerna. I båda modellerna kan också specifikationen på GARCH-modellerna variera 

beroende på de data som används. Detta första skede har av Robert Engle (2009, s. 43-

45) kallats ”De-GARCHING” eftersom estimeringen av GARCH-modeller borde 

eliminera ARCH-effekterna, dvs. autokorrelation i de kvadrerade avkastningsserierna 

och ge de standardiserade feltermerna en varians på 1.  

Till skillnad från ekvation 6 (7) i CCC-modellen definieras den betingade 

kovariansmatrisen i DCC enligt,  

ℎ𝑖,𝑗,𝑡 =  𝜌𝑖,𝑗,𝑡√ℎ𝑖,𝑖,𝑡ℎ𝑗,𝑗,𝑡    (8) 

eller i matrisformat, 

𝑯𝑡 = 𝑫𝑡𝑹𝑡𝑫𝑡,      𝑫𝑡 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(√ℎ𝑖,𝑡 , … , √ℎ𝑛,𝑡)  (9) 

där 𝑹𝑡 står för den dynamiska betingade korrelationsmatrisen vilken beräknas utifrån 

vad som av Engle kallats kvasi-korrelationer och i,...,n är variablerna i modellen (Engle, 

2009, s. 45-48). 

Estimering av kvasi-korrelationer utgör det andra skedet i DCC-modellen (Engle, 2009, 

s. 45-48) och i detta skede estimeras en approximation av korrelationsmatrisen (𝑸𝑡), 
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vilken kallas för kvasi-korrelationsmatrisen. Den mest använda modellen för kvasi-

korrelationerna liknar en GARCH(1,1)-modell vilket betyder att kvasi-korrelationerna 

också med tiden rör sig mot medelvärdet (eng. mean reverting). I en bivariat DCC-

modell ser modellen för kvasi-korrelationerna då ut enligt,  

𝑄𝑖,𝑗,𝑡 = 𝜔𝑖,𝑗 + 𝑎𝑧𝑖,𝑡−1𝑧𝑗,𝑡−1𝑏𝑄𝑖,𝑗,𝑡−1   (10) 

och i matrisformat, 

𝑸𝑡 = 𝛀 + 𝑎(𝒛𝑡−1𝒛′𝑡−1) + 𝑏𝑸𝑡−1   (11) 

där 𝑸𝑡 är kvasi-korrelationsmatrisen, 𝛀 är interceptmatrisen, och 𝒛𝑡−1 är en vektor av 

tidsfördröjda standardiserade feltermer (Engle, 2009, s. 45-48). Denna modell innebär 

dock estimering av ett relativt stort antal parametrar, av vilken orsak correlation 

targeting vanligtvis används (Engle, 2009, s. 46). Interceptmatrisen ersätts här av 

estimatorn 

�̂� = (1 − 𝑎 − 𝑏)�̅�,      �̅� ≡
1

𝑇
∑ 𝒛𝑡𝒛𝑡

′𝑇
𝑡=1    (12) 

där  �̅� står för den obetingade korrelationsmatrisen för de standardiserade feltermerna 

över samplet (eftersom variablerna är volatilitetsjusterade och har variansen 1) (Engle, 

2009, s. 131).  Ekvation 11 förändras då till,   

𝑸𝑡 = (1 − 𝑎 − 𝑏)�̅� + 𝑎(𝒛𝑡−1𝒛′𝑡−1) + 𝑏𝑸𝑡−1  (13) 

och antalet parametrar att estimera minskar till endast två. Detta gör att modellen är 

lättanvänd och kräver estimering av i förhållandevis få parametrar. För mera 

information gällande correlation targeting refereras läsaren till Engle (2009, s. 130-

136). 

𝑸𝑡 kommer nu att ändras över tiden med ny information från avkastningarna. Om 

avkastningarna rör sig åt samma håll kommer 𝑸𝑡 att öka över det långsiktiga 

medelvärdet och tvärtom. Såsom för variansen i GARCH(1,1)-modellen är det summan 

av de estimerade parametrarna 𝑎 och 𝑏 som styr hur snabbt korrelationen återgår till det 

långsiktiga medelvärdet. (Engle, 2009, s. 46-47) 

𝑸𝑡 är alltid positivt definit om 𝑎 > 0, 𝑏 ≥ 0 och (𝑎 + 𝑏) < 1 och om startvärdet, 𝑸0 är 

positivt definit. Detta eftersom 𝑸𝑡 då är en summa av positivt definita eller positivt 

semidefinita matriser. (Silvennoinen & Teräsvirta, 2009) 
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Problemet med kvasi-korrelationer, och orsaken till att de kallas så är att de 

nödvändigtvis inte är korrelationer alls. En variabels korrelation med sig själv är alltid 

enligt definition 1. I kvasi-korrelationsmatrisen, 𝑸𝑡 är det dock endast säkert att de 

diagonala elementen i medeltal har ett värde på 1. Inte att varje element är exakt 1 (Engle, 

2009, s. 48-55). Av denna orsak har DCC-modellen ett tredje och sista skede, vilket 

involverar ”omvägande” (eng. rescaling) av värdena så att de kan kallas korrelationer. 

Detta görs genom formeln,  

𝜌𝑖,𝑗,𝑡 =
𝑄𝑖,𝑗,𝑡

√𝑄𝑖,𝑖,𝑡𝑄𝑗,𝑗,𝑡
    (14) 

eller i matrisformat,  

𝑹𝑡 = 𝑸𝑡
∗𝑸𝑡𝑸𝑡

∗,      𝑸𝑡
∗ = 𝑑𝑖𝑎𝑔(

1

√𝑄𝑖,𝑖,𝑡
, … ,

1

√𝑄𝑛,𝑛,𝑡
)  (15) 

där 𝑹𝑡 är den nu färdigt estimerade tidsvarierande betingade korrelationsmatrisen, 𝑸𝑡 

är kvasi-korrelationsmatrisen och 𝑸𝑡
∗ är en diagonalmatris med inverterade 

kvadratrötter av diagonalelementen i 𝑸𝑡 i diagonalen (i,...,n är variablerna i modellen) 

(Engle, 2009, s. 48-55; Silvennoinen & Teräsvirta, 2009). 

6.2.2.1 Svagheter hos DCC 

Också DCC-modellen har en del svagheter. Att modellen kräver endast 2 

parameterestimat är i huvudsak en styrka för modellen. Om antalet beroende variabler 

blir stort kan det dock bli en svaghet eftersom alla korrelationsprocesser är begränsade 

till samma dynamiska struktur (Silvennoinen & Teräsvirta, 2009). I den här 

avhandlingen används maximalt tre variabler så detta borde inte bli ett problem.  

Det har dessutom diskuterats att sättet på vilket 𝑸𝑡 estimeras, leder till att 𝑹𝑡 strikt sett 

inte alls kan ses som en dynamisk betingad korrelationsmatris. Modellen har också 

kritiserats för att den är angiven och inte härledd baserat på sambandet mellan de olika 

variablerna samt för att korrelationsdelen av modellen inte är knyten till variansdelen 

och att moment av högre ordning därför nödvändigtvis inte existerar. För djupare 

diskussion om modellens svagheter, se Caporin och McAleer (2013).  

Trots sina svagheter förblir DCC-modellen mycket använd inom finansiell forskning på 

grund av sin enkelhet, låga antal parametrar att estimera och låga krav på restriktioner. 

För ändamålet i denna avhandling, det vill säga estimering av korrelationer mellan olje- 
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och aktieavkastningar för jämförande av korrelationer samt för undersökning av 

diversifieringsmöjligheter anses modellen vara ändamålsenlig.  

6.3 Modell 1: DCC-GARCH-GJR 

Den första modellen som kommer att användas i denna undersökning är Engles (2002) 

DCC-modell som diskuterats ovan. Modellen kommer att användas för att analysera 

tidsvarierande betingade korrelationer mellan futuravkastningar på olja och 

aktiemarknadsavkastningar på de olika marknaderna. Till exempel Degiannakis et al. 

(2011) och Sadorsky (2014) har tidigare också använt sig av denna modell.  

Korrelationerna kommer att analyseras både genom användning av dagliga data samt 

data med veckofrekvens. Med data på daglig nivå kommer aktiemarknadsavkastningen 

på utvecklade marknader, aktiemarknadsavkastningen på tillväxtmarknader och 

oljeavkastningen att inkluderas som beroende variabler i en och samma DCC-modell. 

Förutom korrelationen med oljeavkastningen estimeras då också korrelationen mellan 

de två aktiemarknaderna. Korrelationen mellan de enskilda BRIC länderna och 

oljeavkastningen undersöks en i taget i fyra bivariata DCC-modeller.  

Då data med veckofrekvens används kommer aktiemarknadsavkastningen på utvecklade 

marknader och aktiemarknadsavkastningen på tillväxtmarknader att undersökas skilt i 

tillsammans med oljeavkastningen i två bivariata DCC-modeller. Detta på grund av 

problem med konvergerande av modellerna vid preliminär estimering. De enskilda 

BRIC-länderna undersöks på samma sätt som med dagliga data. Sammanlagt kommer 

då 11 DCC-modeller att estimeras. Ekvationerna för modellen består av,  

𝑟𝑖,𝑡 = 𝛾𝑖,0 + ∑ 𝛾𝑖,𝑝𝑟𝑖𝑡,−𝑝
𝐴𝑅
𝑝=1 + ∑ 𝜆𝑖,𝑞𝜀𝑖,𝑡−𝑞

𝑀𝐴
𝑞=1 + 𝜀𝑖,𝑡   (16) 

𝜀𝑖,𝑡 = 𝑧𝑖,𝑡√ℎ𝑖,𝑡,  𝑧𝑖𝑡,~𝑓(𝑧𝑖,𝑡;  0, 1, 𝜈)   (17) 

ℎ𝑖,𝑡 = 𝑐𝑖 + 𝛼𝑖𝜀𝑖,𝑡−1
2 + 𝛽𝑖ℎ𝑖,𝑡−1 + 𝑑𝑖𝜀𝑖,𝑡−1

2 𝐼(𝜀𝑖,𝑡−1)  (18) 

 

𝑸𝑡 = (1 − 𝑎 − 𝑏)�̅� + 𝑎(𝒛𝑡−1𝒛′𝑡−1) + 𝑏𝑸𝑡−1  (19) 

𝑹𝑡 = 𝑸𝑡
∗𝑸𝑡𝑸𝑡

∗,    𝑸𝑡
∗ = 𝑑𝑖𝑎𝑔(

1

√𝑄𝑖,𝑖,𝑡
, … ,

1

√𝑄𝑛,𝑛,𝑡
)  (20) 

𝑯𝑡 = 𝑫𝑡𝑹𝑡𝑫𝑡,    𝑫𝑡 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(√ℎ𝑖,𝑡, … , √ℎ𝑛,𝑡)  (21) 
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där de tre första ekvationerna (16-18) utgör de univariata GARCH-modellerna, (skede 1 

av DCC-modellen) av vilken orsak dessa inte är i matrisformat, ekvation 19 utgör 

estimeringen av kvasi-korrelationerna medan ekvation 20 står för ”omvägningen” av 

korrelationerna.  

I medelvärdesekvationerna (16) står 𝛾𝑖0 för konstanten i modellen för avkastningsserie 𝑖 

och förutom denna inkluderas möjligtvis AR och/eller MA tidsfördröjningar, 𝑟𝑖,𝑡−𝑝 

respektive 𝜀𝑖,𝑡−𝑞, beroende på modellen i fråga. 𝑖, … , 𝑛 står för avkastningsserierna i 

modellen. Fastställande av ARMA-specifikationerna, det vill säga antalet AR och MA 

tidsfördröjningar att inkludera behandlas för samtliga modeller i kapitel 6.6. 

Variansekvationerna i modellen (ekvation 18) består av GARCH-GJR (1,1,1)-modeller, så 

att också asymmetrier tas i beaktande.  

6.3.1 Students t-fördelning 

På grund av den toppighet i serierna som diskuterats i tidigare, kommer samtliga 

modeller att estimeras genom användning av en multivariat student-t fördelning, vilket 

kan ses i ekvation 17. 𝑓(𝑧𝑖𝑡;  0, 1, 𝜈) står för den multivariata student-t täthetsfunktionen 

vilken ersätter normalfördelningen (Degiannakis et al., 2011). Här estimeras en 

ytterligare parameter för antalet frihetsgrader i t-fördelningen (𝜈). T-fördelningen har 

fler observationer längre från medelvärdet än vad normalfördelningen har och 

användningen av denna motverkar därför problem som uppstår på grund av 

överskottstoppighet i serierna. Alla ändliga vädren på de estimerade frihetsgraderna 

innebär en distribution med fler observationer längre från medelvärdet än 

normalfördelningen. (Estima, 2007, s. 419) 

6.4 Modell 2: CCC-VARMA-GARCH-GJR  

I den andra modellen som kommer att användas estimeras de betingade kovarianserna 

enligt Bollerslevs (1990) CCC-modell med konstanta betingade korrelationer. Till 

skillnad från den grundläggande CCC-modellen kommer däremot GARCH-modellerna 

att specificeras som VARMA-GARCH-GJR-modeller enligt McAleer et al. (2009), där 

korsvisa ARCH- och GARCH-parametrar inkluderas i variansekvationerna för de olika 

avkastningsserierna (härefter: ”CCC-VARMA”). Detta innebär att överföringseffekter i 

volatilitet kommer att kunna undersökas och det är också den huvudsakliga orsaken till 
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användningen av denna modell, som också använts av bland annat Chang et al. (2010; 

2013) och Sadorsky (2014).  

På samma sätt som föregående modell kommer också 5 CCC-VARMA-modeller att 

estimeras för dagliga data och 6 stycken för data med veckofrekvens. Med dagliga data 

kan då också volatilitetsöverföring mellan aktiemarknadsavkastningar på utvecklade 

marknader och tillväxtmarknader analyseras. Formlerna för CCC-VARMA-modellen är,  

𝑟𝑖,𝑡 = 𝛾𝑖,0 + ∑ 𝛾𝑖,𝑝𝑟𝑖,𝑡−𝑝
𝐴𝑅
𝑝=1 + ∑ 𝜆𝑖,𝑞𝜀𝑖,𝑡−𝑞

𝑀𝐴
𝑞=1 + 𝜀𝑖,𝑡   (22) 

𝜀𝑖,𝑡 = 𝑧𝑖,𝑡√ℎ𝑖,𝑡 ,  𝑧𝑖,𝑡~𝑓(𝑧𝑖,𝑡; 0,1, 𝜈)   (23) 

ℎ𝑖𝑡 = 𝑐𝑖 + ∑ 𝛼𝑖,𝑗𝜀𝑗,𝑡−1
2𝑛

𝐽=1 + ∑ 𝛽𝑖,𝑗ℎ𝑗,𝑡−1
𝑛
𝑗=1 + 𝑑𝑖𝜀𝑖,𝑡−1

2 𝐼(𝜀𝑖,𝑡−1) (24) 

 

𝑯𝑡 = 𝑫𝑡𝑹𝑫𝑡,   𝑫𝑡 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(√ℎ𝑖,𝑡 , … , √ℎ𝑛,𝑡)   (25) 

𝑹 = (
1 ⋯ 𝜌1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝜌𝑛1 ⋯ 1

)    (26) 

där, såsom tidigare, 𝑖, … , 𝑛 står för avkastningsserierna i modellen. Medelvärdes-

ekvationen liknar den för DCC-modellen och fastställandet av ARMA-specifikationerna 

hittas i kapitel 6.6. Såsom tidigare används också här en multivariat Student-t fördelning 

enligt ekvation 23, formen för vilken estimeras med en ytterligare parameter. 

Till skillnad från DCC-modellen (modell 1) inkluderas i CCC-VARMA-modellen också 

korsvisa ARCH och GARCH variabler i variansekvationen enligt ekvation 24. I kapitel 6.1 

diskuterades att univariata GARCH-modeller kan ses som ARMA-modeller för de 

kvadrerade feltermerna. Här utökas variansekvationens specifikation till en VARMA-

modell. Antalet variabler i variansekvationen beror således på antalet beroende variabler 

i modellen. Vad detta innebär är att man låter en variabels betingade varians påverkas 

av de andra variablernas tidsfördröjda varians samt tidsfördröjda kvadrerade feltermer.  

Om en variabels kvadrerade feltermer och betingade varians estimeras signifikant 

påverka en annan variabels betingade varians följande period, kan detta tolkas som 

volatilitetsöverföring. I fråga om korsvisa ARCH-parametrar skulle signifikanser tyda på 

att chocker i en variabel skulle påverka variansen hos en annan följande period. Eftersom 

de betingade varianserna estimeras med hjälp av information tillgänglig under 

föregående period, skulle signifikanta korsvisa GARCH-parametrar innebära att ny 

information skulle påverka den betingade variansen för en variabel följande period 
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medan reaktionen hos en annan variabels betingade varians skulle komma först under 

där påföljande period. Tolkningen av korsvisa GARCH-parametrar som 

volatilitetsöverföring är inte lika klar som hos korsvisa ARCH-parametrar och större vikt 

kommer därmed att läggas på tolkning av ARCH-parametrarna. De korsvisa (G)ARCH-

parametrarna behöver inte vara positiva för att den betingade variansen skall vara 

definierad.  

I variansekvationen (ekvation 24) inkluderas också samma asymmetriska specifikation 

som i DCC-modellen, vilket betyder att hävstångseffekten också här kommer att tas i 

beaktande. Den asymmetriska specifikationen gäller här endast beroende variabelns 

egna ARCH-variabler, vilket betyder att modellen ändå är symmetrisk i korsvisa 

feltermers påverkan på den betingade variansen, och att asymmetrier i hur positiva och 

negativa feltermer påverkar en annan variabels betingade varians då inte kan 

undersökas. Ytterligare information angående den asymmetriska specifikationens, samt 

CCC-VARMA-modellens egenskaper överlag hittas i McAleer et al. (2009).  

6.5 Estimering av modellerna 

Samtliga modeller och test i denna avhandling har utförts med i programmet WinRats 

8.0. GARCH-modeller kan inte estimeras med hjälp av OLS-estimering och därför 

används ML (eng. maximum likelihood) estimering (Brooks 2008, s. 395; Engle, 1982).  

Det är möjligt att estimera varje univariat modell skilt i båda modellerna och i DCC 

modellen kan betingade varianser och betingade korrelationer estimeras separat. Detta 

innebär att modellerna skulle bli mindre krävande att estimera och ett större antal 

beroende variabler kan användas. Också typen av GARCH-modell som används för de 

olika beroende variablerna kunde vara olik. Dock medför enligt Caporin & McAleer 

(2013) estimering av modellen i två steg en del problem och eftersom maximalt tre 

beroende variabler används i denna undersökning, kommer estimeringen att göras i ett 

och samma steg. Medelvärdet och variansen för varje beroende variabel i samma modell 

kommer också att specificeras på samma sätt. Exempel på kommandokoden som 

använts för modellerna hittas i bilaga 6.  

6.5.1 Maximum likelihood estimering 

Modellerna kommer att estimeras med maximum likelihood (ML) estimering, vilken 

fungerar så att en maximeringsmetod används för att maximera värdet på en likelihood 
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funktion (eller log-likelihood funktion). Maximering av log-likelihood funktionen 

innebär maximering av sannolikheten för att modellen i fråga skulle ha producerat de i 

observationerna i samplet. Eftersom modellerna estimeras i ett steg innebär detta att 

endast en log-likelihood funktion maximeras per modell.  

Den huvudsakliga maximeringsmetoden för estimering av modellerna i den här 

undersökningen är BFGS (Broyden, Fletcher, Goldfarb, Shanno) (Broyden, 1965; 1967; 

Fletcher & Powell, 1963). BFGS estimeringsmetoden är asymptotiskt ekvivalent med den 

också ofta använda BHHH (Berndt, Hall, Hall & Hausman, 1974) metoden vars skattning 

dock kan vara inexakt då log-likelihood funktionen är långt från sitt maximala värde.  

Dessutom, på grund av onormalitet i feltermerna efter preliminär estimering, används 

QML (eng. quasi-maximum likelihood)-estimering (BFGS-metoden tillsammans med 

robusta standardfel i Winrats (Estima, 2007, s. 423)), där en funktion relaterad till log-

likelihood funktionen maximeras istället för den verkliga log-likelihood funktionen. I och 

med användning av QMLE estimeras också robusta estimat för kovariansen av 

parameterestimaten, vilka annars kan vara missvisande vid estimering med QML. QML 

är under relativt svaga villkor (α + β < 1, McAleer et al., 2007) konsistent även då 

fördelningsantagandet inte uppfylls (Bollerslev & Wooldridge, 1992).  

Eftersom en del problem fanns med konvergerandet vid en första estimering, har en 

preliminär metod använts för att estimera startvärden för BFGS-estimeringen. Den 

metod som här använts är simplex, som är en derivatfri metod och diskuteras djupare i 

bland annat Estima (2007, s. 262-263). Efter detta har modellerna konvergerat utan 

problem.  

6.6 Fastställande av avkastningsekvationer 

För att fastställa specifikationer för modellernas medelvärdesekvationer har varje modell 

estimerats med 0 till 5 autoregressiva (AR-) tidsfördröjningar, 0 till 5 glidande 

medelvärdes- (MA-) tidsfördröjningar, samt alla kombinationer av dessa, både med 

dagliga och veckovisa data. Samma mängd AR- och MA- tidsfördröjningar har använts 

för varje medelvärdesekvation i samma modell. Akaike, Schwartz och Hannan-Quinn 

informationskriterium (AIC, SIC och HQ) har beräknats och Multivariata Q-statistikor 

(Hosking, 1981) estimerats på feltermerna för samtliga estimerade modeller.  
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Samma specifikationer för medelvärdesekvationen ofta ger lägsta värdet på både SIC och 

HQ, medan AIC ofta rekommenderar en större modell. De specifikationer som gett de 

lägsta SIC och HQ informationskriterierna har först valts, varefter Q-statistikor har 

studerats. För de modeller där Q-statistikorna signifikant indikerat autokorrelation har 

större modeller valts i mån av möjlighet genom att överväga specifikationen med det näst 

lägsta värdet på SIC och HQ och så vidare.  

De slutliga ARMA-specifikationerna för medelvärdesekvationerna hittas i tabell 4. För 

sex av de totalt 22 slutliga modellerna kunde autokorrelationen (definierad som 

signifikanta Q-statististikor på en 10 procent signifikansnivå) inte elimineras helt, 

åtgärder till problemet och dess implikationer diskuteras i samband med 

modelldiagnostiken i följande kapitel.  

    DCC-GARCH   CCC-VARMA-GARCH 

  Modell Autoregressiva 
Glidande 

medelvärde 
  Autoregressiva 

Glidande 

medelvärde 

Dagliga data 
 MSCI World, MSCI EM, Brent 3 1  3 1 

 MSCI Brazil, Brent 2 1  2 1 
 MSCI Russia, Brent 1 0  1 0 

 MSCI India, Brent 1 0  1 0 
 MSCI China, Brent 1 0  1 0 

Veckovisa data 
 MSCI World, Brent 0 0  0 0 

 MSCI EM, Brent 0 0  0 0 

 MSCI Brazil, Brent 0 2  0 0 
 MSCI Russia, Brent 0 0  0 0 

 MSCI India, Brent 0 3  0 1 
  MSCI China, Brent 0 0   0 0 

Tabell 4 Specifikationer för medelvärdesekvationerna 

6.7 Hypoteser 

Eftersom den första modellen, DCC-modellen, genererar serier av betingade 

korrelationer, kommer tolkandet av resultaten göras genom att undersöka graferna av 

korrelationer och jämföra de olika aktiemarknadernas serier för oljepriskorrelationen 

med varandra. Förväntningen är att korrelationen är låg men i medeltal positiv för 

samtliga marknader, men att korrelationen ändras mycket över tiden. Tillväxtmarknader 

förväntas i medeltal ha högre korrelation med oljepriset än utvecklade och diverse 

chocker på oljemarknaden förväntas påverka korrelationen med tillväxtmarknader 

mindre än korrelationen med utvecklade marknader. För de enskilda BRIC-länderna 

förväntas skillnader i korrelation med oljepriset att hittas bland annat på grund av 

relativa vikter i olika sektorer men också på grund av andra marknadsspecifika faktorer.  
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VARMA-GARCH-modellerna estimerar korsvisa ARCH- och GARCH-parametrar, vilka 

tolkas som tecken på volatilitetsöverföring. De statistiska hypoteserna för parametrarna 

är enligt följande. 

𝐻0: 𝛼𝑖,𝑗 = 0,    𝑖 ≠ 𝑗     (27) 

𝐻1: 𝛼𝑖,𝑗 ≠ 0,    𝑖 ≠ 𝑗  

Med andra ord är nollhypotesen att ingen volatilitetsöverföring existerar mellan de olika 

marknaderna medan sådan existerar enligt alternativa hypotesen. Nollhypotesen 

förväntas kunna förkastas för volatilitetsöverföring från oljemarknaden till samtliga 

andra marknader, tydligare så för tillväxtmarknader samt marknader med hög 

oljeproduktion och stor energisektor. Förväntningen är också att volatilitetsöverföring 

från aktiemarknader till oljepriset hittas från de globala indexen, medan denna effekts 

signifikans för de enskilda länderna förväntas bero på landets oljeproduktion. 

Volatilitetsöverföringen förväntas vara relativt kortsiktig och därför observeras starkare 

i modeller med dagliga data.  

Den konstanta korrelationen förväntas, såsom den tidsvarierande i medeltal, vara låg 

men svagt positiv samt starkare för tillväxtmarknader och enskilda länder beroende på 

oljeproduktion och sektorvikter.  

För de asymmetriska specifikationerna kan följande statistiska hypotes ställas. 

𝐻0: 𝑑𝑖 = 0      (28) 

𝐻1: 𝑑𝑖 ≠ 0   

I finansiell litteratur förväntas ofta nollhypotesen för parametern kunna förkastas och 

vara positiv eftersom negativa chocker ökar risken (McAleer et al., 2009) och så också i 

denna undersökning. 𝑑𝑖 förväntas då få ett positivt värde för samtliga avkastningsserier.  
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7 RESULTAT 

I det här kapitlet undersöks resultaten från de estimerade modellerna. För att kunna ta 

potentiella svagheter och felspecifikationer i modellerna i beaktande vid tydande av 

resultaten diskuteras först de empiriska resultaten samt resultat från gjorda 

diagnostiktest. Därefter tolkas resultaten i form av de betingade korrelationerna och 

volatilitetsöverföring. Också implikationer för investerare diskuteras. 

7.1 Empiriska resultat och modelldiagnostik 

Till följande kommer de empiriska resultaten att presenteras och analyseras. I detta 

kapitel kommer också diagnostiktest att utföras och resultat från dessa presenteras. De 

estimerade resultaten från modellerna för utvecklade och tillväxtmarknaders 

aktiemarknadsavkastning hittas i tabell 5-7 medan resultat för de enskilda BRIC-

länderna hittas i bilaga 7.  

7.1.1 Medelvärdesekvationerna 

För det första kan sägas att tidsfördröjningarnas parametrar i medelvärdesekvationerna 

(autoregressiva och glidande medelvärde) i regel är signifikanta på en 5 procent 

signifikansnivå när det gäller modeller med dagliga data. Detta tyder på att de finns orsak 

till att tidsfördröjningarna inkluderas. Förtecknen varierar och också värdena är olika 

vilket tyder på att persistensen i avkastningarna varierar. I modellerna med veckovisa 

data har tidsfördröjningar inte alltid varit nödvändiga men i de modeller där sådana 

inkluderats är det också vanligare än hos dagliga data att parametrarna inte är 

signifikanta (tabell 5-7, bilaga 7). Detta kan delvis bero på att autokorrelationen är 

svagare med längre frekvens på data men kan också bero på att antalet observationer i 

dessa modeller är färre än i modellerna med dagliga data. 

7.1.2 Krav gällande betingade varianser och kovarianser 

För att gå över till variansekvationerna kan ses att vissa modellers konstanter har 

estimerats negativa, vilket som tidigare diskuterats inte är teoretiskt motiverat eftersom 

detta skulle tyda på att den obetingade variansen (ekvation 5) inte är definierad (blir 

negativ) och att också den långsiktiga betingade variansen är negativ (Engle, 2001). 

Modellerna i fråga är CCC-VARMA-modellerna med MSCI EM och oljeavkastningen i 

samma modell samt samma modeller med MSCI Brazil och oljeavkastningen. I båda 
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fallen både med dagliga och veckovisa data och i alla modeller har de negativa 

konstanterna estimerats specifikt i variansekvationen för oljeavkastningen.  

I samtliga ekvationer estimeras 𝛼 + 𝛽 till under ett, vilket hos den vanliga GARCH(1,1) 

modellen vore tillräckligt för att modellen skal vara stationär. Dock gör den 

asymmetriska specifikationen att kravet är 𝛼 + 𝛽 + 𝑑/2 < 1, vilket inte uppfylls i flera av 

modellerna. I själva verket uppgår summan till aningen över ett i de flesta modellerna 

med dagliga data, vilket betyder att de estimerade betingade varianserna inte rör sig mot 

medelvariansen på längre sikt, vilket inte är teoretiskt motiverat. Med veckovisa data 

uppfylls kravet i de flesta fall med undantag av ekvationerna MSCI World, MSCI India 

och MSCI China i DCC-modellerna för dessa.  

På samma sätt som konstanterna i variansekvationerna har också en del negativa ARCH-

parametrar estimerats. Detta leder inte direkt till att den obetingade variansen skulle bli 

negativ men det betyder att det är möjligt för modellen att estimera negativa betingade 

varianser och är därför inte heller teoretiskt motiverat. Negativa ARCH-parametrar har 

estimerats för MSCI World i samtliga modeller där variabeln inkluderats, för MSCI EM 

i CCC-modellen med dagliga data samt för MSCI Brazil i DCC-modellen med veckovisa 

data. Inga GARCH-parametrar har estimerats negativa och som oftast i GARCH-

modeller verkar också GARCH-variabeln vara den variabel som starkast driver variansen 

i samtliga modeller. I GARCH-GJR-modeller krävs därtill att 𝛼 + 𝑑 ≥ 0 för att den 

betingade variansen skall vara positiv. Detta krav uppfylls i samtliga modeller. 

Tolkningen av de korsvisa (G)ARCH-parametrarna lämnas till kapitel 7.2.  

Ingen av de negativa konstanterna eller ARCH-parametrarna är signifikanta ens på en 

10 procent signifikansnivå och parametervärdena är i regel nära noll. Därtill i de fall då 

𝛼 + 𝛽 + 𝑑/2 estimeras till över ett, är summan i regel endast aningen över 1 och oftast är 

någon av parametrarna inte signifikanta. Med andra ord även om resultaten i många fall 

inte är teoretiskt motiverade och den betingade variansen inte rör sig mot medelvärdet 

är det osannolikt att negativa betingade varianser skulle estimeras av modellerna. För att 

säkerställa att inga negativa betingade varianser estimerats under tidsperioden i fråga 

har dessa undersökts och den lägsta estimerade betingade variansen visar sig vara positiv 

i samtliga dagliga och veckovisa modeller.  

I DCC-modellernas andra skede är kvasi-korrelationsmatrisen positivt definit endast om 

𝑎 > 0, 𝑏 ≥ 0 och (𝑎 + 𝑏) < 1. Dessa har undersökts utifrån resultaten (tabell 5-7 och 

bilaga 7) och kravet uppfylls för samtliga modeller.  
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7.1.3 Asymmetrisk effekt 

Den sista parametern i variansekvationerna, 𝑑𝑖, det vill säga parametern för den 

assymmetriska (GJR) specifikationen får ett positivt värde i samtliga modeller, vilket 

tyder på att negativa feltermer har en större inverkan på den betingade variansen än 

positiva. I alla modeller med dagliga data är också alla asymmetriparametrarna 

signifikanta på en 1 procent nivå, vilket tyder på att det finns asymmetri i hur positiva 

och negativa feltermer påverkar den betingade variansen och att det därför är motiverat 

att ta asymmetrin i beaktande i modellerna. I modellerna med veckovisa data är 

signifikanserna lägre men de flesta modellerna har ändå signifikanta 

asymmetriparametrar på åtminstone en 5 procent signifikansnivå och estimering av 

asymmetriska modeller är därmed också här motiverat.  

Resultaten ses i tabell 5-7 samt bilaga 7 och vad som kan nämnas är att 

aktieavkastningarna verkar ha högre asymmetriska effekter än oljeavkastningarna. Detta 

är fallet i samtliga modeller. Asymmetrierna varierar också mellan marknaderna medan 

oljeavkastningens asymmetriparameter estimeras till ungefär samma värde oberoende 

av vilken/vilka andra variabler i som inkluderas i modellen. Eftersom asymmetrier inte 

är undersökningens huvudsakliga syfte kommer värdena på de asymmetriska 

parametrarna inte att diskuteras djupare. 

7.1.4 Autokorrelation i feltermerna 

Endast få diagnostiktest för multivariata GARCH-modeller har hittills utvecklats i 

forskningen, av vilken orsak relativt få test finns tillgängliga för att testa hur modellerna 

presterar (Silvennoinen & Teräsvirta, 2009). Av dessa få är det multivariata Q-testet ett.  

Om GARCH-modeller är korrekt specificerade för de data som används, borde varken de 

standardiserade feltermerna, det vill säga feltermerna dividerade med de estimerade 

betingade standardavvikelserna eller de kvadrerade standardiserade feltermerna vara 

autokorrelerade. Flera multivariata versioner existerar av Ljung-box Q-statistika och här 

används Hoskings (1981) version. Hosking (1981) har också visat att flera av de olika 

multivariata definitionerna av Q-testen i själva verket är ekvivalenta.  

Såsom i det univariata fallet följer testet under nollhypotesen asymptotiskt en 𝜒2 

distribution. Dock, eftersom testet görs på (kvadrerade) standardiserade feltermer från 

modellerna påverkas feltermernas fördelning av GARCH-estimeringen och resultaten 
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bör därför ses som indikativa (Zivot, 2009). Testen har utförts med 1, 5, 10, 15, 20, 25 

och 30 tidsfördröjningar och resultaten kan ses i bilaga 8.  

En hel del autokorrelation verkar finnas kvar i de standardiserade feltermerna när det 

gäller modellerna med dagliga data. Speciellt modellerna för MSCI Russia och MSCI 

China verkar inte vara tillräckliga för att ta autokorrelationen i beaktande. På en 5 

procent signifikansnivå är de flesta Q statistikor signifikanta för dessa modeller. 

Modellerna kunde inte heller förbättras genom att inkludera fler tidsfördröjningar (upp 

till 5 AR och 5 MA) i medeltalsekvationerna, vilket tagits i beaktande vid val av modeller. 

För modellen med MSCI World, MSCI EM och Brent indexet är testet med endast en 

tidsfördröjning signifikant på en 1 procents nivå i DCC-modellen men signifikansen har 

sänkts till en 10 procent nivå i CCC-VARMA-modellen. Till skillnad från modellerna med 

dagliga data tyder Q statistikorna på att ingen autokorrelation i medelvärdet kvarstår i 

någon av modellerna med veckovisa data.  

På samma sätt som med autokorrelationen i de standardiserade feltermerna verkar 

också en del av modellerna lida av kvarstående autokorrelation i de kvadrerade 

standardiserade feltermerna. Med andra ord verkar ARCH-effekter kvarstå i 

feltermerna. Med dagliga data gäller detta speciellt modellerna för MSCI World och 

MSCI EM, där samtliga Q statistikor är signifikanta på en 5 procent nivå, samt för MSCI 

Brazil, där också många Q-statistikor är signifikanta på samma signifikansnivå. Också i 

modellerna för MSCI India och för MSCI China kan en del spår av kvarstående ARCH-

effekter ses på en 5 procent signifikansnivå.  Både DCC och CCC-VARMA-modellerna 

indikerar liknande ARCH-effekter i feltermerna.  

Med veckovisa data är också de kvarstående ARCH-effekterna färre. I DCC-modellerna 

kan på en 5 procents nivå signifikanta ARCH-parametrar ses för modellerna med MSCI 

World, MSCI EM och MSCI Brazil. I CCC-VARMA-modellerna ses signifikanta Q-

statistikor på en 5 procent nivå endast för modellerna med MSCI World och MSCI Brazil 

och endast en av de 7 estimerade Q-statistikorna är signifikanta i båda fallen. Att färre 

signifikanta statistikor observeras för CCC-VARMA-modellen kan förklaras med att 

denna har fler variabler som förklarar variansen och därför klarar av att modellera en 

större andel av autokorrelationen i variansen.  

Överlag kan konstateras att en del autokorrelationer kvarstår i de standardiserade 

feltermerna och kvadrerade standardiserade feltermerna. Resultaten tyder också, såsom 
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i tidigare undersökningar, på att modellerna är bättre specificerade för det veckovisa 

datat.  

7.1.5 Exkluderande av extremvärden 

De kvarstående ARCH-effekterna kan delvis orsakas av extremvärden i 

avkastningsserierna. Detsamma gäller de negativa ARCH-termer som diskuterats ovan. 

För att hitta och möjligtvis åtgärda problem orsakade av extremvärden har de 

standardiserade feltermerna från modellerna inspekterats över tidsperioden och 

indikatorvariabler har bildats för extrema värden. Dessa indikatorvariabler har sedan 

inkluderats både i medelvärdes- och variansekvationerna och modellerna har estimerats 

på nytt.  

Resultaten från dessa modeller tyder inte på några signifikanta förbättringar i 

specifikationen av modellerna. AIC har i allmänhet minskat aningen medan SIC har stigit 

i och med inkluderande av indikatorvariabler. För tre av de 22 modellerna som 

estimerats minskade dock signifikansen av kvarstående autokorrelation en aning (i 

antingen de standardiserade eller de kvadrerade standardiserade feltermerna) enligt de 

multivariata Q-testen. Alla tre av dessa modeller var DCC-modeller och de betingade 

korrelationer som estimerats förändrades inte mycket med undantag av vissa chocker i 

vissa av korrelationerna. Dessa förändringar var dock att förvänta med tanke på att de 

starkaste enperioders chockerna som inte kunnat modelleras har exkluderats och 

effekten på korrelationen då förändrats. Av dessa orsaker rapporteras inte resultat från 

de modifierade modellerna och extremvärden kommer inte att tas i beaktande vid 

tolkning av resultaten. Med tanke på framtida forskning kunde tidsperioden för 

undersökningen väljas på ett sådant sätt att de volatilaste perioderna exkluderas. Detta 

kan dock vara svårt att motivera eftersom resultaten då inte heller motsvarar volatila 

perioder på marknaderna. 
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 DCC-GARCH-GJR 

 

 

 

 CCC-VARMA-GARCH-GJR 

 

 
 Koeff. St.fel. t-Stat. Signif.   Koeff. St.fel. t-Stat. Signif.  
Medelvärde 
 𝛾𝑊,0 0,0051 0,0076 0,6710 0,5022   0,0057 0,0234 0,2423 0,8086  

 𝛾𝑊,1 0,9976 0,1445 6,9029 0,0000 *** 0,9880 0,4572 2,1611 0,0307 ** 

 𝛾𝑊,2 -0,1162 0,0241 -4,8142 0,0000 *** -0,1105 0,0527 -2,0987 0,0358 ** 

 𝛾𝑊,3 0,0235 0,0139 1,6878 0,0914 *  0,0166 0,0333 0,4972 0,6190  

 𝜆𝑊,1 -0,9026 0,1438 -6,2780 0,0000 *** -0,8909 0,4541 -1,9618 0,0498 ** 

 𝛾𝐸,0 0,0727 0,0162 4,4767 0,0000 *** 0,0746 0,0176 4,2354 0,0000 *** 

 𝛾𝐸,1 -0,0221 0,0091 -2,4399 0,0147 **  -0,0179 0,0137 -1,3067 0,1913  

 𝛾𝐸,2 0,0180 0,0103 1,7460 0,0808 *  0,0208 0,0123 1,6884 0,0913 * 

 𝛾𝐸,3 0,0305 0,0098 3,1248 0,0018 *** 0,0320 0,0140 2,2858 0,0223 ** 

 𝜆𝐸,1 0,4301 0,0131 32,868 0,0000 *** 0,4349 0,0181 24,089 0,0000 *** 

 𝛾𝑂,0 0,0388 0,0250 1,5541 0,1202   0,0384 0,0306 1,2567 0,2089  

 𝛾𝑂,1 -0,0729 0,0164 -4,4447 0,0000 *** -0,0765 0,0184 -4,1639 0,0000 *** 

 𝛾𝑂,2 -0,0130 0,0154 -0,8425 0,3995   -0,0063 0,0186 -0,3370 0,7361  

 𝛾𝑂,3 0,0092 0,0147 0,6244 0,5324   0,0072 0,0152 0,4740 0,6355  

 𝜆𝑂,1 0,0564 0,0306 1,8454 0,0650 *  0,0551 0,0313 1,7618 0,0781 * 

Varians 

 𝑐𝑊  0,0084 0,0017 4,7729 0,0000 *** 0,0104 0,0026 3,9343 0,0001 *** 
 𝛼𝑊,𝑊 

 
𝑐𝑊 

(W,W) 

-0,0020 0,0061 -0,3206 0,7485   -0,0051 0,0120 -0,4204 0,6742  
 𝛼𝑊,𝐸       -0,0098 0,0122 -0,8035 0,4217  
 𝛼𝑊,𝑂       -0,0007 0,0029 -0,2321 0,8165  
 𝛽𝑊,𝑊 0,9413 0,0085 111,32 0,0000 *** 0,9550 0,0295 32,368 0,0000 *** 
 𝛽𝑊,𝐸       -0,0400 0,0374 -1,0691 0,2850  
 𝛽𝑊,𝑂       0,0255 0,0107 2,3727 0,0177 *** 
 𝑑𝑊 0,0937 0,0113 8,2806 0,0000 *** 0,1083 0,0133 8,1213 0,0000 *** 
 𝑐𝐸  0,0191 0,0057 3,3561 0,0008 *** 0,0366 0,0098 3,7200 0,0002 *** 
 𝛼𝐸,𝑊 

 
𝑐𝑊 

(W,W) 

      0,0418 0,0216 1,9399 0,0524 * 
 𝛼𝐸,𝐸 0,0292 0,0074 3,9197 0,0001 *** -0,0094 0,0158 -0,5945 0,5522  
 𝛼𝐸,𝑂       -0,0094 0,0060 -1,5726 0,1158  
 𝛽𝐸,𝑊       0,0960 0,0518 1,8518 0,0641 * 
 𝛽𝐸,𝐸 0,9137 0,0144 63,566 0,0000 *** 0,7924 0,0484 16,3802 0,0000 *** 
 𝛽𝐸,𝑂       0,0707 0,0251 2,8211 0,0048 *** 
 𝑑𝐸 0,0784 0,0166 4,7181 0,0000 *** 0,1250 0,0254 4,9287 0,0000 *** 
 𝑐𝑂  0,0137 0,0053 2,5665 0,0103 **  -0,0028 0,0058 -0,4773 0,6332  
 𝛼𝑂,𝑊 

 
𝑐𝑊 
(W,W) 

      -0,0571 0,0196 -2,9097 0,0036 *** 
 𝛼𝑂,𝐸       0,0241 0,0222 1,0850 0,2779  
 𝛼𝑂,𝑂 0,0286 0,0070 4,1061 0,0000 *** 0,0182 0,0076 2,3922 0,0167 ** 
 𝛽𝑂,𝑊       0,0128 0,0595 0,2157 0,8292  
 𝛽𝑂,𝐸       0,1116 0,0747 1,4941 0,1352  
 𝛽𝑂,𝑂 0,9536 0,0056 171,66 0,0000 *** 0,9542 0,0075 127,89 0,0000 *** 
 𝑑𝑂 0,0289 0,0097 2,9690 0,0030 *** 0,0332 0,0096 3,4408 0,0006 *** 
DCC/CCC 
 a 0,0151 0,0037  0,0001 ***      

 b 0,9814 0,0049 202,00 0,0000 ***      

 𝑅𝑊,𝐸       0,6573 0,0087 75,8299 0,0000 *** 
 𝑅𝑂,𝑊       0,2536 0,0162 15,6835 0,0000 *** 
 𝑅𝑂,𝐸       0,2599 0,0138 18,7874 0,0000 *** 
Fördelning 

 ν 10,524 0,6815 15,442 0,0000 *** 10,005 0,8169 12,248 0,0000 *** 
Tabell 5 Resultat från dagliga modeller för MSCI World, MSCI EM och Brent 
Enligt ekvation 16-26 står 𝛾𝑖,0 för konstanten, 𝛾𝑖,𝑝 och 𝜆𝑖,𝑞 för AR- och MA-parametrar, 𝑐𝑖 för variansens konstant, 

𝛼𝑖,𝑗 och 𝛽𝑖,𝑗 för ARCH- respektive GARCH-parametrar och 𝑑𝑖 för asymmetriparametern. a och b är DCC-parametrar, 

ν den estimerade formen på t-fördelningen och 𝑅𝑖,𝑗 den konstanta korrelationen. i och j är avkastningsserier, här 

endera W=MSCI World , E=MSCI EM eller O=Olja.  Asteriskerna står för signifikansnivån enligt: *** = 1 %, ** = 

5 % och * =10 %. 
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    DCC-GARCH-GJR   CCC-VARMA-GARCH-GJR 

   Koeff. St.fel. T-Stat. Signif.     Koeff. St.fel. T-Stat. Signif.   
Medelvärde 
 𝛾𝑊,0 0,2419 0,0753 3,2113 0,0013 *** 0,2126 0,0689 3,0853 0,0020 *** 
 𝛾𝑂,0 0,2322 0,1441 1,6107 0,1072   0,2023 0,1644 1,2307 0,2185  

Varians 
 𝑐𝑊  0,2933 0,2576 1,1385 0,2549   0,2659 0,1980 1,3429 0,1793  

 𝛼𝑊,𝑊 

 
𝑐𝑊 
(W,W) 

-0,0281 0,0284 -0,9904 0,3220   -0,0835 0,0511 -1,6345 0,1022  
 𝛼𝑊,𝑂       0,0008 0,0088 0,0959 0,9236  

 𝛽𝑊,𝑊 0,8481 0,1205 7,0395 0,0000 *** 0,7070 0,2209 3,2009 0,0014 *** 

 𝛽𝑊,𝑂       0,3124 0,2548 1,2262 0,2201  

 𝑑𝑊 0,2112 0,1303 1,6212 0,1050   0,3032 0,1480 2,0483 0,0405 ** 

 𝑐𝑂  0,7530 0,4751 1,5850 0,1130   0,0265 0,3050 0,0868 0,9308  

 𝛼𝑂,𝑊 

 
𝑐𝑊 

(W,W) 

      -0,0747 0,0401 -1,8611 0,0627 * 

 𝛼𝑂,𝑂 0,0489 0,0324 1,5085 0,1314   0,0444 0,0310 1,4308 0,1525  

 𝛽𝑂,𝑊       0,7558 0,4881 1,5484 0,1215  

 𝛽𝑂,𝑂 0,8731 0,0330 26,478 0,0000 *** 0,8451 0,0478 17,696 0,0000 *** 

 𝑑𝑂 0,0692 0,0521 1,3283 0,1841   0,0475 0,0459 1,0339 0,3012  

DCC/CCC 

 a 0,0353 0,0217 1,6239 0,1044        

 b 0,9563 0,0287 33,270 0,0000 ***      

 𝑅𝑂,𝑊       0,2500 0,0355 7,0485 0,0000 *** 

Fördelning 

  ν 8,4518 1,5772 5,3588 0,0000 *** 8,6384 1,2605 6,8532 0,0000 *** 

Tabell 6 Resultat från veckovisa modeller för MSCI World och Brent 
Enligt ekvation 16-26 står 𝛾𝑖,0 för konstanten, 𝛾𝑖,𝑝 och 𝜆𝑖,𝑞 för AR- och MA-parametrar, 𝑐𝑖 för variansens konstant, 

𝛼𝑖,𝑗 och 𝛽𝑖,𝑗 för ARCH- respektive GARCH-parametrar och 𝑑𝑖 för asymmetriparametern. a och b är DCC-parametrar, 

ν den estimerade formen på t-fördelningen och 𝑅𝑖,𝑗 den konstanta korrelationen. i och j är avkastningsserier, här endera 

W=MSCI World eller O=Olja.  Asteriskerna står för signifikansnivån enligt: *** = 1 %, ** = 5 % och * =10 %. 

    DCC-GARCH-GJR 

 

 

  CCC-VARMA-GARCH-GJR 

  

  
 Koeff. St.fel. T-Stat. Signif.    Koeff. St.fel. T-Stat. Signif.   
Medelvärde 
 𝛾𝐸,0 0,3504 0,0948 3,6941 0,0002 ***  0,3254 0,0931 3,4954 0,0005 *** 

 𝛾𝑂,0 0,3141 0,1448 2,1686 0,0301 **  0,2549 0,1452 1,7555 0,0792 * 

Varians 

 𝑐𝐸  0,6143 0,2394 2,5655 0,0103 **  0,7024 0,2254 3,1156 0,0018 *** 

 𝛼𝐸,𝐸  

 
𝑐𝑊 

(W,W) 

0,0121 0,0255 0,4759 0,6342   0,0038 0,0307 0,1244 0,9010  

 𝛼𝐸,𝑂       -0,0217 0,0246 -0,8801 0,3788  

 𝛽𝐸,𝐸 0,8349 0,0498 16,7684 0,0000 ***  0,6451 0,1210 5,3329 0,0000 *** 

 𝛽𝐸,𝑂       0,3083 0,1846 1,6702 0,0949 * 

 𝑑𝐸 0,1388 0,0492 2,8228 0,0048 ***  0,2147 0,0708 3,0317 0,0024 *** 

 𝑐𝑂  0,8646 0,4775 1,8106 0,0702 *  -0,0484 0,3516 -0,1375 0,8906  

 𝛼𝑂,𝐸  

 
𝑐𝑊 
(W,W) 

      -0,0539 0,0367 -1,4675 0,1422  

 𝛼𝑂,𝑂 0,0529 0,0332 1,5939 0,1110   0,0609 0,0290 2,1019 0,0356 ** 

 𝛽𝑂,𝐸       0,5275 0,2209 2,3880 0,0169 ** 

 𝛽𝑂,𝑂 0,8665 0,0336 25,827 0,0000 ***  0,8212 0,0494 16,6100 0,0000 *** 

 𝑑𝑂 0,0648 0,0447 1,4519 0,1465   0,0403 0,0475 0,8486 0,3961  

DCC/CCC 

 a 0,0197 0,0304 0,6474 0,5174        

 b 0,9725 0,0485 20,041 0,0000 ***       

 𝑅𝑂,𝐸       0,3339 0,0336 9,9380 0,0000 *** 

Fördelning 

  ν 7,2561 1,0028 7,2357 0,0000 ***  7,4083 1,1447 6,4718 0,0000 *** 

Tabell 7 Resultat från veckovisa modeller för MSCI EM och Brent 
Enligt ekvation 16-26 står 𝛾𝑖,0 för konstanten, 𝛾𝑖,𝑝 och 𝜆𝑖,𝑞 för AR- och MA-parametrar, 𝑐𝑖 för variansens konstant, 𝛼𝑖,𝑗  

och 𝛽𝑖,𝑗 för ARCH- respektive GARCH-parametrar och 𝑑𝑖 för asymmetriparametern. a och b är DCC-parametrar, ν den 

estimerade formen på t-fördelningen och 𝑅𝑖,𝑗 den konstanta korrelationen. i och j är avkastningsserier, här endera 

W=MSCI EM eller O=Olja.  Asteriskerna står för signifikansnivån enligt: *** = 1 %, ** = 5 % och * =10 %. 
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7.2 Tolkning av resultaten 

Till följande analyseras resultaten i form av betingade korrelationer och 

volatilitetsöverföring. Resultaten för utvecklade marknader och tillväxtmarknader 

kommer att jämföras och optimala portföljer samt säkringsförhållanden kommer att 

beräknas för de två marknaderna för att undersöka diversifieringsfördelarna. Resultaten 

för de enskilda BRIC-länderna kommer att jämföras sinsemellan och med de två globala 

marknadsindexen.  

7.2.1 Utvecklade marknader och tillväxtmarknader 

7.2.1.1 Korrelation 

I figurerna 7 och 8 ses de estimerade betingade korrelationerna mellan aktieavkastning 

och oljeavkastningen på utvecklade marknader och tillväxtmarknader6. De dagliga och 

veckovisa korrelationerna ser för det första relativt lika ut över hela tidsperioden för både 

utvecklade marknader och tillväxtmarknader med undantag av vissa perioder. De 

veckovisa korrelationerna fluktuerar också mindre, speciellt för tillväxtmarknader.  

Båda aktiemarknadsavkastningarnas betingade korrelationer med oljeavkastningen 

estimeras i regel vara positiva, vilket är i motsats till en del tidigare forskning om 

korrelationen mellan aktie- och oljeavkastningar (Park & Ratti, 2008).  Resultaten är 

ändå i linje med undersökningar som tidigare behandlat betingade korrelationer 

(Degiannakis et al., 2011; Sadorsky, 2012; 2014; Chang et al., 2013) mellan tillgångarna. 

För aktieinvesterare betyder en positiv korrelation att en kort position i oljefuturer bör 

ingås för att säkra aktieportföljen. De estimerade korrelationerna är relativt låga, vilket 

tyder på att oljeinvesteringar kan utgöra signifikanta diversifieringsfördelar för 

aktieinvesterare, men att säkrande av aktieinvesteringar med hjälp av sådana kan vara 

ineffektivt.  

Vid jämförande av tillväxtmarknaders och utvecklade marknaders dagliga betingade 

korrelationer med oljeavkastningen (figur 7) ses att trots att det i teorin kan finnas 

skillnader i nivån på korrelationen, verkar de betingade korrelationerna röra sig på 

                                                        
6 Korrelationen mellan de två aktiemarknaderna har inte inkluderats eftersom denna inte är av direkt 

intresse för undersökningen i fråga. 
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samma nivå. Medelkorrelationen från DCC-modellerna med dagliga data är 0,259 och 

0,266 för utvecklade marknader respektive tillväxtmarknader.  

 

Figur 7 Dagliga betingade oljekorrelationer för MSCI World och MSCI EM 

 

Figur 8 Veckovisa betingade oljekorrelationer för MSCI World och MSCI EM 

Med veckovisa data kan däremot större skillnader ses i medelkorrelationer där 

utvecklade marknader i medeltal har en korrelation på 0,270 med oljeavkastningen 

medan tillväxtmarknader har en korrelation på 0,353. Från figur 8 kan ses att 

korrelationen faktiskt största delen av tiden är högre för tillväxtmarknader än för 

utvecklade marknader och mera så under första halvan av tidsperioden (fram till 

finanskrisen 2008) än under andra. Desamma kan ses i resultaten för CCC-VARMA-

modellen (tabell 5) där de estimerade korrelationerna är liknande med dagliga data men 

avviker från varandra med veckovisa data.  
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Att aktiemarknadsavkastningarnas oljekorrelationer avviker olika mycket från varandra 

med dagliga och veckovisa data är möjligt eftersom de veckovisa data mäter avkastningar 

över en längre period och korta chocker får då mindre vikt i data7. De veckovisa 

modellerna vara bättre specificerade och det finns därför orsak att tolka resultaten så att 

existens av skillnader i korrelationer mellan veckovisa aktieavkastningar och 

oljeavkastningar på utvecklade marknader jämfört med tillväxtmarknader under längre 

tidsperioder inte kan uteslutas. Att tillväxtmarknaders aktieavkastningar kan ha starkare 

korrelation med oljeavkastningen än utvecklade marknaders är i linje med tidigare 

diskuterad teori. För aktieinvesterare skulle det praktiken betyda att diversifiering av 

aktiemarknadsportföljer med hjälp av oljefuturer under vissa perioder kan ge mera 

fördelar på utvecklade marknader än tillväxtmarknader, men att skillnaden inte är 

bestående.  

Inga tecken på att sambandet mellan olje- och aktieavkastningar skulle ha ökat starkare 

med tiden för tillväxtmarknader kan observeras i graferna och allt detta, (att 

korrelationen är positiv, att inga större skillnader existerar mellan korrelationerna och 

att trenden i graferna ser lika ut) tyder på att oljeprisets effekt på företags kassaflöden 

inte starkt driver sambandet mellan aktie- och oljeavkastningar på någon av de två 

marknaderna, en slutsats som också tidigare dragits av till exempel Miller och Ratti 

(2009). Sambandet verkar istället starkt styras av utomstående faktorer och chocker, på 

vilka aktiemarknaderna reagerar relativt lika.  

För både tillväxt- och utvecklade marknader kan ses att korrelationerna varierar mycket, 

både med dagliga och veckovisa data.  Detta har också observerats tidigare (Degiannakis 

et al., 2011; Chang et al., 2010; 2013; Sadorsky, 2012; 2014) och tyder också på att 

antagande att de betingade korrelationerna är konstanta, såsom i CCC-modellen, är 

felaktigt och att investeringsstrategier baserade på sådana modeller inte är optimala. 

Korrelationen för utvecklade marknader verkar också vara aningen mera volatil.  

Även om samma svackor och toppar i regel kan observeras i korrelationerna för båda 

marknaderna och reaktionerna till de flesta händelser tycks vara relativt lika, kan 

skillnader ses i graferna speciellt i hur stor reaktionen till vissa händelser är under vissa 

tidpunkter. I de dagliga korrelationerna kan observeras att de oljeprischocker i början av 

2000-talet som Kilian (2009) definierat bero på oro över nivån på framtida utbud i 

                                                        
7 Ytterligare estimerade modeller tyder på att skillnaden inte har att göra med antalet beroende variabler 

inkluderade i modellerna. Resultaten för dessa rapporteras inte.  
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förhållande till efterfrågan (eng. precautionary demand shocks) (terroristattackerna i 

Förenta Staterna 2001 och det andra kriget i Irak 2003) har lett till negativa 

korrelationer mellan olje- och aktiemarknadsavkastningar på båda marknaderna, vilket 

är i linje med Kilian och Park (2009) och samt Degiannakis et al. (2011).  

Därtill kan ses att den dagliga betingade korrelationen för MSCI EM sjunkit till noll och 

aningen till negativa sidan i slutet av 2013. Under perioden observeras inga radikala 

prisförändringar i olja medan endast en relativt liten topp i aktiepriserna kan ses. Med 

andra ord låg en oljeprischock inte bakom denna låga korrelation utan de två 

avkastningarna styrdes under tidsperioden av någon orsak av olika faktorer, medan 

MSCI Worlds och Brents avkastningar varit mera kopplade till varandra. De veckovisa 

korrelationerna mellan MSCI EM och Brent är mera stabila och inga negativa sådana 

observeras under den använda tidsperioden.  

Både de dagliga och de veckovisa korrelationerna mellan Brents och MSCI Worlds 

avkastningar går däremot aningen till den negativa sidan både under årsskiftet 2004-

2005 då priset på Brent sjunkit till runt 36 USD och stigit tillbaka till över 55 (orkanen 

Ivan skadar oljeplattformar i förenta staterna, OPEC skär ner produktionen och global 

efterfrågan är hög) och under finanskrisen sensommaren 2008 då oljepriset dök starkt 

(efter att först ha stigit i och med ökad efterfrågan, låg produktion och problem med 

distribution av olja i Förenta Staterna (Degiannakis et al., 2011)). Intressant är att dessa 

chocker inte lika starkt påverkar korrelationen mellan Brent och MSCI EM. Även om 

syftet inte är att undersöka orsaker till förändrade korrelationer, kan spekuleras att en 

orsak till att marknaderna inte reagerat lika kunde vara att investerare på den 

amerikanska aktiemarknaden (vilken har stor vikt i MSCI World indexet) reagerat 

starkare på potentiella förväntade oljeprishöjningar orsakade av orkanen Ivan och 

problem med oljedistribution i Förenta Staterna, så att korrelationen mellan utvecklade 

marknader och oljemarknaden reagerat som på en precautionary demand chock. 

Oberoende av orsaken, tyder resultaten på att tillväxtmarknaders och utvecklade 

marknaders aktieavkastningar kan reagera på olika sätt på vissa händelser och chocker i 

oljepriser, och att korrelationen med oljeavkastningen därmed blir olika under dessa 

perioder.   

En annan observation som kan göras är att samtliga betingade korrelationer stigit 

kraftigt under den senaste finanskrisen och har länge hållits på en högre nivå möjligtvis 

på grund av flockbeteende på marknaderna. Detta tyder på att diversifieringen av 
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aktieinvesteringar med hjälp av oljefuturer är mindre effektivt under kriser och globalt 

ekonomiskt svaga tider. Och om detta stämmer, fungerar diversifieringen av 

aktieinvesteringar med hjälp av oljefuturer bra i ekonomiskt goda tider men sämre under 

svaga perioder då diversifiering verkligen skulle behövas. Till skillnad från detta kan 

säkrande av aktieportföljen med hjälp av korta positioner i oljefuturer tänkas vara 

effektivare under ekonomiskt svagare tider.  

7.2.1.2 Volatilitetsöverföring 

I resultaten från CCC-VARMA-modellerna för utvecklade marknader och 

tillväxtmarknader med dagliga data (tabell 5) kan ses att av de korsvisa ARCH-

parametrarna på en 5 procent signifikansnivå tyder på överföring från MSCI World till 

Brent. Parameterestimatet är -0,057, vilket betyder att höga eller låga avkastningar på 

aktiemarknaden i fråga innebär att oljeavkastningens betingade varians är lägre under 

efterföljande period.  

På en 10 procent signifikansnivå tyder de korsvisa ARCH-parametrarna också på en 

volatilitetsöverföring från MSCI World till MSCI EM. Parameterestimatet är 0,042 vilket 

tyder på att chocker i utvecklade marknaders aktieavkastningar skulle betyda högre 

varians i tillväxtmarknaders aktieavkastningar under följande period.  

Av de korsvisa GARCH-parametrarna är två signifikanta på en 5 procent nivå. Höga 

estimerade betingade varianser för Brent under en period innebär enligt resultaten högre 

varians i både MSCI World och MSCI EM följande period. På en 10 procent 

signifikansnivå hittas liknande resultat för MSCI Worlds varians påverkan på MSCI EMs 

varians följande period.  

Med veckovisa data hittas färre signifikanta korsvisa (G)ARCH-parametrar, vilket kan 

tyda på att volatilitetsöverföringen är kortsiktig och att data med veckofrekvens därför 

inte snappar upp överföringen lika väl. Dock måste beaktas att de veckovisa samplen 

också har färre observationer. På en 5 procents signifikansnivå hittas inga signifikanta 

ARCH-parametrar medan resultaten på en 10 procent nivå tyder på negativ 

volatilitetsöverföring från MSCI World till Brent, vilket såsom också med dagliga 

avkastningar, tyder på att utvecklade marknaders aktieavkastning skulle påverka 

futuravkastningen på olja. På en 5 procents signifikansnivå hittas endast en signifikant 

korsvis GARCH-parameter. Denna signifikans indikerar positiv volatilitetsöverföring 

från tillväxtmarknaders aktiemarknad till oljemarknaden.  
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Resultaten tyder på att negativ volatilitetsöverföring existerar från utvecklade 

marknaders aktiemarknader till oljemarknaden. Detta sågs både med dagliga och 

veckovisa data. Dessutom hittas med dagliga data tecken på positiv överföring från 

utvecklade marknaders till tillväxtmarknaders aktieavkastningar. Till skillnad från vad 

som hypotiserats tidigare, verkar utvecklade marknaders aktieavkastningar ha en 

tydligare koppling till oljeavkastningarna än tillväxtmarknaders, vilket är aningen 

oförväntat eftersom tillväxtmarknader konsumerar största delen av världens olja. Som 

diskuterats i kapitel 3.3.1, har tillväxtmarknaders andel av den globala oljekonsumtionen 

växt under tidsperioden och antas fortsätta växa, vilket ger orsak att tro att dynamiken i 

volatilitetsöverföringen kan förändras i framtiden.  

Volatilitetsöverföringen verkar enligt ARCH-parametrarna också vara starkare från 

aktiemarknaderna till oljemarknaderna än tvärtom, vilket också är i motsats till vad som 

tidigare förväntats. Resultaten tyder ändå också på att överföring existerar från 

oljemarknaden till aktiemarknaderna, speciellt med dagliga data, men denna överföring 

verkar vara olik eftersom den endast syns som signifikanta GARCH-parametrar. 

Volatilitetsöverföringen från oljemarknaden förväntades också vara starkare till 

tillväxtmarknader än till utvecklade marknader men inga bevis för detta kan heller ses i 

resultaten.  

De få indikatorerna på volatilitetsöverföring från oljemarknaden till aktiemarknaderna 

stöder teorin om att globala oljeprisers effekt på företags framtida kassaflöden inte är en 

drivande faktor gällande sambandet mellan tillgångarna. Däremot verkar sambandet 

styras av gemensamma faktorer och faktorer som påverkar oljeavkastningen via 

aktieavkastningarna.  

7.2.1.3 Säkringsförhållanden  

För att undersöka hurudana säkringsförhållanden (SF) som krävs för att minimera 

risken på portföljen har dessa beräknats över tiden. Eftersom de veckovisa modellerna 

bättre klarade av att modellera potentiell autokorrelation och heteroskedasticitet och 

eftersom daglig vägning av portföljen för många investerare inte är realistiskt, har 

veckovisa betingade varianser och kovarianser från DCC-modellerna använts i 

beräkningarna.  

  



 

 

66 

Ett säkringsförhållande beräknas enligt ekvation 31 och anger hur stor kort position som 

krävs i en tillgång för att säkra en position på en valutaenhet i en annan tillgång.  

𝑆𝐹𝑖𝑗𝑡 = ℎ𝑖𝑗𝑡/ℎ𝑗𝑗𝑡    (31) 

Graferna i figur 9 indikerar hur många dollars kort position i råoljefuturer som krävs för 

att säkra en 1 dollars position i vardera aktiemarknadsindexet. Vad som kan ses är att 

säkringsförhållandena förändras starkt över tiden vilket betyder såsom tidigare 

indikerades i korrelationerna att frekvent återinvestering av säkringspositionen krävs för 

att säkra investeringarna under de tidsperioder då risken är som högst.  

 

Figur 9 Säkringsförhållanden 

I medeltal krävs en mindre position i råoljefuturer för att säkra MSCI World portföljen 

än MSCI EM och denna skillnad verkar också enligt grafen vara relativt bestående. 

Säkringsförhållandet för MSCI World är i medeltal 0,156, vilket betyder att en kort 

position på 0,156 dollar i Brentfuturer krävs för att säkra 1 dollar i MSCI World, medan 

det för MSCI EM är 0,249. Dessa resultat skiljer sig aningen från Sadorskys (2014) 

undersökning där säkringsförhållandet för MSCI EM i medeltal låg på 0,12. Sadorsky 

använde dock dagliga data och ett kontinuerligt kontrakt på WTI futurer som 

oljeavkastning. Graferna för de enskilda BRIC-länderna (inte rapporterade) bekräftar 

ändå att den krävda positionen för att säkra en portfölj med tillväxtmarknadsaktier 

varierar mycket mellan de enskilda marknaderna.  
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7.2.1.4 Optimala portföljvikter 

På samma sätt som säkringsförhållandena har också portföljvikter för portföljer med 

minimerad varians (utan blankning) beräknats. Vikterna beräknas enligt formeln  

𝑤𝑖𝑡 =
ℎ𝑗𝑗𝑡−ℎ𝑖𝑗𝑡

ℎ𝑗𝑗𝑡+ℎ𝑖𝑖𝑡−2ℎ𝑖𝑗𝑡
    (32) 

I figur 10 ses att också de optimala portföljvikterna varierar starkt över tiden och 

portföljerna kräver frekvent vägning för att diversifieringen skall fungera så bra som 

möjligt. Graferna för MSCI World och MSCI EM ser också olika ut, vilket betyder att 

samma vikter inte bör användas. Den optimala portföljen för MSCI World skulle i 

medeltal innehålla 13,4 procent oljefuturer, medan MSCI EM skulle innehålla i medeltal 

23,0 procent oljefuturer. Detta skulle betyda att färre oljefuturinvesteringar behövs för 

att diversifiera en portfölj av aktier på utvecklade marknader än tillväxtmarknader. Dock 

kan medelvärdena inte anses säga hela sanningen då de optimala vikterna i båda 

portföljerna varierar kraftigt över tiden. Samma kan sägas för de enskilda marknaderna 

där Brasiliens och Rysslands vikter varierar aningen mera än Indiens och Kinas. Dessa 

resultat liknar resultaten i Sadorskys (2014) undersökning vilka indikerade en 14 

procents vikt i MSCI EM i medeltal krävs för att minimera variansen i portföljen.  

 

Figur 10 Optimala portföljvikter 
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7.2.2 Brasilien, Ryssland, Indien och Kina 

De betingade korrelationerna mellan de enskilda BRIC-ländernas aktieavkastningar och 

futuravkastningen på råolja hittas i figurerna 11 och 12. I de dagliga betingade 

korrelationerna kan ses att de ryska och brasilianska aktieavkastningarnas korrelationer 

med oljeavkastningen i regel är aningen högre och verkar mera volatila än de indiska och 

kinesiska aktieavkastningarnas korrelationer. Eftersom Ryssland och Brasilien 

exporterar olja medan Indien och Kina importerar mest olja av alla tillväxtmarknader 

(bilaga 2) anses den högre och mera volatila korrelationen kunna ha att göra med 

oljeproduktionen i länderna. Detta skulle gälla specifikt landets produktion av olja och 

inte energisektorns storlek i indexet eftersom energisektorn är större endast i det ryska 

indexet jämfört med de övriga BRIC-ländernas index. Med andra ord skulle en marknads 

oljeproduktion då påverka korrelationen mellan aktie- och oljeavkastningar, vilket Park 

och Rattis (2008) undersökning indikerat. Inga definitiva slutsatser gällande detta kan 

ändå dras baserat på resultaten i denna undersökning.  

Liknande resultat kan ses i de veckovisa korrelationerna med den skillnaden att 

korrelationen mellan den kinesiska aktiemarknadsavkastningen och futuravkastningen 

på olja här är väldig volatil. Detta kan tänkas bero på modellen som använts eftersom 

den betingade korrelationen är så olik de andra och mera volatil än den dagliga 

korrelationen. Korrelationen verkar ändå på längre sikt vara på samma nivå som med 

dagliga data och modellen för Kina verkar också vara väl specificerad.  

Överlag verkar relativt stora skillnader finnas mellan olika tillväxtmarknaders 

korrelationer med oljemarknaden under flera perioder och marknadsspecifika faktorer 

tycks påverka korrelationen mycket. Till exempel observeras negativa korrelationer 

under olika tider för de olika marknaderna både med dagliga och veckovisa data. 

Korrelationerna tycks heller inte likna MSCI EMs korrelationer mera än MSCI Worlds, 

vilket skulle tyda på att även om avkastningar på diversifierade aktiemarknadsindex för 

tillväxtmarknader och utvecklade marknader kan ha olika korrelation med 

oljeavkastningar under vissa perioder, kan marknadsspecifika faktorer ofta vara 

viktigare determinanter för aktieavkastningars korrelation med oljeavkastningar än 

nivån av utveckling på marknaden.   
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Figur 11 Dagliga betingade oljekorrelationer för enskilda BRIC-länders 
aktiemarknadsavkastningar 

 

Figur 12 Veckovisa betingade oljekorrelationer för enskilda BRIC-länders 
aktiemarknadsavkastningar 

När det kommer till volatilitetsöverföring för de enskilda BRIC-länderna i modellerna 

med dagliga data (bilaga 7) estimeras endast en signifikant korsvis ARCH-parameter 

(signifikant på 1 procents nivå). Denna tyder på att det finns en negativ 

volatilitetsöverföring från brasilianska aktieavkastningar till oljeavkastningar. Detta är 

förvånande eftersom oljepriset är globalt medan Brasilien endast representerar är en 

liten del av den globala marknaden och till exempel Ryssland producerar flera gånger 

mera olja än Brasilien. Chocker på Brasiliens aktiemarknad borde därmed inte i stor grad 

påverka volatiliteten i det globala oljepriset. GARCH-parametrarna å andra sidan 

indikerar en volatilitetsöverföring från oljemarknaden till aktiemarknaden för alla BRIC-

länder utom Kina (på en 5 procents nivå) samt från aktiemarknaden till oljemarknaden 

för Brasilien och Kina.  
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Som tidigare nämnts finns tecken på att modellerna med dagliga data (förutom för 

Indien) är dåligt specificerade, vilket betyder att resultaten bör tolkas med försiktighet. 

Med veckovisa data fanns det däremot mindre problem med modellerna. Här tyder 

signifikanta ARCH-parametrar på en 5 procents nivå på att en negativ 

volatilitetsöverföring från oljeavkastningar till brasilianska och ryska aktieavkastningar 

samt från indiska och kinesiska aktieavkastningar till oljeavkastningar existerar. Med 

andra ord skulle chocker (negativa eller positiva) i oljepriset leda till lägre volatilitet i de 

två marknadernas aktieavkastningar, medan chocker i kinesiska och indiska 

aktieavkastningar skulle leda till lägre volatilitet i oljepriset.  

Till skillnad från ARCH-parametrarna får samtliga korsvisa GARCH-parametrar positiva 

värden. Dessa indikerar volatilitetsöverföring från aktie- till oljefuturmarknaden för 

Brasilien, Indien och Kina medan den ryska aktiemarknadens volatilitet verkar överföras 

till oljemarknaden.  

Utan att spekulera gällande orsaken till olika volatilitetsöverföringar, kan konstateras att 

sambandet till oljeavkastningarna verkar vara olik mellan de enskilda 

tillvästmarknaderna och att nivån av utveckling då inte är den viktigaste determinanten 

för volatilitetsöverföringen heller.  Att skillnader existerar tillväxtmarknader emellan 

tyder också på att investerare i tillväxtmarknaders aktier bör ta den specifika marknaden 

i beaktande vid diversifiering eller hedging med hjälp av oljefuturer och inte förlita sig 

på sambandet mellan oljeavkastningar och avkastningar på diversifierade 

tillväxtmarknadsindex.  
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8 SAMMANFATTNING 

I denna undersökning har korrelationer och volatilitetsöverföringar mellan 

futuravkastningar på Brent råolja och aktiemarknadsavkastningar undersökts för MSCI 

Emerging Markets och MSCI World aktiemarknadsindex. Detta har gjorts för att 

analysera sambanden mellan avkastningarna samt undersöka skillnader i sambandet för 

utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Dessutom har de enskilda BRIC-länderna 

också undersökts för att se hurudana marknadsspecifika skillnader som kan finnas. 

Undersökningen har gjorts med hjälp av dynamiska betingade korrelationer från DCC-

GARCH-GJR-modeller och volatilitetsöverföringar från CCC-VARMA-GARCH-GJR-

modeller. Undersökningen har också gjorts långt ur investerares synvinkel. Både dagliga 

och veckovisa avkastningar har använts och tidsperioden för undersökningen har varit 

från januari 2001 till mars 2015.  

Resultaten tyder på att korrelationen mellan aktie- och oljeavkastningar i medeltal är 

positiv och relativt låg för alla marknader men varierar mycket över tiden, vilket är i linje 

med Degiannakis et al. (2011), Chang et al. 2013 och Sadorsky (2012; 2014). 

Korrelationen blir också negativ under vissa perioder i och med olika händelser, vilket är 

delvis i linje med Degiannakis et al. (2011) och Kilian och Park (2009). För en 

aktieinvesterare innebär detta att diversifiering med hjälp av råoljefuturer kan vara 

effektivt medan säkring kan vara ineffektivt. Frekvent balansering krävs ändå i båda 

fallen, vilket bestyrks av beräknade säkringsförhållanden och optimala portföljvikter. 

Volatilitetsöverföring kan observeras i huvudsak från aktiemarknader till oljemarknaden 

men också tecken på det motsatta kan ses. Denna överföring fångas upp bättre med 

dagliga än veckovisa data och anses därför vara relativt kortsiktig.  

Skillnader mellan utvecklade marknader och tillväxtmarknader gällande 

aktieavkastningars korrelation med oljeavkastningar kan observeras under flera kortare 

tidsperioder och i samband med olika chocker och händelser på marknaden. De 

veckovisa korrelationerna tyder därtill på att skillnader också kan existera och vara 

ihållande under längre perioder. Någon bestående skillnad mellan oljekorrelationen för 

utvecklade marknader och tillvästmarknader kan däremot inte observeras. Samma 

diversifierings- eller säkringsstrategier bör ändå inte implementeras på de olika 

marknaderna, även om medelkorrelationen under många perioder är liknande. I 

medeltal krävdes mindre investering i råoljefuturer för att både säkra och diversifiera 

MSCI World indexet jämfört med MSCI EM.  
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Volatilitetsöverföringar tyder på att aktiemarknadschocker på utvecklade marknader 

påverkat avkastningsvolatiliteten på olja mera än chocker på tillväxtmarknader. Detta 

förhållande kan tänkas förändras i och med tillväxtmarknaders ökande oljekonsumtion 

och allt större andel av den globala konsumtionen. Oljeavkastningarna tycks inte påverka 

aktieavkastningarna på samma sätt men tecken finns på att volatilitetsöverföring ändå 

existerar från olja till både utvecklade marknaders och tillväxtmarknaders 

aktiemarknader.  

Undersökning av enskilda BRIC-länder tyder ändå på att både korrelationen och 

volatilitetsöverföringen är relativt marknadsspecifik mellan olika tillväxtmarknader. 

Detta betyder att även om MSCI World och MSCI EM är globalt diversifierade kan 

skillnader mellan indexens samband med oljeavkastningen också bero på andra faktorer 

än marknadens nivå av utveckling (till exempel produktionen av olja), vilket bör kommas 

ihåg. En del svagheter i många av modellerna i denna avhandling finns också, vilket ger 

ytterligare orsak att tolka resultaten med försiktighet.  

För att sammanfatta tyder resultaten på att sambandet mellan aktie- och 

oljeavkastningen är svagt och att tillfälliga skillnader existerar i oljekorrelationen för 

utvecklade- och tillväxtmarknaders aktieavkastningar, medan den långsiktiga 

korrelationen är relativt lika för de två marknaderna. Volatilitetsöverföring tycks existera 

tydligast från utvecklade marknaders aktieavkastningar till oljeavkastningen, men detta 

förhållande kan tänkas förändras med tiden. Resultaten tyder också på att skillnaderna 

mellan tillväxtmarknader och utvecklade marknader inte nödvändigtvis endast förklaras 

av marknadernas nivå av utveckling utan andra faktorer kan också påverka.  
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BILAGA 1 LISTA PÅ ORD OCH FÖRKORTNINGAR 

En del ord och förkortningar som används i avhandlingen kommer här att definieras. 

Detta eftersom en del engelska ord och uttryck inte har motsvarande svenska 

översättningar samt för att underlätta läsandet av avhandlingen.  

Bid-ask spread: Skillnaden mellan bjudet försäljnings- och köpepris på en marknad.  

Contango: En situation på råvarumarknaden där futurpriset är högre än det 
förväntade spotpriset 

Front month: Ett front month futurkontrakt är det kontrakt som utgår närmast 
dagens datum, med andra ord kontraktet med kortast löptid.  

Normal Backwardation: En situation på råvarumarknaden där futurpriset är lägre 
än det förväntade spotpriset 

En marknads korrelation: Om inte annat nämns avses med ”en marknads 
korrelation” i denna avhandling korrelationen mellan oljeavkastningen och 
aktieavkastningen på marknaden i fråga. 

Säkrande/”Hedging” (av risker/investeringar): Minska eller eliminera risk genom 
att ingå en motsatt position i en annan tillgång. Dessa uttryck används 
synonymt i denna avhandling. Engelska: Hedging. Dessutom används 
säkringsförhållande för den vikt av en tillgång som krävs i förhållande till en 
annan tillgång för att säkra (/hedga) den gemensamma risken för tillgångarna. 
Engelska: Hedge ratio. 

Toppighet: Mått av ”toppighet” i en fördelning. Trots benämningen innebär toppighet 
förutom flera observationer runt medelvärdet också flera observationer långt 
från medelvärdet. Engelska: Kurtosis. Normalfördelningen har en toppighet på 
3 och därför används också uttrycket överskottstoppighet för toppigheten 
subtraherat med 3. Engelska: Excess kurtosis.  

AR: Autoregressiv (modell/tidsfördröjning). Från engelskans Autoregressive. 

MA: Glidande medelvärde (modell/tidsfördröjning). Från engelskans Moving 
Average. 

ARMA: Autogressiv glidande medelvärde (modell). Från engelskans Autoregressive 
Moving Average. 

ML: Estimeringsmetod i vilken likelihoodfunktionen maximeras. Från engelskans 
Maximum Likelihood.  
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BILAGA 2 AKTIEMARKNADSINDEX: MARKNADER, OLJEEXPORT 
OCH SEKTORVIKTER 

Marknader och oljeexport 

Både MSCI World och MSCI EM består för tillfället av 23 länder. Tabellen under listar 

dessa tillsammans med ländernas nettoexport av olja (2010 eller senare) samt vikten av 

de största länderna i indexen (31.03.2015). Som kan ses är största delen av länderna 

importörer av råolja i båda indexen medan MSCI EM innehåller flera exportörer än 

MSCI World. MSCI EM innehåller förutom Ryssland också UAE och Qatar som är rika 

oljeländer i mellanöstern samt Mexiko, som också exporterar mycket olja. Dock har de 

exporterande länderna relativt liten vikt i båda indexen. I MSCI World har Förenta 

Staterna för tillfället en vikt på närmare 60 procent och eftersom landet importerar 

mycket olja, kan detta förväntas påverka hela indexet del. Vad som bör kommas ihåg är 

ändå att dessa siffror endast representerar en tidpunkt och vikterna, länderna samt 

oljeexporten har förändrats mycket över tiden både före och efter dessa mätningar. MSCI 

klassificerar också, både Polen, Grekland, Korea och Turkiet till tillväxtmarknader. 

Marknadernas vikter och oljeexporter kan påverka resultaten i denna undersökning och 

bör därför tas i beaktande vid tolkning av dessa. 

MSCI World 

Nettoexport 

(tusen fat/dag) 

Vikt 

  MSCI EM 

Nettoexport 

(tusen fat/dag) 

Vikt 

Norge 1600868   Ryssland 4718362  

Kanada 1568297   Förenade Arabemiraten 2142000  

Hong Kong 0   Mexiko 1460000  

Österrike -139   Qatar 1389000  

Australien -1618   Colombia 7769  

Finland -2147   Brasilien 2755  

Portugal -2223   Filippinerna 1827  

Schweiz -2582   Tjeckien 250  

Israel -2606   Indonesien -503  

Danmark -3949   Ungern -1148  

Sverige -3981   Malaysia -1336  

Irland -4349   Chile -1697  

Nya Zeeland -5252   Polen -1864  

Belgien -6677   Grekland -2353  

Storbritannien -1046622 17,7 %  Turkiet -3389  

Spanien -1061000   Sydaftika -3851 8,0 % 

Singapore -1137000   Egypten -4789  

Nederländerna -1201645   Thailand -7617  

Frankrike -1298000 3,8 %  Peru -8398  

Italien -1590937   Taiwan -8859 12,8 % 

Tyskland -1874574 3,7 %  Korea -2590000 15,0 % 

Japan -3472000 8,6 %  Indien -3272000 7,5 % 

Förenta Staterna -9208836 57,6 %  Kina -5663967 23,1 % 

Totalt -18756972      -1849808  

Länder inkluderade I MSCI World och MSCI EM samt deras oljeexport i USD 

Tidpunkt för vikt: 31.03.2015, Källor: MSCI (2015a; 2015b), Central Intelligence Agency (2015) 
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Sektorvikter 

Som diskuterats tidigare kan ett aktieindex relation till oljepriser påverkas av 

diversifieringen i indexet samt indexets relativa vikter i olika sektorer. Av denna orsak 

inkluderas tabellen nedan som visar antalet företag i de olika indexen samt vikten av 

olika sektorer idag (31.03.2015).  

I tabellen ses att största skillnaderna i sektorer mellan MSCI World och MSCI EM är att 

MSCI World innehåller mera hälsovårdsaktier och mera industri medan 

tillväxtmarknadsindexet innehåller relativt sett en större andel finansbolag, IT-bolag och 

telekommunikationsbolag. Sektorskillnaderna mellan dessa två index är ändå relativt 

små och vikterna i energibolag är liknande, vilket med tanke på resultaten betyder att 

det ses som relativt osannolikt att potentiella större skillnader i aktieavkastningarnas 

förhållande till oljeavkastningen skulle bero på vikterna i de olika sektorerna. Påverkan 

av sektorvikterna på resultaten kan dock inte uteslutas och bör beaktas vid tolkning av 

resultaten.  

Mellan de enskilda marknadernas aktieindex finns relativt stora skillnader i sektorvikter. 

Av dessa är den viktigaste Rysslands höga vikt i energisektorn. Denna är 57,87 procent 

medan de övriga länderna alla har en vikt för energisektorn på lite över 10 procent. 

Eftersom indexet för Ryssland har en mycket högre vikt i energisektorn och eftersom 

indexet också är mindre diversifierat än de andra, kan förväntas att resultaten för 

Ryssland kommer att skilja sig från de övriga. 

MSCI Index:  EM World Brazil Russia India China 

Antal företag 836 1635 70 22 64 141 

Energi 8,22 % 7,61 % 10,13 % 57,87 % 10,06 % 10,39 % 

Finans 28,60 % 20,41 % 35,79 % 14,54 % 18,63 % 40,21 % 

IT 18,63 % 13,48 % 3,89 %  23,77 % 13,77 % 

Sällanköpsvaror 9,10 % 12,72 % 5,25 %  7,81 % 4,74 % 

Konsumentvaror 8,16 % 9,97 % 19,68 % 8,36 % 12,25 % 4,08 % 

Telekommunikationstjänster 7,59 % 3,38 % 2,99 % 6,15 % 2,37 % 11,91 % 

Material 7,35 % 5,33 % 11,68 % 12,27 % 6,80 % 2,37 % 

Industri 6,78 % 10,95 % 5,15 %  6,17 % 6,75 % 

Samhällsservice 3,30 % 3,15 % 4,59 % 0,82 % 2,91 % 3,73 % 

Hälsovård 2,27 % 13,01 % 0,85 %   9,23 % 2,05 % 

Antal företag och sektorvikter i aktiemarknadsindexen 
Tidpunkt: 31.03.2015, Källor: MSCI (2015a; 2015b; 2015c; 2015d; 2015e, 2015f) 
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BILAGA 3 GRAFER FÖR VECKOVISA AVKASTNINGSSERIER  

 

Veckovis avkastningsserie för MSCI World 

 

Veckovis avkastningsserie för MSCI EM 

 

Veckovis avkastningsserie för Brent 
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BILAGA 4 AUTOKORRELATIONSFUNKTIONER FÖR 
AVKASTNINGSSERIER 

Autokorrelationsfunktioner för dagliga data 

 

Autokorrelationsfunktioner för veckovisa data
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BILAGA 5 TEST FÖR TIDSSERIEEGENSKAPER 

    MSCI World MSCI EM MSCI Brazil MSCI Russia MSCI India MSCI China Brent 

ARCH test 

 1-1 196,94*** 175,31*** 102,98*** 110,82*** 109,79*** 218,46*** 72,256*** 

 1-2 355,66*** 404,63*** 335,46*** 113,86*** 73,124*** 278,18*** 81,849*** 

 1-5 271,94*** 261,18*** 289,30*** 88,756*** 51,682*** 188,67*** 107,93*** 

Box-Pierce test på serier 

 1 47,232*** 176,72*** 20,341*** 16,357*** 21,592*** 2,8719* 14,994*** 

 5 62,760*** 178,71*** 27,826*** 23,176*** 27,670*** 6,6729 29,365*** 

 10 76,086*** 192,40*** 38,308*** 53,515*** 64,831*** 21,166** 35,603*** 

 20 110,12*** 219,14*** 92,688*** 110,06*** 92,081*** 49,126*** 63,200*** 

Box-Pierce test på kvadrerade serier 

 1 187,29*** 167,66*** 100,34*** 107,78*** 106,80*** 206,62*** 70,987*** 

 5 1813,5*** 1929,4*** 1752,7*** 673,19*** 371,80*** 1465,6*** 737,92*** 

 10 3478,4*** 3640,3*** 3133,0*** 1235,1*** 695,28*** 2440,7*** 1369,8*** 

 20 2809,6*** 6251,5*** 4738,8*** 2947,0*** 1043,7*** 3955,7*** 2502,3*** 

ADF(30) 

  -10,005*** -9,5999*** -9,9844*** -9,7221*** -10,195*** -10,073*** -9,8089*** 

KPSS(30) 

    0,1587 0,1264 0,26779 0,3873* 0,0970 0,0820 0,2398 

Test för tidsserieegenskaper i dagliga avkastningsserier 
Asteriskerna står för signifikansnivån enligt: *** = 1 %, ** = 5 % och * =10 %. 

 

    MSCI World MSCI EM MSCI Brazil MSCI Russia MSCI India MSCI China Brent 
ARCH test 
 1-1 47,109*** 72,760*** 112,03*** 108,06*** 25,627*** 14,680*** 114,52*** 
 1-2 28,741*** 57,053*** 64,984*** 92,481*** 37,771*** 20,211*** 59,692*** 

 1-5 16,374*** 45,976*** 46,333*** 53,778*** 17,891*** 13,366*** 34,682*** 
Box-Pierce test på serier 

 1 0,0738 0,6522 8,4149*** 0,0027 2,2982 0,6926 2,9571* 

 5 6,7123 12,280** 12,408** 6,4416 20,439*** 9,4284* 18,220*** 
 10 18,428** 18,822** 33,323*** 14,117 28,057*** 15,231 27,901*** 

 20 36,768** 43,374*** 45,657*** 39,591*** 52,731*** 32,272** 31,691** 
Box-Pierce test på kvadrerade serier 

 1 44,620*** 66,767*** 98,049*** 95,030*** 24,952*** 14,508*** 99,934*** 
 5 117,42*** 331,79*** 356,77*** 398,90*** 128,07*** 97,586*** 218,01*** 

 10 192,20*** 422,32*** 542,57*** 423,58*** 194,15*** 146,18*** 311,25*** 

 20 221,76*** 452,03*** 559,70*** 473,87*** 260,82*** 208,97*** 340,44*** 
ADF(20) 

  -4,5776*** -5,1842*** -5,1606*** -5,4658*** -5,1478*** -5,5040*** -5,2244*** 
KPSS(20) 

    0,13667 0,09889 0,20906 0,30441 0,0834 0,0762 0,1971 

Test för tidsserieegenskaper i veckovisa avkastningsserier 
Asteriskerna står för signifikansnivån enligt: *** = 1 %, ** = 5 % och * =10 %. 
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BILAGA 6 EXEMPEL PÅ UNDERSÖKNINGENS KOMMANDOKOD I 
WINRATS 8. 

Bivariat DCC-GARCH-GJR med veckovisa data 

Under ses den kod som använts för att estimera DCC-GARCH-GJR-modellen för MSCI 

World och Brent med veckovisa data. Inga tidsfördröjningar i medelvärdesekvationen 

krävdes i denna modell. Samtliga DCC-modeller har gjorts på liknande sätt.  

equation(constant) Wo MsciWoC 0 0 

equation(constant) Ol BrCoC 0 0 

group dcc Wo Ol  

garch(p=1,q=1,model=dcc,mv=dcc,asymmetric,distrib=t, $ 

pmetod=simplex,piters=20,method=bfgs,iters=100,robust, $ 

hmatrices=covMa,mvhseries=covSe,rVectors=res,title="DCC Wo Ol")   

 

*Informationskriterium 

@regcrits 

 

*Berakning av standardiserade feltermer 

dec vect[series] zu(%nvar) 

do time=%regstart(),%regend() 

   compute %pt(zu,time,%solve(%decomp(covma(time)),res(time))) 

end do time 

 

set sqzuWo = (zu(1))**2 

set sqzuol = (zu(2))**2 

 

*Multivariata Q statisktikor  

dofor test = 1 5 10 15 20 25 30 

@mvqstat(lags=test) 

# zu 

end dofor 

 

dofor test = 1 5 10 15 20 25 30 

@mvqstat(lags=test,DFC=3) 

# sqzuWo sqzuol 

end dofor 
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Bivariat CCC-VARMA-GARCH-GJR med veckovisa data 

Under ses koden för CCC-VARMA-GARCH-GJR-modellen för samma variabler som 

ovan och veckovisa data. Som kan ses i alternativen för GARCH-kommandot, är 

skillnaden att kovarianserna beräknats som CC istället för DCC och variances=varma 

lagts till. Inte heller i denna modell har några AR/MA tidsfördröjningar inkluderats.  

 

equation(constant) Wo MsciWoC 0 0 

equation(constant) Ol BrCoC 0 0 

group ccc Wo Ol  

garch(p=1,q=1,model=ccc,mv=cc,variances=varma,asymmetric,distrib=t, $ 

pmetod=simplex,piters=20,method=bfgs,iters=100,robust, $  

hmatrices=covMa,mvhseries=covSe,rVectors=res,title="CCC Wo Ol") 

 

*Informationskriterium 

@regcrits 

 

 

*Berakning av standardiserade feltermer 

dec vect[series] zu(%nvar) 

do time=%regstart(),%regend() 

   compute %pt(zu,time,%solve(%decomp(covma(time)),res(time))) 

end do time 

 

set sqzuWo = (zu(1))**2 

set sqzuol = (zu(2))**2 

 

 

*Multivariata Q statisktikor  

dofor test = 1 5 10 15 20 25 30 

@mvqstat(lags=test) 

# zu 

end dofor 

 

dofor test = 1 5 10 15 20 25 30 

@mvqstat(lags=test,DFC=5) 

# sqzuWo sqzuol 

end dofor 
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BILAGA 7 EMPIRISKA RESULTAT FÖR BRIC-LÄNDER 

Modeller för dagliga data 

    DCC-GARCH-GJR 

 

 

 

 CCC-VARMA-GARCH-GJR 

 

 

 Koeff. St.fel. T-Stat. Signif.     Koeff. St.fel. T-Stat. Signif.   
Medelvärde 
 𝛾𝐵,0 0,0663 0,0263 2,5188 0,0118 **  0,0628 0,0276 2,2788 0,0227 ** 

 𝛾𝐵,1 0,1170 0,0828 1,4126 0,1578   0,1115 0,0660 1,6887 0,0913 * 

 𝛾𝐵,2 -0,0388 0,0193 -2,0119 0,0442 **  -0,0284 0,0218 -1,3026 0,1927  

 𝜆𝐵,1 -0,0361 0,0833 -0,4335 0,6647   -0,0264 0,0655 -0,4035 0,6866  

 𝛾𝑂,0 0,0532 0,0236 2,2535 0,0242 **  0,0464 0,0243 1,9062 0,0566 * 

 𝛾𝑂,1 -0,0727 0,0164 -4,4417 0,0000 *** -0,0771 0,0163 -4,7311 0,0000 *** 

 𝛾𝑂,2 -0,0161 0,0153 -1,0572 0,2904   -0,0108 0,0162 -0,6635 0,5070  

 𝜆𝑂,3 0,0496 0,0152 3,2627 0,0011 *** 0,0449 0,0134 3,3451 0,0008 *** 

Varians 

 𝑐𝐵  0,0821 0,0254 3,2294 0,0012 *** 0,0707 0,0250 2,8314 0,0046 *** 

 𝛼𝐵,𝐵  

 
𝑐𝑊 

(W,W) 

0,0183 0,0085 2,1472 0,0318 **  0,0148 0,0088 1,6757 0,0938 * 

 𝛼𝐵,𝑂       -0,0144 0,0097 -1,4885 0,1366  

 𝛽𝐵,𝐵 0,9158 0,0167 54,786 0,0000 *** 0,8770 0,0254 34,490 0,0000 *** 

 𝛽𝐵,𝑂       0,1444 0,0531 2,7210 0,0065 *** 

 𝑑𝐵 0,0885 0,0188 4,7049 0,0000 *** 0,1137 0,0244 4,6670 0,0000 *** 

 𝑐𝑂  0,0141 0,0077 1,8408 0,0657 *  -0,0034 0,0060 -0,5747 0,5655  

 𝛼𝑂,𝐵  

 
𝑐𝑊 

(W,W) 

      -0,0134 0,0045 -2,9975 0,0027 *** 

 𝛼𝑂,𝑂 0,0302 0,0074 4,0495 0,0001 *** 0,0259 0,0074 3,4965 0,0005 *** 

 𝛽𝑂,𝐵       0,0765 0,0271 2,8216 0,0048 *** 

 𝛽𝑂,𝑂 0,9535 0,0081 117,55 0,0000 *** 0,9450 0,0093 101,81 0,0000 *** 

 𝑑𝑂 0,0269 0,0082 3,2809 0,0010 *** 0,0282 0,0086 3,2668 0,0011 *** 

DCC/CCC 

 a 0,0107 0,0032 3,3617 0,0008 ***      
 b 0,9881 0,0037 266,89 0,0000 ***      

 𝑅𝑂,𝐵       0,2641 0,0158 16,760 0,0000 *** 

Fördelning 

  ν 8,8381 0,8397 10,525 0,0000 *** 8,3194 0,6375 13,050 0,0000 *** 

Resultat från dagliga modeller för MSCI Brazil och Brent 

Enligt ekvation 16-26 står 𝛾𝑖,0 för konstanten, 𝛾𝑖,𝑝 och 𝜆𝑖,𝑞 för AR- och MA-parametrar, 𝑐𝑖 för variansens konstant, 

𝛼𝑖,𝑗 och 𝛽𝑖,𝑗 för ARCH- respektive GARCH-parametrar och 𝑑𝑖 för asymmetriparametern. a och b är DCC-parametrar, 

ν den estimerade formen på t-fördelningen och 𝑅𝑖,𝑗 den konstanta korrelationen. i och j är avkastningsserier, här 

endera B=MSCI Brazil eller O=Olja.  Asteriskerna står för signifikansnivån enligt: *** = 1 %, ** = 5 % och * =10 

%. 

 
    DCC-GARCH-GJR 

  

  

  

  CCC-VARMA-GARCH-GJR 

 

 

 Koeff. St.fel. T-Stat. Signif.     Koeff. St.fel. T-Stat. Signif.   
Medelvärde 
 𝛾𝑅,0 0,0875 0,0229 3,8161 0,0001 ***  0,0852 0,0234 3,6395 0,0003 *** 

 𝛾𝑅,1 0,0343 0,0157 2,1909 0,0285 **  0,0347 0,0149 2,3233 0,0202 ** 

 𝛾𝑂,0 0,0490 0,0243 2,0122 0,0442 **  0,0453 0,0227 1,9942 0,0461 ** 

 𝛾𝑂,1 -0,0881 0,0157 -5,6216 0,0000 ***  -0,0903 0,0156 -5,8026 0,0000 *** 

Varians 
 𝑐𝑅  0,0760 0,0157 4,8317 0,0000 ***  0,0458 0,0195 2,3488 0,0188 ** 

 𝛼𝑅,𝑅  

 
𝑐𝑊 
(W,W) 

0,0583 0,0097 5,9849 0,0000 ***  0,0472 0,0136 3,4655 0,0005 *** 

 𝛼𝑅,𝑂       -0,0160 0,0143 -1,1222 0,2618  

 𝛽𝑅,𝑅 0,8953 0,0116 76,884 0,0000 ***  0,8579 0,0173 49,700 0,0000 *** 

 𝛽𝑅,𝑂       0,1906 0,0643 2,9614 0,0031 *** 

 𝑑𝑅 0,0599 0,0114 5,2705 0,0000 ***  0,0817 0,0160 5,1028 0,0000 *** 

 𝑐𝑂  0,0144 0,0078 1,8502 0,0643 *  0,0063 0,0068 0,9240 0,3555  

 𝛼𝑂,𝑅  

 
𝑐𝑊 

(W,W) 

      -0,0080 0,0051 -1,5753 0,1152  
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 𝛼𝑂,𝑂 0,0313 0,0089 3,5202 0,0004 ***  0,0319 0,0084 3,8137 0,0001 *** 

 𝛽𝑂,𝑅       0,0323 0,0285 1,1324 0,2575  

 𝛽𝑂,𝑂 0,9531 0,0084 113,74 0,0000 ***  0,9487 0,0131 72,174 0,0000 *** 

 𝑑𝑂 0,0279 0,0092 3,0301 0,0024 ***  0,0268 0,0091 2,9611 0,0031 *** 

DCC/CCC 

 a 0,0113 0,0028 3,9673 0,0001 ***       
 b 0,9874 0,0033 298,82 0,0000 ***       

 𝑅𝑂,𝑅       0,2704 0,0152 17,792 0,0000 *** 
Fördelning 

  ν 7,1071 0,4799 14,810 0,0000 ***   6,8005 0,4802 14,163 0,0000 *** 

Resultat från dagliga modeller för MSCI Russia och Brent 

Enligt ekvation 16-26 står 𝛾𝑖,0 för konstanten, 𝛾𝑖,𝑝 och 𝜆𝑖,𝑞 för AR- och MA-parametrar, 𝑐𝑖 för variansens konstant, 

𝛼𝑖,𝑗 och 𝛽𝑖,𝑗 för ARCH- respektive GARCH-parametrar och 𝑑𝑖 för asymmetriparametern. a och b är DCC-parametrar, 

ν den estimerade formen på t-fördelningen och 𝑅𝑖,𝑗 den konstanta korrelationen. i och j är avkastningsserier, här 

endera R=MSCI Russia eller O=Olja.  Asteriskerna står för signifikansnivån enligt: *** = 1 %, ** = 5 % och * =10 

%. 

 
    DCC-GARCH-GJR 

  

  

  

  CCC-VARMA-GARCH-GJR 

 

 

 Koeff. St.fel. T-Stat. Signif.     Koeff. St.fel. T-Stat. Signif.   
Medelvärde 
 𝛾𝐼,0 0,0807 0,0203 3,9794 0,0001 *** 0,0798 0,0187 4,2740 0,0000 *** 

 𝛾𝐼,1 0,0731 0,0180 4,0534 0,0001 *** 0,0771 0,0177 4,3513 0,0000 *** 

 𝛾𝑂,0 0,0444 0,0253 1,7562 0,0791 *  0,0399 0,0233 1,7135 0,0866 * 

 𝛾𝑂,1 -0,0682 0,0167 -4,0932 0,0000 *** -0,0696 0,0165 -4,2105 0,0000 *** 

Varians 

 𝑐𝐼  0,0805 0,0095 8,4487 0,0000 *** 0,0676 0,0160 4,2215 0,0000 *** 

 𝛼𝐼,𝐼 

 
𝑐𝑊 

(W,W) 

0,0391 0,0112 3,5021 0,0005 *** 0,0294 0,0098 3,0032 0,0027 *** 

 𝛼𝐼,𝑂       0,0050 0,0119 0,4211 0,6736  

 𝛽𝐼,𝐼 0,8587 0,0038 225,75 0,0000 *** 0,8339 0,0239 34,921 0,0000 *** 

 𝛽𝐼,𝑂       0,1897 0,0842 2,2539 0,0242 ** 

 𝑑𝐼 0,1376 0,0168 8,1950 0,0000 *** 0,1535 0,0289 5,3037 0,0000 *** 

 𝑐𝑂  0,0103 0,0058 1,7861 0,0741 *  0,0019 0,0061 0,3066 0,7591  

 𝛼𝑂,𝐼 

 
𝑐𝑊 
(W,W) 

      -0,0066 0,0066 -1,0023 0,3162  

 𝛼𝑂,𝑂 0,0278 0,0066 4,2269 0,0000 *** 0,0256 0,0063 4,0410 0,0001 *** 

 𝛽𝑂,𝐼       0,0726 0,0427 1,7019 0,0888 * 

 𝛽𝑂,𝑂 0,9559 0,0063 152,56 0,0000 *** 0,9535 0,0073 129,78 0,0000 *** 

 𝑑𝑂 0,0304 0,0093 3,2726 0,0011 *** 0,0314 0,0084 3,7516 0,0002 *** 

DCC/CCC            

 a 0,0056 0,0017 3,2820 0,0010 ***      

 b 0,9934 0,0022 446,70 0,0000 ***      

 𝑅𝑂,𝐼       0,1277 0,0141 9,0271 0,0000 *** 

Fördelning            

  ν 8,1452 0,6918 11,7741 0,0000 *** 7,9227 0,6454 12,276 0,0000 *** 

Resultat från dagliga modeller för MSCI India och Brent 

Enligt ekvation 16-26 står 𝛾𝑖,0 för konstanten, 𝛾𝑖,𝑝 och 𝜆𝑖,𝑞 för AR- och MA-parametrar, 𝑐𝑖 för variansens konstant, 

𝛼𝑖,𝑗 och 𝛽𝑖,𝑗 för ARCH- respektive GARCH-parametrar och 𝑑𝑖 för asymmetriparametern. a och b är DCC-

parametrar, ν den estimerade formen på t-fördelningen och 𝑅𝑖,𝑗  den konstanta korrelationen. i och j är 

avkastningsserier, här endera I=MSCI India eller O=Olja.  Asteriskerna står för signifikansnivån enligt: *** = 1 %, 

** = 5 % och * =10 %. 

 
    DCC-GARCH-GJR 

  

  

  

  CCC-VARMA-GARCH-GJR 

 

 

 Koeff. St.fel. T-Stat. Signif.     Koeff. St.fel. T-Stat. Signif.   
Medelvärde 
 𝛾𝐶,0 0,0597 0,0193 3,0864 0,0020 *** 0,0593 0,0174 3,4053 0,0007 *** 

 𝛾𝐶,1 0,0394 0,0164 2,4099 0,0160 **  0,0404 0,0163 2,4756 0,0133 ** 

 𝛾𝑂,0 0,0414 0,0245 1,6894 0,0911 *  0,0390 0,0245 1,5913 0,1115  

 𝛾𝑂,1 -0,0877 0,0172 -5,0860 0,0000 *** -0,0852 0,0170 -5,0106 0,0000 *** 

Varians 
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 𝑐𝐶  0,0308 0,0088 3,4826 0,0005 *** 0,0277 0,0081 3,4329 0,0006 *** 

 𝛼𝐶,𝐶  

 
𝑐𝑊 

(W,W) 

0,0282 0,0069 4,0740 0,0000 *** 0,0257 0,0074 3,4606 0,0005 *** 

 𝛼𝐶,𝑂       0,0084 0,0092 0,9171 0,3591  

 𝛽𝐶,𝐶  0,9270 0,0099 93,673 0,0000 *** 0,9167 0,0125 73,456 0,0000 *** 

 𝛽𝐶,𝑂       0,0645 0,0527 1,2233 0,2212  

 𝑑𝐶  0,0643 0,0164 3,9278 0,0001 *** 0,0686 0,0161 4,2460 0,0000 *** 

 𝑐𝑂  0,0106 0,0066 1,6065 0,1082   0,0020 0,0067 0,2925 0,7699  

 𝛼𝑂,𝐶  

 
𝑐𝑊 
(W,W) 

      -0,0130 0,0099 -1,3095 0,1904  

 𝛼𝑂,𝑂 0,0272 0,0085 3,2051 0,0014 *** 0,0237 0,0073 3,2257 0,0013 *** 

 𝛽𝑂,𝐶        0,1204 0,0603 1,9975 0,0458 ** 

 𝛽𝑂,𝑂 0,9566 0,0075 128,32 0,0000 *** 0,9490 0,0091 104,52 0,0000 *** 

 𝑑𝑂 0,0293 0,0098 2,9732 0,0029 *** 0,0337 0,0096 3,5233 0,0004 *** 

DCC/CCC 

 a 0,0032 0,0011 3,0058 0,0026 ***      

 b 0,9960 0,0010 1035,5 0,0000 ***      

 𝑅𝑂,𝐶       0,1312 0,0156 8,4360 0,0000 *** 

Fördelning 

  ν 8,9975 0,8226 10,9384 0,0000 *** 8,9195 0,7733 11,535 0,0000 *** 

Resultat från dagliga modeller för MSCI China och Brent 

Enligt ekvation 16-26 står 𝛾𝑖,0 för konstanten, 𝛾𝑖,𝑝 och 𝜆𝑖,𝑞 för AR- och MA-parametrar, 𝑐𝑖 för variansens konstant, 

𝛼𝑖,𝑗 och 𝛽𝑖,𝑗 för ARCH- respektive GARCH-parametrar och 𝑑𝑖 för asymmetriparametern. a och b är DCC-

parametrar, ν den estimerade formen på t-fördelningen och 𝑅𝑖,𝑗  den konstanta korrelationen. i och j är 

avkastningsserier, här endera C=MSCI China eller O=Olja.  Asteriskerna står för signifikansnivån enligt: *** = 1 

%, ** = 5 % och * =10 %. 

 

Modeller för veckovisa data 

    DCC-GARCH-GJR 

 

 

 

 CCC-VARMA-GARCH-GJR 

 

 

 Koeff. St.fel. T-Stat. Signif.     Koeff. St.fel. T-Stat. Signif.   
Medelvärde 
 𝛾𝐵,0 0,3518 0,1496 2,3517 0,0187 **  0,3013 0,1705 1,7672 0,0772 * 

 𝜆𝐵,1 -0,0418 0,0368 -1,1332 0,2571        

 𝜆𝐵,2 0,0344 0,0321 1,0714 0,2840        

 𝛾𝑂,0 0,3189 0,1390 2,2938 0,0218 **  0,2442 0,1504 1,6234 0,1045  

 𝜆𝑂,1 0,0270 0,0242 1,1130 0,2657        

 𝜆𝑂,2 0,0703 0,0249 2,8289 0,0047 ***      

Varians 

 𝑐𝐵  1,4931 0,3431 4,3521 0,0000 *** 1,0892 0,4507 2,4168 0,0157 ** 

 𝛼𝐵,𝐵  

 
𝑐𝑊 

(W,W) 

-0,0180 0,0281 -0,6407 0,5217   0,0103 0,0323 0,3203 0,7487  

 𝛼𝐵,𝑂       -0,0694 0,0295 -2,3483 0,0189 ** 

 𝛽𝐵,𝐵 0,8772 0,0190 46,245 0,0000 *** 0,8266 0,0589 14,027 0,0000 *** 

 𝛽𝐵,𝑂       0,2165 0,1727 1,2538 0,2099  

 𝑑𝐵 0,1360 0,0368 3,6942 0,0002 *** 0,1344 0,0548 2,4509 0,0142 ** 

 𝑐𝑂  0,8866 0,4106 2,1590 0,0308 **  -0,0843 0,3684 -0,2289 0,8190  

 𝛼𝑂,𝐵  

 
𝑐𝑊 
(W,W) 

      0,0001 0,0210 0,0041 0,9967  

 𝛼𝑂,𝑂 0,0477 0,0320 1,4900 0,1362   0,0554 0,0331 1,6729 0,0944 * 

 𝛽𝑂,𝐵       0,3051 0,1424 2,1423 0,0322 ** 

 𝛽𝑂,𝑂 0,8678 0,0289 30,057 0,0000 *** 0,8237 0,0533 15,441 0,0000 *** 

 𝑑𝑂 0,0682 0,0440 1,5498 0,1212   0,0244 0,0414 0,5884 0,5562  

DCC/CCC 

 a 0,0204 0,0073 2,7992 0,0051 ***      

 b 0,9747 0,0099 98,324 0,0000 ***      

 𝑅𝑂,𝐵       0,3353 0,0329 10,203 0,0000 *** 

Fördelning 

  ν 7,6411 1,2493 6,1161 0,0000 *** 7,9242 1,3040 6,0769 0,0000 *** 
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Resultat från veckovisa modeller för MSCI Brazil och Brent 

Enligt ekvation 16-26 står 𝛾𝑖,0 för konstanten, 𝛾𝑖,𝑝 och 𝜆𝑖,𝑞 för AR- och MA-parametrar, 𝑐𝑖 för variansens konstant, 

𝛼𝑖,𝑗 och 𝛽𝑖,𝑗 för ARCH- respektive GARCH-parametrar och 𝑑𝑖 för asymmetriparametern. a och b är DCC-parametrar, 

ν den estimerade formen på t-fördelningen och 𝑅𝑖,𝑗 den konstanta korrelationen. i och j är avkastningsserier, här 

endera B=MSCI Brazil eller O=Olja.  Asteriskerna står för signifikansnivån enligt: *** = 1 %, ** = 5 % och * =10 

%. 

 
    DCC-GARCH-GJR 

  

  

  

  CCC-VARMA-GARCH-GJR 

  

  

 Koeff. St.fel. T-Stat. Signif.     Koeff. St.fel. T-Stat. Signif.   
Medelvärde 
 𝛾𝑅,0 0,3538 0,1335 2,6499 0,0081 ***  0,3502 0,1375 2,5477 0,0108 ** 

 𝛾𝑂,0 0,3076 0,1220 2,5219 0,0117 **  0,2919 0,1470 1,9854 0,0471 ** 

Varians 

 𝑐𝑅  1,2732 0,4371 2,9130 0,0036 ***  0,9865 0,8365 1,1793 0,2383  

 𝛼𝑅,𝑅  

 
𝑐𝑊 
(W,W) 

0,0974 0,0290 3,3563 0,0008 ***  0,1044 0,0403 2,5908 0,0096 *** 

 𝛼𝑅,𝑂       -0,0988 0,0564 -1,7522 0,0797 * 

 𝛽𝑅,𝑅 0,8234 0,0327 25,160 0,0000 ***  0,5165 0,1419 3,6389 0,0003 *** 

 𝛽𝑅,𝑂       0,8575 0,3757 2,2820 0,0225 ** 

 𝑑𝑅 0,0525 0,0395 1,3302 0,1835   0,1406 0,0680 2,0672 0,0387 ** 

 𝑐𝑂  0,7204 0,3029 2,3782 0,0174 **  0,3031 0,4689 0,6465 0,5180  

 𝛼𝑂,𝑅  

 
𝑐𝑊 

(W,W) 

      -0,0138 0,0227 -0,6107 0,5414  

 𝛼𝑂,𝑂 0,0555 0,0278 1,9954 0,0460 **  0,0810 0,0287 2,8242 0,0047 *** 

 𝛽𝑂,𝑅       0,2537 0,1986 1,2775 0,2014  

 𝛽𝑂,𝑂 0,8791 0,0250 35,226 0,0000 ***  0,7970 0,0680 11,7251 0,0000 *** 

 𝑑𝑂 0,0513 0,0354 1,4481 0,1476   0,0085 0,0406 0,2091 0,8343  

DCC/CCC 

 a 0,0179 0,0064 2,8086 0,0050 ***       

 b 0,9786 0,0066 148,03 0,0000 ***       

 𝑅𝑂,𝑅       0,3932 0,0286 13,7640 0,0000 *** 

Fördelning 

  ν 8,2214 1,4029 5,8602 0,0000 ***   8,2155 1,5007 5,4745 0,0000 *** 

Resultat från veckovisa modeller för MSCI Russia och Brent 

Enligt ekvation 16-26 står 𝛾𝑖,0 för konstanten, 𝛾𝑖,𝑝 och 𝜆𝑖,𝑞 för AR- och MA-parametrar, 𝑐𝑖 för variansens konstant, 

𝛼𝑖,𝑗 och 𝛽𝑖,𝑗 för ARCH- respektive GARCH-parametrar och 𝑑𝑖 för asymmetriparametern. a och b är DCC-parametrar, 

ν den estimerade formen på t-fördelningen och 𝑅𝑖,𝑗 den konstanta korrelationen. i och j är avkastningsserier, här 

endera R=MSCI Russia eller O=Olja.  Asteriskerna står för signifikansnivån enligt: *** = 1 %, ** = 5 % och * =10 

%. 

 
    DCC-GARCH-GJR 

  

  

  

  CCC-VARMA-GARCH-GJR 

  

  

Variabel Koeff. St.fel. T-Stat. Signif.     Koeff. St.fel. T-Stat. Signif.   
Medelvärde            

 𝛾𝐼,0 0,3857 0,1337 2,8847 0,0039 *** 0,4055 0,1089 3,7229 0,0002 *** 

 𝜆𝐼,1 0,0820 0,0398 2,0601 0,0394 **  0,0819 0,0363 2,2587 0,0239 ** 

 𝜆𝐼,2 0,0937 0,0382 2,4534 0,0142 **       

 𝜆𝐼,2 0,0406 0,0368 1,1029 0,2701        

 𝛾𝑂,0 0,2677 0,1512 1,7707 0,0766 *  0,2472 0,1275 1,9392 0,0525 * 

 𝜆𝑂,1 0,0122 0,0378 0,3223 0,7473   0,0283 0,0448 0,6315 0,5277  

 𝜆𝑂,2 0,0404 0,0406 0,9931 0,3207        

 𝜆𝑂,3 0,1043 0,0401 2,5997 0,0093 ***      

Varians 

 𝑐𝐼  1,0139 0,3821 2,6533 0,0080 *** 0,8990 0,3495 2,5719 0,0101 ** 

 𝛼𝐼,𝐼 

 
𝑐𝑊 
(W,W) 

0,0539 0,0311 1,7347 0,0828 *  0,0709 0,0265 2,6688 0,0076 *** 

 𝛼𝐼,𝑂       -0,0265 0,0284 -0,9331 0,3508  

 𝛽𝐼,𝐼 0,7896 0,0513 15,377 0,0000 *** 0,7551 0,0555 13,6024 0,0000 *** 

 𝛽𝐼,𝑂       0,1412 0,1573 0,8978 0,3693  

 𝑑𝐼 0,1577 0,0749 2,1053 0,0353 **  0,1549 0,0591 2,6191 0,0088 *** 

 𝑐𝑂  0,6402 0,3724 1,7192 0,0856 *  0,0254 0,2928 0,0868 0,9309  

 𝛼𝑂,𝐼 

 
𝑐𝑊 

(W,W) 

      -0,0490 0,0221 -2,2156 0,0267 ** 
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 𝛼𝑂,𝑂 0,0517 0,0340 1,5174 0,1292   0,0341 0,0257 1,3278 0,1842  

 𝛽𝑂,𝐼       0,3923 0,1634 2,4004 0,0164 ** 

 𝛽𝑂,𝑂 0,8796 0,0251 35,103 0,0000 *** 0,8684 0,0410 21,2040 0,0000 *** 

 𝑑𝑂 0,0645 0,0458 1,4068 0,1595   0,0701 0,0377 1,8591 0,0630 * 

DCC/CCC 

 a 0,0142 0,0091 1,5599 0,1188        

 b 0,9813 0,0137 71,664 0,0000 ***      

 𝑅𝑂,𝐼       0,2106 0,0383 5,4949 0,0000 *** 

Fördelning 

  ν 8,4492 1,1982 7,0519 0,0000 *** 8,2426 1,0648 7,7409 0,0000 *** 

Resultat från veckovisa modeller för MSCI India och Brent 

Enligt ekvation 16-26 står 𝛾𝑖,0 för konstanten, 𝛾𝑖,𝑝 och 𝜆𝑖,𝑞 för AR- och MA-parametrar, 𝑐𝑖 för variansens konstant, 

𝛼𝑖,𝑗 och 𝛽𝑖,𝑗 för ARCH- respektive GARCH-parametrar och 𝑑𝑖 för asymmetriparametern. a och b är DCC-

parametrar, ν den estimerade formen på t-fördelningen och 𝑅𝑖,𝑗  den konstanta korrelationen. i och j är 

avkastningsserier, här endera I=MSCI India eller O=Olja.  Asteriskerna står för signifikansnivån enligt: *** = 1 %, 

** = 5 % och * =10 %..  
    DCC-GARCH-GJR 

  

  
  

  CCC-VARMA-GARCH-GJR 

  
  

 Koeff. St.fel. T-Stat. Signif.     Koeff. St.fel. T-Stat. Signif.   

Medelvärde 

 𝛾𝐶,0 0,2831 0,1193 2,3738 0,0176 **  0,2672 0,1170 2,2833 0,0224 ** 

 𝛾𝑂,0 0,2305 0,1435 1,6061 0,1083   0,2088 0,1300 1,6062 0,1082  

Varians 

 𝑐𝐶  0,4615 0,2264 2,0387 0,0415 **  0,5068 0,3630 1,3961 0,1627  

 𝛼𝐶,𝐶  

 
𝑐𝑊 

(W,W) 

0,0598 0,0185 3,2282 0,0012 *** 0,0506 0,0189 2,6733 0,0075 *** 

 𝛼𝐶,𝑂       0,0335 0,0369 0,9090 0,3634  

 𝛽𝐶,𝐶  0,8727 0,0346 25,204 0,0000 *** 0,8326 0,0856 9,7305 0,0000 *** 

 𝛽𝐶,𝑂       0,1229 0,1571 0,7821 0,4341  

 𝑑𝐶  0,0683 0,0497 1,3746 0,1692   0,0814 0,0721 1,1285 0,2591  

 𝑐𝑂  0,5938 0,3765 1,5773 0,1147   0,0223 0,2583 0,0864 0,9311  

 𝛼𝑂,𝐶  

 
𝑐𝑊 
(W,W) 

      -0,0698 0,0288 -2,4222 0,0154 ** 

 𝛼𝑂,𝑂 0,0570 0,0247 2,3098 0,0209 **  0,0346 0,0232 1,4909 0,1360  

 𝛽𝑂,𝐶        0,6790 0,2488 2,7293 0,0063 *** 

 𝛽𝑂,𝑂 0,8817 0,0274 32,2142 0,0000 *** 0,8127 0,0504 16,1383 0,0000 *** 

 𝑑𝑂 0,0565 0,0352 1,6064 0,1082   0,0778 0,0311 2,5003 0,0124 ** 

DCC/CCC 

 a 0,0664 0,0255 2,6022 0,0093 ***      

 b 0,8511 0,0705 12,0754 0,0000 ***      

 𝑅𝑂,𝐶       0,2146 0,0344 6,2379 0,0000 *** 

Fördelning 

  ν 9,5761 1,9094 5,0152 0,0000 *** 10,0191 1,9484 5,1423 0,0000 *** 

Resultat från veckovisa modeller för MSCI China och Brent 

Enligt ekvation 16-26 står 𝛾𝑖,0 för konstanten, 𝛾𝑖,𝑝 och 𝜆𝑖,𝑞 för AR- och MA-parametrar, 𝑐𝑖 för variansens konstant, 

𝛼𝑖,𝑗 och 𝛽𝑖,𝑗 för ARCH- respektive GARCH-parametrar och 𝑑𝑖 för asymmetriparametern. a och b är DCC-parametrar, 

ν den estimerade formen på t-fördelningen och 𝑅𝑖,𝑗 den konstanta korrelationen. i och j är avkastningsserier, här endera 

C=MSCI China eller O=Olja.  Asteriskerna står för signifikansnivån enligt: *** = 1 %, ** = 5 % och * =10 %. 
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BILAGA 8 FELTERMSDIAGNOSTIK - HOSKINGS MULTIVARIATA Q-
STATISTIKOR 

DCC MSCI World, 

MSCI EM, Brent 

MSCI Brazil, 

Brent 

MSCI Russia, 

Brent 

MSCI India, 

Brent 

MSCI China, 

Brent 
Q-test på standardiserade feltermer 

  

  

  

 Q(1)= 23,400*** 2,7509 38,233*** 7,3472 51,983*** 

 Q(5)= 41,723 15,707 66,203*** 20,593 63,888*** 
 Q(10)= 80,038 28,651 82,611*** 43,253 82,602*** 

 Q(15)= 114,380 47,499 95,810*** 65,848 118,38*** 

 Q(20)= 148,157 63,344 111,40** 85,706 136,64*** 
 Q(25)= 185,044 89,229 130,69** 102,217 154,57*** 

 Q(30)= 220,210 110,548 145,27* 114,558 170,06*** 
Q-test på kvadrerade standardiserade feltermer 

 Q(1)= 28,416*** 13,756*** 2,2750 9,8400** 13,902*** 

 Q(5)= 79,443*** 25,918 12,843 15,071 22,972 
 Q(10)= 160,86*** 70,751*** 32,356 53,541* 52,307* 

 Q(15)= 192,15*** 82,300** 47,273 77,708* 70,536 
 Q(20)= 231,99*** 93,350 65,614 93,929 85,946 

 Q(25)= 298,14*** 117,69 81,299 122,85* 107,55 
  Q(30)= 339,18*** 133,16 97,574 137,96 139,00 

  

  

  

  

  

CCC-VARMA MSCI World, 

MSCI EM, Brent 

MSCI Brazil, 

Brent 

MSCI Russia, 

Brent 

MSCI India, 

Brent 

MSCI China, 

Brent 

Q-test på standardiserade feltermer 

  

  

  

 Q(1)= 15,778* 1,7213 36,197*** 5,774 49,992*** 
 Q(5)= 32,019 12,309 61,406*** 18,008 61,316*** 

 Q(10)= 66,866 22,269 76,248*** 42,076 80,336*** 

 Q(15)= 99,870 39,879 89,472*** 63,874 116,05*** 
 Q(20)= 133,92 56,562 107,40** 83,282 133,84*** 

 Q(25)= 174,55 83,487 126,29** 100,33 151,76*** 
 Q(30)= 208,58 103,06 143,50* 114,27 168,08*** 

Q-test på kvadrerade standardiserade feltermer 
 Q(1)= 22,137*** 14,775*** 3,3358 6,8810 14,014*** 

 Q(5)= 69,178** 27,315 12,239 12,747 23,947 

 Q(10)= 141,41*** 67,148*** 31,097 50,459 51,075 
 Q(15)= 185,09*** 79,722** 45,618 74,176 68,821 

 Q(20)= 237,06*** 97,475* 64,403 87,901 83,250 
 Q(25)= 306,58*** 119,11* 78,565 120,32* 105,56 

  Q(30)= 350,52*** 134,78 95,451 135,42 130,38 

Hoskings (1981) multivariata Q-statistikor beräknade på feltermer och kvadrerade 

feltermer från modeller med dagliga data.  

*** betyder signifikans på 1 % nivå, ** på 5 % nivå och * på 10 % nivå. 
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DCC 
MSCI World, 

Brent 

MSCI EM, 

Brent 

MSCI Brazil, 

Brent 

MSCI Russia, 

Brent 

MSCI India, 

Brent 

MSCI China, 

Brent 
Q-test på standardiserade feltermer 

  

  

  

  

 Q(1)= 0,7405 3,6752 0,6135 6,3525 0,7910 5,4593 
 Q(5)= 17,797 24,683 17,040 16,496 10,244 23,485 

 Q(10)= 43,220 49,714 43,050 32,927 29,781 48,658 
 Q(15)= 55,633 65,982 52,094 39,756 51,692 62,328 

 Q(20)= 77,126 89,011 76,732 55,020 67,629 84,348 

 Q(25)= 91,829 110,25 91,802 73,670 83,613 102,45 
 Q(30)= 98,275 124,05 108,26 95,914 91,934 111,12 

Q-test på kvadrerade standardiserade feltermer 
 Q(1)= 5,3749 3,0398 7,8440* 4,0205 6,3977 1,3227 

 Q(5)= 14,734 10,951 20,085 14,511 18,566 16,850 

 Q(10)= 65,592*** 57,588** 74,627*** 43,291 54,271* 46,038 
 Q(15)= 92,246*** 85,324** 99,769*** 59,074 68,022 59,616 

 Q(20)= 101,80* 100,92* 116,25*** 75,157 80,063 79,542 
 Q(25)= 138,77*** 119,38* 137,09*** 92,214 121,22* 110,42 

 Q(30)= 158,98** 137,37 154,06** 108,27 141,50* 131,08 

  

  

  

  

  

  

  

  

CCC-VARMA 
MSCI World, 

Brent 

MSCI EM, 

Brent 

MSCI Brazil, 

Brent 

MSCI Russia, 

Brent 

MSCI India, 

Brent 

MSCI China, 

Brent 

Q-test på standardiserade feltermer 

  

  

  

  

 Q(1)= 0,5817 3,5184 2,3321 5,7614 0,6990 4,9702 
 Q(5)= 14,761 24,153 24,357 16,983 28,012 21,471 

 Q(10)= 38,262 47,479 51,111 33,465 44,271 45,567 
 Q(15)= 54,337 65,641 60,947 41,238 62,457 59,023 

 Q(20)= 77,800 88,969 81,900 57,212 77,853 81,501 

 Q(25)= 91,678 109,10 94,468 79,416 94,459 100,44 
 Q(30)= 98,003 124,02 111,44 100,88 102,06 109,47 

Q-test på kvadrerade standardiserade feltermer    
 Q(1)= 2,6459 2,0308 8,4247* 5,5079 3,8280 1,1116 

 Q(5)= 12,269 10,712 18,358 14,035 12,399 17,737 
 Q(10)= 55,714* 47,457 57,398** 43,510 39,470 38,120 

 Q(15)= 85,833** 69,029 77,706* 56,040 54,276 52,610 

 Q(20)= 97,506* 88,916 94,957 70,072 64,224 70,533 
 Q(25)= 122,45* 103,37 113,20 88,350 95,610 98,759 

 Q(30)= 144,96* 119,90 125,97 104,38 115,38 119,72 

Hoskings (1981) multivariata Q-statistikor beräknade på feltermer och kvadrerade 

feltermer från modeller med veckovisa data. 

*** betyder signifikans på 1 % nivå, ** på 5 % nivå och * på 10 % nivå. 

Vecko 

  

  

  

  

  

  

 


