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Sammandrag: 

I denna avhandling undersöks avkastnignssamband och volatilitetsöverföring mellan 

CDS-, obligations och aktiemarknaderna. Genom att studera de europeiska 

marknaderna för de tre valda instrumenten under tidsperioden 2004 – 2012, bidrar 

avhandlingen med en signifikant kontribution gällande marknadskopplingar under 

olika marknadslägen. 

Den empiriska metodologin innehåller både en VAR(1)-MGARCH(1,1)-modell samt en 

applicerad form av variansuppspjälkning av prognosfel, introducerad av Diebold och 

Yilmaz (2012). Dessa två metoder stöder och kompletterar varandra, vilket ger en 

grund till helgripande analys av de valda marknaderna och tillåter undersökningen av 

de fem hypoteser som bildas på basis av teori och tidigare forskning. 

Resultaten från avhandlingen tyder på att CDS- och aktiemarknaderna spelar de 

viktigaste rollerna i prisbildningen på de valda marknaderna. En ingående analys av 

skillnaderna mellan olika marknadslägen visar dessutom att volatilitetsöverföring sker 

betydligt mer under kristid än under förekristid, och att denna ökade sammanlänkning 

orsakas i huvudsak av aktie- och CDS-marknaderna. De undersökta fem hypotserna 

får till största delen stöd av de erhållna resultaten. 

Avhandlingens centrala resultat har viktiga implikationer för portföljförvaltning och 

reglering. För portföljförvaltare ger resultaten bl.a. en bättre insyn i möjliga 

diversifieringsfördelar och för reglerare ger resultaten en bra förståelse om spridning 

av kriser och därmed bättre verktyg för hanteringen av finansiella kriser. 
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1 INLEDNING 

Kopplingar mellan olika finansiella marknader har undersökts redan i länge. De 

analyserade kopplingarna har varierat från aktiemarknader i olika länder till spot- och 

futurmarknader av råvaror. Kopplingar mellan credit default swap (CDS)-marknaden, 

som är en del av min undersökning, och andra finansiella marknader har däremot 

undersökts betydligt mindre. Detta beror dels på CDS-marknadens relativt unga ålder. 

Trots att CDS-marknaden är så ung – det första CDS-kontraktet såldes år 1994 åt JP 

Morgan (Tett, 2009) - har dess explosivartade tillväxt sedan 2003 gjort den till en av de 

största derivatmarknaderna i världen. I mitten av år 2008 stod CDS-marknaden för 9,1 

% av alla utestående derivatkontrakt i USA (OCC, 2008). På grund av dess flexibla 

struktur i och med OTC1-handeln gör den sig till möjlig startpunkt för prisbildning och 

därpåföljande informationsspridning till andra marknader. Acharya och Johnson 

(2007) hävdar att insiderinformation har en central roll i prisbildningen på CDS-

marknaderna och därmed prissätts informationen först där. 

Till skillnad från många tidigare undersökningar, som koncenterar sig på endast 

avkastningskopplingar, kommer det i denna avhandling att undersökas även 

volatilitetskopplingar. Kopplingar i volatiliteten kallas ofta volatilitetsöverföring, vilket 

innebär i praktiken att en volatilitetschock på någon given marknad har en inverkan på 

volatiliteten på någon annan marknad. Volatilitetsöverföring, så som 

avkastningskopplingar, är intressant att undersöka på grund av dess implikationer för 

bland annat portföljförvaltning och reglering. Eftersom diversifiering av en portfölj 

kräver att tillgångarna inte är perfekt positivt korrelerade, är en kännedom av 

samvariationen och sammankopplingen mellan marknaderna ytterst viktig. 

CDS-kontraktens ursprungliga användning var för riskhantering, mer specifikt 

användes (och används även i dag) som ett hedginginstrument mot uteblivna 

betalningar. Numera används de dock ofta även i spekulering och vid skapandet av 

alternativa portföljer. Genom att studera ett stort sampel på obligations- och CDS-

handeldata från åren 2002-2008 fann Das et al. (2011) att uppkomsten av CDS-

marknaden var skadlig för obligationsmarknaden genom att minska på dess effektivitet 

och likviditet samt ökade på prissättningsfelen. Om det faktiskt visar sig att CDS-

marknaden ökar risken på de andra marknaderna, d.v.s. ökar på volatiliteten, kan man 
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diskutera huruvida de mera kan ses som att sköta sin uppgift som ett 

riskhanteringsinstrument. 

1.1. Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka avkastningskopplingar och 

volatilitetsöverföring mellan CDS-, obligations- och aktiemarknaderna.  

1.2. Avgränsningar 

I undersökningen har datamaterialet avgränsats till att inkludera prisindex av de tre 

undersökta marknaderna i Europa. Detta har gjorts för att uppnå bättre jämförbarhet 

mellan marknaderna, då måttet för alla tre marknader är prisutvecklingen på en 

marknad. Ett marknadsindex kan ses som en väldiversifierad portfölj av instrument 

från den ifrågavarande marknaden. På grund av att detta val har gjorts har det orsakat 

en begränsning i den undersökta tidsperioden, då index av den europeiska CDS-

marknaden endast finns tillgänglig sedan sommaren 2004. I och med detta val 

begränsas tidsperioden för undersökningen att sträcka sig från juni 2004 till juni 2012. 

1.3. Problemformulering 

Enligt den medelstarka formen av hypotesen om effektiva marknader prissätts ny 

information som kommer till marknaden så gott som genast. Man kunde tänka sig mot 

denna bakgrund att då ny information om ett företag kommer till marknaden skulle 

värdepappren av företagen prissättas enligt samma stil. Det har dock visat sig att 

derivativmarknader, där bl.a. spekulering ofta sker, kan i verkligheten styra 

marknaderna av de underliggande tillgångarna. Givet denna bakgrund kan man lätt 

tänka sig att CDS-marknaden kunde styra framförallt obligationsmarknaden, men även 

aktiemarknaden på grund av att den är mer flexibel än de två andra. Speciellt med 

tanke på att CDS-priserna ses ofta som ett mått för ett företags kreditvärdighet – 

undersökningar har även visat att CDS-priser kan förutspå kreditratingändringar – och 

eftersom möjligheten att betala tillbaka sina skulder beror på framtida kassaströmmar, 

kan man lätt se hur CDS-marknaden kunde förse de två andra marknaderna med 

information om företaget. 
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1.4. Kontribution 

Tidigare forskning inom ämnet har för det mesta fokuserat på att undersöka 

kopplingarna mellan avkastningarna för de olika marknaderna. Forskning inom 

volatilitetsöverföring från och till CDS-marknaden har undersökts väldigt lite. Denna 

avhandlings huvudsakliga och mest signifikanta kontribution är undersökningen av 

kopplingen mellan de tre valda marknaderna med färskt data och att jämföra skillnader 

mellan en lugn tidsperiod och två – på olika sätt – turbulenta tidsperioden. Den första 

tidsperioden innehåller uppgången på aktiemarknaderna under åren 2004 – 2007, den 

andra turbulensen under finanskrisen 2007 – 2009 och den sista osäkerheten kring 

europeiska länders statsfinanser 2009 – 2012. 

En ytterligare kontribution av denna avhandling är att tillåta för asymmetriska effekter 

i volatiliteten. Detta har till referentens kännedom inte gjorts tidigare i publicerade 

undersökningar. Vidare kan det påpekas att i denna avhandling används den s.k. delta-

metoden för att kalkylera medelfelen i den multivariata GARCH-modellen. Detta, 

statistiskt korrekta sätt, har inte heller använts i de tidigare studierna inom 

undersökningsområdet. 

Resultaten av denna avhandling har viktiga implikationer för portföljförvaltning och 

reglering. Avhandlingens resultat lyfter fram dynamiken mellan dessa tre marknader 

och ger viktiga insyner gällande hantering av finansiella kriser och dämpandet av 

fluktuationer på marknaderna. Dessutom ger avhandlingens resultat en bra inblick i 

samvariationen mellan marknaderna och därmed ger bättre grunder för en effektiv 

portföljförvaltning.  

1.5. Disposition 

Avhandlingen är ställt upp enligt följande. I följande kapitel ges en bakgrund till de tre 

valda instrumenten och marknaderna. Den teoretiska referensramen, som består av tre 

kapitel, presenteras till följande. Den inleds med kapitel tre, där läsaren ges en inblick i 

prissättningen av aktier, obligationer och CDS-kontrakt. I kapitel fyra behandlas 

avkastningar, volatilitet och deras speciella karaktärsdrag. Teoridelen avslutas med 

kapitel fem, där olika drivkrafter för möjliga kopplingar mellan de olika marknaderna 

diskuteras. I kapitel sex presenteras den centrala tidigare forskningen inom ämnet. 

Avhandlingens empiriska del börjar med kapitel sju, där metoderna för 

undersökningen presenteras. I kapitel åtta gås igenom datamaterialet som används i 
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undersökning. I kapitel nio presenteras resultaten från de empiriska modellerna och i 

kapitel tio diskuteras både de erhållna resultaten i jämförelse med tidigare 

undersökningar samt deras implikationer. Hela avhandlingen sammanfattas i kapitel 

elva. 
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2 BAKGRUND 

För att ge läsaren inblick i de tre marknaderna som undersöks i denna avhandling 

presenteras de handlade instrumenten och marknaderna kort i detta kapitel. Först 

diskuteras aktierna, sedan obligationerna och till sist CDS-kontrakten. 

2.1. Aktier 

Den grundläggande finansiering som alla aktiebolag behöver är eget kapital, som kan 

ses som en skuld till företagets ägare. Enskilda aktier, som är andelar av det egna 

kapitalet, har två viktiga karaktärsdrag: rättighet till företagets residualinkomst och 

begränsat ansvar. Rättigheten till residualinkomsten innebär att aktieägarna har 

rättighet till inkomsten som kvarstår efter att företaget har stått för alla sina övriga 

skyldigheter. På grund av att aktieägarna är så att säga sist i kön när det gäller 

rättigheterna för företagets tillgångar, är aktierna den mest riskutsatta tillgångsklassen 

på den passiva sidan av företagets balansräkning. Det begränsade ansvaret i sin tur 

innebär att aktieägarna inte kan vid företagets konkurs förlora annat än det placerade 

kapitalet. På detta sätt begränsar det investerarnas risk då de inte blir personligen 

ansvariga för bolagets skulder. (Bodie, et al., 2009) 

Marknaden för börslistade och därmed allmänt handlade aktier är generellt relativt 

likvida och lättillgängliga. På grund av att aktiernas mer riskfyllda karaktär erbjuder de 

även en mycket hög förväntad avkastning. Därför är aktier ett relativt vanligt 

investeringsobjekt för alla typer av investerare. Som en investering används aktier för 

att ta ställning till ett företags framtidsutsikter och möjlighet att betala framtida 

dividender till aktieägarna. I teorin uppstår aktiernas värde därför från möjligheten att 

få kassaström i form av dividender, men i praktiken är den största inkomsten till 

investeraren i form av ökning i marknadsvärdet på aktierna. (Bodie, et al., 2009) 

Aktiemarknaderna är den klart mest forskade och efterföljda av de tre marknaderna 

som undersöks i denna avhandling. Trots detta är det inte sagt att aktiemarknaderna är 

den plats där information om de olika företagens framtidsutsikter prissätts först. 

Studier (bl.a. Chu, Hsieh, & Tse, 1999) har funnit att marknader för aktiederivat så som 

aktiefuturer tenderar driva prisbildningen i aktier och därmed kan det även vara att 

information från till exempel CDS-marknaden skulle kunna påverka 

aktieprissättningen och –volatiliteten.  
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2.2. Obligationer 

Ett av de mest vanliga investeringsobjekt för investerare och därmed finansieringsform 

för företag är obligationer, även kallade masskuldebrev. Som namnet säger, är en 

obligation ett arrangemang där säljaren, d.v.s. låntagaren, får en summa pengar från 

köparna, d.v.s. långivarna, mot att ge en förbindelse att betala en t.ex. årlig ränta på 

skulden och vid förfallodagen det nominella värdet på obligationen. Räntan, som i 

obligationer kallas ofta kupongräntan, fastställs i villkoren och kan vara noll (i så 

kallade nollkupongobligationer), flytande eller fast. I företagsobligationer är en fast 

kupongränta den mest vanliga. (Bodie, et al., 2009) 

Från en investerares synvinkel är handel av obligationer ett sätt att ta ställning till 

emittentens kreditrisk, men en investering i en obligation innebär även bärandet av 

ränterisk. Trots detta är obligationer generellt sätt betydligt mindre riskutsatta än 

aktier. Därför kan obligationer i praktiken användas för att ta ställning i att ett företag 

klarar av att betala sina skulder i tid och därmed tjäna en konstant kassaström (vid 

fallet av fast kupongränta) med en relativt liten risk. Obligationsinvesteringar används 

av en mångfald av investerare. Bland annat försäkringsbolag har ofta stora delar av sina 

portföljer investerade i obligationer på grund av deras attraktiva karaktär med tanke på 

försäkringsbolagens verksamhet och kassaströmsstruktur. (Bodie, et al., 2009) 

Till skillnad från aktie- och CDS-marknaden är obligationsmarknaden oftast mycket 

tunnare. Handel görs för det mesta over the counter genom elektroniska nätverk som 

länkar de olika obligationsmäklarna tillsamman (Bodie, et al., 2009). På grund av den 

relativa saknaden av flexibilitet som råder vid handeln av obligationer kan man tänka 

sig att prisbildningen skulle ske på andra marknader och sedan överföras till 

obligationsmarknaden och därmed påverka priset och volatiliteten på 

obligationsmarknaden. 

2.3. CDS-kontrakt 

CDS, credit default swap, är ett derivatinstrument som fungerar lik en försäkring mot 

kreditrisk. Som redan nämnts, såldes det första CDS-kontraktet till JP Morgan 1994 av 

European Bank for Reconstruction and Development. Idén till kontraktet hade kommit 

från JP Morgans bankirer, som ville skydda banken mot risken av utebliven betalning 

på nästan fem miljarder från oljebolaget Exxon. Olyckan av Exxon Valdez år 1989 är en 

av de värsta oljekatastroferna någonsin och då JP Morgan sålde kontraktet fanns det en 
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risk att Exxon kunde få straffskadestånd på miljarder, vilket kunde leda till uteblivna 

betalningar. (Tett, 2009) 

CDS-kontrakt är således instrument som används för att överföra kreditrisken från en 

part till en annan. En investerare som vill skydda sig för en utebliven betalning av en 

given entitet köper ett CDS-kontrakt. Entiteten som refereras till i kontraktet kallas 

referensentitet och den uteblivna betalningen kallas kredithändelse2. 

Figur 1: Schematisk uppställning av ett CDS-kontrakt 

 

I figur 1 finns en schematisk uppställning av ett CDS-kontrakt. Köparen av kontraktet 

betalar årligen en given summa pengar, d.v.s. priset på kontraktet, till säljaren av 

kontraktet. Priset uttrycks som räntepoäng3 – hundradels procentenheter (1 bp = 0,01 

%) – och den monetära summan räknas som räntepoäng gånger det nominella värdet 

på en underliggande obligation. För att illustrera detta, tänk dig att en investerare 

köper ett CDS-kontrakt för priset 250 räntepoäng för att skydda en obligation på tio 

miljoner euro som han eller hon äger. Detta betyder att investeraren betalar årligen 

250 000 euro för att skydda sig mot risken. Om det sker en kredithändelse måste 

säljaren av kontraktet betala den nominella summan som står på kontraktet, i detta fall 

tio miljoner euro. (Hull, 2009) 

CDS-kontrakten handlades ursprungligen endast mellan enskilda parter, mellan 

investerare som ville köpa skydd för kreditrisker i de obligationer de hade i sin portfölj 

                                                                    
2 Från engelskans credit event. 
3 Från engelskans basis point. 



 

 

8 

och andra aktörer som var färdiga att bära kreditrisken. Innan 1999, då International 

Swaps and Derivatives Association (ISDA)4 lyckades standardiserade CDS-kontrakten, 

var marknaden mycket liten. Ett år senare i USA kom den nya lagen Commodity 

Futures Modernization Act, som uteslöt CDS-kontrakten från reglering. Dessa två 

förändringar gjorde handeln av CDS mycket lättare och marknaden började 

småningom bli likvidare och spekuleringen på marknaden fick sin start (Greenspan, 

2005). CDS-marknaden kan på grund av sin likviditet och flexibilitet tänkas ha en 

inverkan på prisbildning och därmed styra priserna och volatiliteten på de övriga 

undersökta marknaderna. 

                                                                    
4 ISDA är en internationell handelsorganisation för deltagarna i OTC-derivathandel (www.isda.org). 
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3 PRISSÄTTNING AV DE UNDERSÖKTA TILLGÅNGARNA 

I detta kapitel gås igenom grundläggande prissättningsteorier för de tillgångsklasser 

som forskas i denna avhandling. Först gås igenom aktieprissättning, sedan 

obligationsprissättning och till sist CDS-prissättning. 

3.1. Prissättning av aktier 

Prissättningen av aktier grundar sig på att estimera nuvärdet på kommande 

kassaströmmar och sedan diskontera dem till nutid för att erhålla nuvärdet på 

kassaströmmarna. Estimering av kommande kassaströmmar samt diskonteringsräntan 

är dock lättare sagt än gjort. För att kunna göra det krävs utförlig undersökning av de 

allmänna ekonomiska framtidsutsikterna, branschspecifika framtidsutsikter samt sist– 

och kanske som viktigaste punkt – estimering av de företagsspecifika 

framtidsutsikterna. 

Att förutspå framtiden är mycket svårt och det råder en stor osäkerhet i estimeringen 

av framtidsutsikterna. För att beakta riskerna med fluktueringarna i framtida 

kassaströmmar samt tidsvärdet av kapital diskonteras kassaströmmarna till nutid med 

en diskonteringsränta som bör reflektera de risker som kassaströmmarna utsätts för. 

En modell för att göra detta Gordons modell, som hävdar att värdet på en aktie är 

nuvärdet på alla framtida dividender. Låt    stå för dividenden vid tidpunkt t och k för 

avkastningskravet för egna kapitalet. Vi kan då uttrycka värdet på en aktie som: 

           
  

      

 

   

                                                                                          

Värdet för en aktie kan även delas in i två delar, värdet av företagets nuvarande 

tillgångar. Eftersom man kan se marknadsvärdet på en aktie som ett vägt medeltal av 

investerarnas åsikter om värdet på aktien, kan man även tänka sig att marknadspriset 

är ett vägt medeltal av investerarnas förväntningar av företagets tillväxtmöjligheter. 

(Bodie, et al., 2009) 

Eftersom alla företag dock inte betalar dividender tillämpar inte Gordons modell i 

verkligheten för alla företag. En sätt att värdera dessa företag (och i allmänhet en mer 

använd modell) är att diskontera företagets fria kassaströmmar. De fria 

kassaströmmarna (FCF) definieras som: 
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                               (3.2) 

där EBIT står för vinsten före räntebetalningar och skatter, T för skatteprocenten, D&A 

för avskrivningar och amorteringar, ΔNWC för förändringen i nettorörelsekapitalet och 

CAPEX för investeringarna. Idén med fria kassaströmmarna är att estimera flödet av 

pengar som kunde användas för distribuering till de som har rättigheter till företagets 

tillgångar (t.ex. obligations- och aktieägarna). Eftersom dessa inte är betingade på 

företagsledningens beslut att betala eller låta bli att betala dividender fungerar detta 

sättet bättre. (Koller, et al., 2010) 

Som i Gordons modell, även i denna modell diskonteras kassaströmmarna sedan med 

ett avkastningskrav som beaktar både obligations- och aktieägarna. Då kan modellen 

skrivas i sin helhet som: 

    
    

         
                                                                       

 

   

 

där V0 är värdet på företaget nu och WACC5 den vägda kapitalkostnaden. För att 

underlätta användningen av modellen i praktiken estimeras ofta de fria 

kassaströmmarna oftast fram till någon tidpunkt t (t.ex. 10 år framåt) varefter man 

beräknar ett slutligt värde för företaget vid denna tidpunkt för att undvika estimeringen 

av kassaströmmar till evigheten. (Koller, et al., 2010) 

3.2. Prissättning av obligationer 

Prissättningen av obligationer är teoretiskt sett mycket liknande som prissättningen av 

aktier. Modelleringen av värdet på obligationer grundar sig på att räkna nettonuvärdet 

(NPV6) på de kommande kassaströmmarna från obligationen. Detta innebär att man 

adderar ihop de diskonterade kupongräntorna på obligationen samt det diskonterade 

värdet på återbetalningen av nominalvärdet på obligationen. Jämfört med aktier är 

detta en mycket lättare process eftersom för obligationer kan vi i många fall (t.ex. för 

obligationer med fast ränta) veta i förväg de exakta nominella kassaströmmarna som 

betalas. Det som dock även vid obligationer blir svårare är estimeringen 

avkastningskravet (kallas även för diskonteringsräntan). (Bodie, et al., 2009) 

                                                                    
5 Weighted Average Cost of Capital 
6 Net Present Value 
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För att beskriva matematiskt värderingen av obligationer som inte amorteras under 

deras löptid (s.k. bullet-lån), låt r stå för diskonteringsräntan, eller yield to maturity, 

för obligationen. Vi kan då uttrycka värdet på obligationen som: 

                  
      

      

 

   

 
            

      
                                        

Kupongräntan, som används för att beräkna kassaströmmen av kupongen på basis av 

obligationens nominalvärde, fastställs i obligationens villkor och kan vara antingen fast 

eller flytande. Diskonteringsräntan varierar med marknadsläget och är beroende av den 

riskfria räntan samt diverse riskfaktorer så som risken för underlåten betalning 

(kreditrisk) och likviditetsrisk. (Bodie, et al., 2009) 

Eftersom kassaströmmarna är så gott som fasta blir det investerares uppgift att 

bestämma ifall han eller hon tycker att marknaden diskonterar kassaströmmarna med 

rätt avkastningskrav och därmed prissätter obligationerna till rätt pris. Ändringar i till 

exempel företagets kreditvärdighet har en stor inverkan på avkastningskravet. Därför 

kan information från CDS-marknaden, där endast kreditrisken prissätts, ha en stor 

inverkan på obligationspriserna. 

3.3. Prissättning av CDS-kontrakt 

Det finns två populära modeller för prissättningen av CDS-kontrakt, 

sannolikhetsmodellen och icke-arbitragemodellen. I detta avsnitt presenteras båda två 

av dem på grund av att den slutsatsen av modellerna skiljer sig en del. 

Sannolikhetsmodellen indikerar att CDS-spreaden borde vara mycket lägre än 

yieldspreaden medan icke-arbitragemodellen indikerar att CDS-spreaden är lika med 

yieldspreaden. 

3.3.1. Sannolikhetsmodellen 

Idén med sannolikhetsmodellen är att räkna ut sannolikhetsvägt medeltal på nuvärdet 

av kassaströmmarna. På detta sätt får vi värdet på mittpunkten i bid-ask spreaden på 

CDS-kontraktet. I praktiken innebär detta att man beräknar förväntade 

kassaströmmarna av premiebetalningarna samt de premier som man inte betalar efter 

en underlåten betalning och jämför dessa med förväntade kassaströmmarna av 

återbetalningen vid en underlåten betalning. Från ekvationen kan man sedan lösa ut 
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priset på ett CDS-kontrakt, d.v.s. mittpunkten i bid-ask spreaden. I modellen antar vi 

att betalningarna görs vid slutet av varje tidsperiod och att en möjlig underlåten 

betalning sker i mitten av en tidsperiod. (Hull, 2009) 

För att illustrera modellen, låt    stå för sannolikheten7 att referensentiteten underlåter 

betalning under tidsperioden mellan t-1 och t. Låt sedan         stå för 

sannolikheten att referensentiteten klarar sina betalningar under tidsperioden mellan 

t-1 och t. Med hjälp av dessa kan vi beräkna sannolikheten för att referensentiteten 

underlåter betalning under kommande tidsperioder: 

               (3.5) 

och att den klarar sina betalningar: 

              (3.6) 

Låt sedan s stå för betalningen per år och          för diskonteringsfaktorn, där r står 

för den riskfria räntan (LIBOR 8 ). Med hjälp av dessa kan vi sedan räkna ut de 

diskonterade förväntade betalningarna, som blir en produkt av betalningen per år och 

summan av sannolikhetsvägda diskonteringsfaktorerna (A). I matematisk form kan 

detta uttryckas som: 

     

 

   

                                                                                                                        

En illustrering av de olika momenten finns i tabell 1.  

                                                                    
7 Sannolikheterna som skall användas för underlåten betalning är de riskneutrala sannolikheterna, som 

kan estimeras bland annat från obligationspriser. 
8 London Interbank Offered Rate 
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Tabell 1: Diskonterad förväntad betalning 

Tid 
(år) 

Sannolikheten för 
underlåten betalning 

Sannolikheten för 
avklarade 

betalningar 

Förväntad 
betalning 

Diskonterings- 
faktor 

Diskonterad 
förväntad 
betalning 

1                                         

2                                           

3                                           

n                                                  

Totalt 
    

     

 

   
 

Det följande steget i modellen är att beräkna återbetalningen man får vid en underlåten 

betalning. Detta görs genom att estimera den sannolikhetsvägda diskonterade 

kassaströmmen av återvinning vid en underlåten betalning (recovery rate). Låt c stå 

för återvinning och p, d och δ för samma som tidigare. Då kan vi uttrycka 

kassaströmmen vid tidpunkt t som: 

                             (3.8) 

Som tidigare redan nämnt antar vi att en möjlig underlåten betalning sker vid mitten av 

en tidsperiod och därför är diskonteringsfaktorn beräknad vid t – 0,5. Ett exempel på 

beräkningarna finns illustrerad i tabell 2. 

Tabell 2: Diskonterad förväntad återvinning 

Tid 
(år) 

Sannolikheten för 
underlåten betalning 

Återvinning 
Förväntad 

återvinning 
Diskonterings- 

faktor 

Diskonterad 
förväntad 

återvinning 

1    c                                 

2       c                                    

3       c                                    

n          c                                           

Totalt            

 

   
 

I sista steget räknar man det sannolikhetsvägda värdet på de betalningar som inte görs 

vid fallet av en underlåten betalning. Även i denna beräkning antas det att en 

underlåten betalning sker vid mittpunkten av tidsperioden. Genom att använda de 

tidigare beteckningarna kan vi uttrycka diskonterade förväntade ogjorda betalningen 

vid tidpunkt t som: 
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                        (3.9) 

Illustreringen av betalningarna finns i tabell 3. 

Tabell 3: Diskonterad förväntad ogjord betalning 

Tid 
(år) 

Sannolikheten för 
underlåten betalning 

Förväntad ogjord 
betalning 

Diskonterings- 
faktor 

Diskonterad förväntad ogjord 
betalning 

1                                       

2                                                

3                                                

n                                                          

Totalt            

 

   
 

Slutligen, priset på CDS-kontraktet fås genom att lösa ut s ur ekvationen: 

     

 

   

      

 

   

    

 

   

                                                                                    

3.3.2. Icke-arbitragemodellen 

Som namnet säger, går idén bakom icke-arbitragemodellen ut på att det inte går att 

göra en riskfri arbitragevinst genom att kombinera ett CDS-kontrakt och dess 

underliggande obligation. Duffie (1999) och Hull & White (2000) visade matematiskt 

att för att icke-arbitrageargumentet att hålla måste en avkastningen till en portfölj som 

består av en riskfylld obligation och ett CDS-kontrakt på samma obligation vara lika 

med den riskfria räntan. Slutsatsen är såklart helt logisk med tanke på att portföljen i 

och med skyddet av CDS-kontraktet är riskfri. För att illustrera detta samband låt y stå 

för avkastningen (yield to maturity) för en riskfylld obligation b, r står för riskfria 

räntan och s för priset för  ett CDS-kontrakt på b. Då man konstruerar en portfölj av 

den riskfyllda obligationen och CDS-kontraktet blir positionen y – s eftersom man får 

avkastningen på obligationen (y) men måste betala priset på CDS-kontraktet (s). Då 

positionen är riskfri blir sambandet: 

          (3.11) 

Om sambandet inte håller kunde det vara möjligt att göra en arbitragevinst genom att 

sälja den överprissatta tillgången och köpa den underprissatta, en handelsstrategi som 
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kallas basis trade. I praktiken håller dock sambandet inte alltid på grund av att det kan 

vara svårt för en investerare att ta en kort position i den riskfyllda obligationen. 

Därutöver observeras ofta på marknaden fenomenet som kallas basis smile 9 , där 

obligationer med en mycket hög kreditrating samt obligationer med en mycket låg 

kreditrating tenderar visa en hög positiv basis (CDS-priset är högre än yield spreaden), 

medan obligationer med medelmåttig kreditrating tenderar uppvisa en lägre basis. 

 

                                                                    
9 Namnet härstammar från utseendet på en graf på basis vs. kreditrating (jmf. volatility smile) 
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4 AVKASTNINGARNAS OCH VOLATILITETENS 

KARAKTÄRSDRAG 

I detta kapitel behandlas karaktärsdrag i avkastningarnas och volatilitetens beteende, 

som man stött på i forskning. Dessa karaktärsdrag är momentumeffekt, återgång till 

medelvärdet, framhärdande av volatilitet och asymmetriska effekten av chocker. 

4.1. Momentumeffekten 

Momentumeffekten är en egenskap i avkastningar som i flera forskningar 

dokumenterats för bl.a. aktieportföljer. I sin korthet innebär momentumeffekten av 

vinnare (förlorare) under den senaste observationsperioden fortsätter att vara vinnare 

(förlorare) under den kommande observationsperioden. Effekten har försökts 

förklarats med hjälp av människans psykologiska beteende, som kan leda till 

flockbeteende. Bland annat uppkomsten av prissättningsbubblor har förklarats med 

hjälp av flockbeteende, som lett till en momentum i avkastningar (se t.ex. Schiller 

(2000)). 

Flockbeteende är dock inte ända förklaringen som man använt då man diskuterat 

momentumeffekten. Bland annat Hong och Stein (1999) diskuterar att investerare 

behandlar ny information om framtidsförväntningar över tiden. Genom att behandla 

forskningar kring marknadsreaktioner vid vinstmeddelanden hävdar de att ny 

information inte prissätts direkt. Denna s.k. underreaktion vid själva 

nyhetspubliceringen leder till att prisen justeras över tiden till den nya nivån, vilket kan 

förklara en momentum.  

Förutom att det dokumenterats i forskningar en momentumeffekt i avkastningar har 

något lik en momentumeffekt dokumenterats i volatilitet. Denna egenskap, som kallas 

framhärdande av volatiliteten, behandlas i följande stycke. 

4.1. Framhärdande av volatiliteten 

Framhärdandet av volatiliteten eller uppkomsten av volatilitetskluster, som det även 

kallas, är ett fenomen som observerades först av Mandelbrot (1963) och Fama (1965). 

Fenomenet innebär – i Mandelbrots (1963) ord – att stora förändringar i priset 

tenderar att följas av stora förändringar (av någotdera tecknet) och att små 

förändringar i priset tenderar att följas av små förändringar (av någotdera tecknet). 
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Framhärdandet har sedan dess observerats i ett stort antal undersökningar och 

fenomenet beaktas nuförtiden som ett stiliserat faktum, som bör beaktas bland annat 

då man vill modellera volatilitet. 

Uppkomsten av volatilitetskluster orsakas av variation i nyhetsflödet till marknaderna. 

Detta är en logisk slutsats med tanke på att ändringar i priser, d.v.s. volatilitet, orsakas 

av ny information. Om nyheter kommer i kluster kommer även volatiliteten att forma 

kluster. Engle (2004) beskriver processen enligt följande. Då en nyhet om till exempel 

en ny produkt ett företag lanserar kommer till marknaden, kommer det att ha en effekt 

på framtidsutsikterna för företaget. Nyhetens inverkan på företagets aktiepris kommer 

att bero på den ekonomiska situationen. Om företaget är i ett dåligt ekonomiskt läge 

kommer nyheten att ha en starkt positiv inverkan. Däremot om företaget är redan nära 

sin maksimala kapacitet kommer nyheten inte att ha en så stor inverkan på priset. Den 

allmänna makroekonomiska situationen påverkar inverkan av nyheten på samma sätt. 

I goda tider finns det lätt tillgång till arbetskraft och kapital och därmed möjligheter till 

realisering av produktens potential, medan under sämre tider blir det svårare att 

realiserar potentialen. Engle (2004) menar att denna slutsats om det allmänna 

ekonomiska läget förklarar varför volatiliteten kan forma kluster även om nyhetsflödet 

skulle vara konstant. Engle (2004) hävdar att en liknande process förklarar även 

intradaliga volatilitetskluster, i detta fall dock är formandet av klustren en funktion av 

prisbildning. Detta innebär i praktiken att intradagliga volatilitetskluster skapas då 

marknadsaktörerna absorberar informationen och försöker komma på det nya 

jämviktspriset. 

Även om företagsspecifika nyheter kan ses att komma slumpmässigt, kan man inte säga 

att samma gäller för alla typer av nyheter. Engle (2004) menar att under bland annat 

krigstid och ekonomiska recessioner kommer nyhetsflödet att vara kraftigare. 

Dessutom är vissa nyheter cykliska på grund av tidbundna meddelanden om t.ex. 

makroekonomisk data. Alla dessa processer – slumpmässiga företagsspecifika nyheter, 

cykliska och situatiationsspecifika nyheter samt prisbildningen på basis av dessa 

nyheter – ger upphov till bildningen av volatilitetskluster. 

Eftersom man på grund av observationer vet att någon form av momentum – 

momentum i avkastningar eller volatilitetskluster – inte räcker i evighet, måste det 

finnas någon orsak för korrigerandet. I följande stycke behandlas därför återgången till 

medelvärdet. 
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4.1. Återgång till medelvärdet 

Återgång till medelvärdet är en effekt som dokumenterats i både avkastningar och 

volatilitet. I praktiken innebär återgång till medelvärdet att avkastningar och volatilitet 

har någon s.k. ”normal nivå” till vilken avkastningarna och volatilitet tenderar att 

återgå efter tider av ”under-” eller ”överprestation”. Till följande behandlas effekten i 

avkastningar och därefter i volatilitet. 

4.1.1. Återgång till medelvärdet i avkastningar 

En av de första forskningarna som dokumenterat återgång till medelvärdet i 

avkastningar är DeBondt och Thaler (1985). De fann genom att studera avkastningar av 

aktieportföljer att det uppkommer negativa korrelationer på fem års tidsperiod. En 

förklaring till detta fenomen är då det förekommer en längre tid av goda (dåliga) 

nyheter överstiger (understiger) priset det fundamentala värdet och korrigeras neråt 

(uppåt). 

Malkiel (2003) hävdar dock att både momentumeffekten och återgången till 

medelvärdet inte är fenomen som kunde utan tvekan accepteras att hålla.  Han menar 

att återgången till medelvärdet från synpunkten av aktiemarknaden dock kan anses 

vara relativt hållbar med tanke på tendensen för återgång till medelvärdet i räntor. 

Malkiels (2003) förklaring är att för att aktier skulle kunna erbjuda en attraktiv 

avkastning i jämförelse med obligationer tenderar priserna av aktier och obligationer 

gå upp (ner) då räntorna går ner (upp) och ifall räntorna återgår till medelvärdet på 

lång sikt kommer detta leda till återgång till medelvärdet även i avkastningar. 

4.1.1. Återgång till medelvärdet i volatilitet 

Som behandlats i kapitlet om volatilitetskluster har det observerats längre perioder av 

hög volatilitet och längre perioder av låg volatilitet. Eftersom dessa perioder inte räcker 

i evighet kunde man tänka sig att det finns någon s.k. ”normal nivå” till vilken 

volatiliteten tenderar att återgå till.  (Engle & Patton, 2001) 

Även om det är allmänt accepterat bland forskare att volatiliteten har en tendens att 

återgå till ett medelvärde, finns det ingen konsensus om vad som är det verkliga 

medelvärdet.  Innebörden av volatilitetens återgång till medelvärdet är dock att dagens 

information om volatiliteten inte har någon inverkan på framtidsprognoser om 
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volatiliteten. Detta innebär i att volatilitetens återgång till medelvärdet är konsistent 

med hypotesen om effektiva marknader. (Exley, et al., 2004) 

I vissa sammanhang, så som optionsprissättning, syns detta som en viss typs 

terminsstruktur i volatilitetsprognoser: volatiliteten för långa maturiteter estimeras 

ofta vara närmare ett historiskt medeltal än volatiliteten för korta maturiteter (Engle & 

Patton, 2001).  En terminsstruktur i volatilitet innebär dock icke-homogenitet med 

avseende på tiden. I praktiken betyder detta att en deterministisk återgång till 

medelvärdet skulle betyda att världen om ett givet antal år skulle vara mera eller 

mindre volatil plats än vad den är nu. Därför är det av orsak att se på volatiliteten som 

en stokastisk process, som tenderar att återgå till sitt medelvärde (Exley, et al., 2004). 

4.2. Asymmetriska effekten av chocker 

Det tredje karaktärsdraget för volatilitet är att chocker kan ha asymmetriska effekter på 

kommande volatilitet beroende på om chocken är positiv eller negativ. Detta fenomen 

har kallats även hävstångseffekt och riskpremie-effekten. Fenomenet är speciellt 

normalt för aktiepriser, men t.ex. i valutakurser har en asymmetrisk effekt inte 

dokumenterats. (Engle & Patton, 2001) 

Tanken bakom namnet hävstångseffekt härstammar från tanken att då ett företags 

aktiepris går ner, ökar företagets skuldsättningsgrad räknat på marknadsvärden. Detta 

innebär i praktiken att volatiliteten av avkastningarna för aktieägarna ökar. Idén med 

riskpremie-effekten kommer däremot från tanken att då det kommer nyheter om ökad 

volatilitet kommer investerarnas krav på riskpremium att öka och därmed minskar 

aktiepriset då efterfrågan går ner. För aktiepriser har denna effekt dokumenterats 

bland annat av Black (1976) och Glosten et al. (1993). 

En liknande asymmetri i volatiliteten har observerats även i räntor. Bland annat har 

Engle, Ng och Rothschild (1990) och Brenner et al. (1996) rapporterat om asymmetrisk 

volatilitet räntor. Den asymmetriska effekten av chocker på volatiliteten i räntor 

härstammar från begränsningen på 0 i räntan. Då räntorna sjunker (d.v.s. priserna 

ökar) blir räntorna mindre volatila. 

En dylik slutsats kunde antagligen göras av CDS-priser, eftersom även CDS-priser har 

en begränsning på 0 (i praktiken ingen kreditrisk). Man kunde tänka sig skulle ett lägre 

pris på ett CDS-kontrakt antagligen leda till att den skulle vara mindre volatil. Chan och 
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Marsden (2010) finner dock i sin studie att det skulle existera en invers 

hänvstångeffekt, d.v.s. att ökning av CDS-priser leder till större volatilitet än 

sänkningar av CDS-priser av jämförbar storlek. Eftersom deras undersökning är dock 

tills vidare endast ett arbetspapper10, måste denna slutsats tas med en nypa salt. Detta 

ger dock en intressant startpunkt för den empiriska delen. 

                                                                    
10 Från engelskas working paper. 
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5 KOPPLINGEN MELLAN CDS-, OBLIGATIONS- OCH 

AKTIEMARKNADERNA 

De av avkastningarnas och volatilitetens karaktärsdrag som behandlades i kapitel fyra 

var i huvudsak inbördesfenomen. Det är dock inte realistiskt att anta att en tillgångs 

volatilitet och avkastning skulle vara helt och hållet oberoende av vad som händer i 

världen runtom och på de andra marknaderna. I detta kapitel presenteras faktorer som 

kunde tänkas leda till en eventuell koppling mellan marknaderna. 

5.1. Mertons Modell 

En av de tidigare modellerna för modellering av kreditrisk utvecklades av Merton 

(1974). Utgångspunkten i modellen är att se på ett företags aktier som en köpoption på 

företagets tillgångar. Från denna utgångspunkt kan man sedan beräkna sannolikheten 

för utebliven betalning med hjälp av Black-Scholes (1973)-modellen. Eftersom 

modellen beaktar företagets aktiekapital, skulder och ger ut sannolikheten för utebliven 

betalning kan man med hjälp av den bra beskriva tänkta sammankopplingar mellan 

aktierna, obligationerna och CDS-kontrakten. 

Beskrivningen av Mertons (1974) modell nedan följer Hull (2009). Låt VT stå för värdet 

på ett företags tillgångar vid tidpunkt T och D för värdet på företagets skulder som 

förfaller vid tidpunkt T. Då skulderna förfaller kommer företaget att betala dem ifall VT 

> D och naturligtvis låta bli att betala ifall VT < D. Ifall företaget låter bli att betala sina 

skulder hamnar det naturligtvis i konkurs och aktiernas värde är 0. På detta sätt kan vi 

definiera att värdet på aktierna vid tidpunkt T, ET, är 

                  (5.1.) 

För att sedan modellera värdet på det egna kapitalet med hjälp av Black-Scholes-

modellen måste man vidare definiera V0 som värdet på företagets tillgångar nu, E0 som 

värdet på företagets egna kapital idag, σV som volatiliteten av företagets tillgångar och 

σE som volatiliteten av det egna kapitalet. I modellen antas dessutom att volatiliteterna 

är konstanta. Då dessa variabler är definierade kan vi skriva värdet på egna kapitalet 

idag som 

                        (5.2) 

där  
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och  

             (5.4) 

Med hjälp av dessa formler kan vi sedan beräkna värdet av skulderna idag som V0-E0. 

För övrigt ser man även att den riskneutrala sannolikheten – givet antagandet av 

normalfördelning – för försummelse av betalning fås som N(-d2). 

Från modellen ser vi klart hur värdet på det egna kapitalet påverkar sannolikheten för 

försummelse av betalning och därmed priset på CDS-kontrakt. Vidare då vi vet att 

aktierna och obligationerna innebär rättigheter för företagets tillgångar samt att CDS-

kontrakten har obligationer som underliggande tillgångar kan man lätt se hur dessa tre 

instrument för ett företag skapar ett trivariat system där alla sammanlänkade med 

varandra. Mertons (1974) modell fungerar därmed som en bra teoretisk introduktion 

till diskussionen kring gemensam information på de tre studerade marknaderna. 

5.2. Gemensam information och hedging 

Det har observerats i ett stort antal studier att volatilitet kan överföras från en marknad 

till en annan. Fleming et al. (1998) menar att volatilitet kan spridas från en marknad till 

en annan på grund av två orsaker. Dessa två orsaker är att det kommer ut information 

om framtidsutsikter som påverkar flera marknader på samma gång och att det kommer 

ut information om framtidsutsikterna som påverkar en marknad men på grund av 

ombalansering av portföljer orsakas det även volatilitet på andra marknader. 

Då man relaterar dessa två utgångspunkter till de tre undersökta marknaderna i denna 

avhandling inser man snabbt att på grund av att aktier, obligationer och CDS-kontrakt 

för ett och samma företag påverkas naturligtvis av samma information är det vettigt att 

anta att volatilitetsöverföring kunde vara möjligt mellan dessa tre marknader. 

För att illustrera en situation var information överförs från en marknad till en annan, 

tänk dig till exempel finansiella institutioner, som i sin kärnverksamhet specialiserar i 

att vara experter på kreditrisk. Då dessa aktörer står för nästan all CDS-handel11, kan 

                                                                    
11 Se t.ex. statistiken av BIS på: http://www.bis.org/statistics/otcder/dt21.pdf 
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man tänka sig att informerad handel om kreditrisk sker i huvudsak på CDS-

marknaderna. Tänk dig sedan att priset på ett företags CDS går upp, d.v.s. priset på 

kreditrisken går upp.  Då informerade handlare på andra marknader ser detta kommer 

de att ta det i beaktande i sina värderingar av företagets aktier och obligationer, vilket 

resulterar leder till sänkta aktiepriser och ökade yields på obligationer – d.v.s. 

prisförändringar som ökar på volatiliteten på marknaderna. 

På samma sätt förs information över även om informationen inte skulle vara direkt 

företagsspecifikt. Då t.ex. kreditrisken i allmänhet går upp kommer CDS-priser att 

justeras uppåt. Andra relevanta faktorer, som kan ha inverkan på alla marknader 

antingen direkt eller indirekt, är bl.a. valutakurser, politiska beslut, teknologiutveckling 

och naturkatastrofer. Även om nyheter kring dessa inte skulle ha en märkvärdig direkt 

inverkan på företagets aktie- och obligationspriser kan volatiliteten trots allt öka 

märkvärdigt på de övriga marknaderna. Orsaken till detta kan vara t.ex. hedging av 

portföljer, då man på grund av även mindre prisjusteringar måste ändra för på sina 

positioner i sin portfölj för att hållas skyddad mot diverse risker. Dessa 

portföljjusteringar leder naturligtvis till handel och även mindre prisjusteringar i 

marknadspriserna påverkar volatiliteten på marknaden. 

5.3. Finansiell smitta och dynamiken mellan marknaderna 

Ett mycket nära koncept till volatilitetsöverföring och sammanlänkningar mellan 

marknaderna är så kallad finansiell smitta. Definitionerna för finansiell smitta varierar 

i litteraturen och en del av definitionerna är mycket nära volatilitetsöverföring. Det är 

även viktigt att tänka på vad som är finansiell smitta och vad som är endast 

sammanlänkning mellan marknader. 

En av definitionerna som Pericoli och Scracia (2003) presenterar är till sitt ordval 

mycket nära vad som studeras i denna avhandling. Definitionen säger att ”finansiell 

smitta är en signifikant ökning i samvariationen av priser och kvantiteter över 

marknaderna, givet att en kris är på gång på en marknad eller på en grupp av 

marknader” (Pericoli & Scracia, 2003). Det bör påpekas att flera av definitionerna i 

samma artikel behandlar uttryckligen spridning av kriser från ett land till ett annat, 

men samma logik kan användes även för olika tillgångsklasser. Den huvudsakliga 

tanken är dock spridning av kris från en marknad till en annan. 
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Baur (2003) hävdar att finansiella kriser kan spridas både i avkastning och volatilitet. I 

sin studie av den asiatiska krisen i slutet av 1990-talet fann han att krisen spriddes först 

i volatilitet med blev senare värre av spridning av krisen i avkastningar. Att känna hur 

denna dynamik fungerar mellan aktie-, obligations- och CDS-marknaderna är ytterst 

viktigt för portföljförvaltare och reglerare.  

Med hjälp av kännedom om dynamiken mellan dessa tre marknader kan 

portföljförvaltare optimera sina portföljer bättre och mer effektivt hantera sina risker. 

På samma sätt ger förståelse av samverkan och spridningen av krisen mellan dessa 

marknader bättre verktyg för reglerare att hantera framtida kriser och bygga regelverk 

för undvikandet av dem. 
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6 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras fyra relevanta tidigare forskningar som relaterar sig till syftet 

av denna avhandling. I den första artikeln, av Meng et al. (2009), undersöks både 

kopplingarna i avkastningar och volatilitetsöverföring mellan marknaderna. I den 

följande artikeln, av Norden och Weber (2009), undersöks avkastningskopplingarna 

och lead-lag sambanden mellan marknaderna. Den tredje artikeln, av Forte och Peña 

(2009), undersöker informationsflödet mellan aktie-, CDS- och 

obligationsmarknaderna i form av prissättning av kreditrisk. Den fjärde och sista 

artikeln, av Ding och Pu (2012), undersöker kopplingarna och 

informationsöverföringen mellan marknaderna under olika faser i en ekonomisk cykel. 

Eftersom de fyra presenterade artiklarna fokuserar sig mest på länken mellan 

marknaderna och har ofta huvudpunkt på avkastningskopplingar behandlas det efter 

dessa fyra artiklar kort forskningar som undersökt volatilitetsöverföring mellan något 

givet par av de tre marknaderna. Till sist sammanfattas de centrala resultaten från de 

tidigare forskningarna. 

6.1. Meng, ap Gwilym & Varas (2009) 

Syftet med undersökningen Volatility Transmission among the CDS, Equity, and Bond 

Markets är att undersöka huruvida en aktiv CDS-marknad har en inverkan på 

obligations- och aktiemarknaderna via volatilitetsöverföring. Författarna hävdar att i 

och med att investerare allt mer letar efter större avkastningar genom att inkludera 

olika derivatinstrument i sina portföljer har detta lett till en ökad sammankoppling 

mellan de olika marknaderna. Orsaken till detta är att ökad volatilitet på en marknad 

leder till att investerarna måste omjustera sina portföljer, som i sin tur leder till ökad 

volatilitet på de andra marknaderna. 

Författarna ställer upp två hypoteser för sin undersökning. Den första hävdar att CDS-

marknaden är ursprungen till marknadschocker på grund av dess flexibilitet i form av 

enkel möjlighet till hävstångspositioner och over-the-counter struktur. Detta skulle 

synas som volatilitetsöverföring från CDS-marknaden till aktie- och/eller 

obligationsmarknaden. Den andra hypotesen däremot hävdar att i och med de nära 

kopplingarna mellan de tre marknaderna är det inte endast frågan om ensidig 

volatilitetsöverföring, utan ömsesidig eftersom en chock i vilken marknad som helst 

leder till portföljombalanseringar och därför till överföring av volatilitet. 
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6.1.1. Datamaterialet i undersökningen 

I undersökningen använder sig författarna dagliga observationer för CDS-, obligations- 

och aktieavkastningar för 10 enskilda företag över en tidsperiod som sträcker sig från 

3.3.2003 till 31.3.2005. CDS priserna är hämtade från Markit medan obligations- och 

aktiepriserna från Datastream. Författarna använder CDS priser för fem åriga kontrakt 

i USD med en underliggande seniorrankad obligation med en klausul för modifierad 

omstrukturering eller ingen omstrukturering.  Obligationerna måste i sin tur vara i 

USD med en maturitet på minst fem år, utan optioner12, icke-subordinerade, icke-

strukturerade och icke-garanterade av företaget samt ha en fast kupongränta. Om fler 

än en obligation uppfyllde kriterierna valde författarna den största obligationen med en 

maturitet närmast fem år. Företagen i samplen bestod till 60 % av företag i S&P 100-

indexet och alla av dem hade en investment grade-kreditbetyg av Standard & Poor’s i 

mars 2003. 

6.1.2. Metoden för undersökningen 

För att undersöka sambanden mellan marknaderna började författarna med att 

undersöka dynamiken mellan avkastningarna med en vektor autoregressiv (VAR) 

modell. Orsaken till detta var att få en inblick i huruvida marknadernas avkastningar är 

sammankopplade och ifall en impuls-responssamband existerar. Författarna testade 

för olika mängder tidsfördröjningar för att hitta den lämpliga mängden för varje 

tidsserie. 

I undersökningens andra del använder författarna sig av en BEKK13 parametriserad 

multivariat GARCH 14 - modell för att undersöka volatilitetsöverföringen mellan 

marknaderna. Modellen tillåter en ömsesidig volatilitetsöverföring och lämpar sig 

därför för att undersöka samtidigt båda av författarnas hypoteser. Modellen kommer 

att presenteras närmare senare i ett senare kapitel. 

6.1.3. Resultaten av undersökningen 

Resultaten från undersökningens första del tyder på att ett dynamiskt samband mellan 

CDS- och aktieavkastningar är det mest observerade sambandet. De fann även – i linje 

                                                                    
12 Obligationerna fick inte vara inlösbara (callable), återkalleliga (putable), konvertibla (convertible) eller 

omvänt konvertibla (reverse convertible). 
13 Baba-Engle-Kraft-Kroner 
14 Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 
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med tidigare undersökningar – att kopplingen mellan CDS- och obligationsmarknaden 

är vanlig och att tidigare CDS-avkastningar har en större inverkan på 

obligationsavkastningar än tvärtom. Däremot observerade författarna att ett dynamiskt 

samband mellan obligations- och aktiemarknaderna är relativt sällsynt. 

På basis av sin analys hävdade författarna att för obligationsmarknaden tar det en 

längre tid att absorbera chocker från CDS-marknaden än vad det tar att absorbera 

chocker från aktiemarknaden. CDS-marknaden däremot absorberar chocker från både 

obligations- och aktiemarknaden på ungefär samma tid. I allmänhet konstaterade 

författarna att chocker från CDS-marknaden till de andra marknaderna tog en längre 

tid att absorberas än vad det tog för CDS-marknaden att absorbera chocker från de två 

andra marknaderna. 

Resultaten från volatilitetsöverföringsanalysen tyder på att aktiemarknaden har en 

större roll än CDS-marknaden i överföringen av volatilitet till obligationsmarknaden. 

Vid överföring av volatilitet till aktiemarknaden spelade obligationsmarknaden en 

större roll än CDS-marknaden. Som en helhet konstaterade författarna att CDS-

marknaden tar emot mera volatilitet från de två andra marknaderna än vad den själv 

överför till dem, medan volatilitetsöverföringen mellan obligations- och 

aktiemarknaden var så gott som ömsesidig. 

Slutsatsen från analysen är så gott som motsatsen till vad man kunde förvänta sig på 

basis av författarnas första hypotes. CDS-marknaden verkar på basis av dessa resultat 

ha en mycket liten roll i skapandet och överförandet av volatilitet till obligations- och 

aktiemarknaden. Författarna hävdar dock att resultaten ger stöd för deras andra 

hypotes, d.v.s. att investerarnas strävan efter en hög avkastningen från olika 

tillgångsklasser leder till en ökad sammankoppling mellan de tre undersökta 

marknaderna.   

6.2. Norden & Weber (2009) 

Norden och Weber undersöker i sin artikel The Co-movement of Credit Default Swap, 

Bond and Stock Markets: an Empirical Analysis sambanden mellan CDS-, obligations- 

och aktiemarknaderna. Författarna analyserar avkastningarna aktierna och 

förändringarna i CDS- och obligationsspreaden för enskilda företag och ser på 

eventuella lead-lag samband mellan marknaderna. De ställer upp fem olika hypoteser 

på basis av tidigare undersökningar, som de sedan testar i sin egen undersökning. 
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De fem hypoteser som författarna ställer upp är: 1) positiva aktieavkastningar är 

kopplade med negativa förändringar i CDS- och obligationsspreaden, 2) aktie- och 

CDS-marknaderna leder obligationsmarknaden, 3) länken mellan CDS- och 

aktiemarknaderna är starkare än länken mellan obligations- och aktiemarknaderna, 4) 

sambandet mellan förändringarna CDS/obligationspreaden blir starkare med minskad 

kreditvärdighet hos företaget, ökad företagsstorlek och ökad likviditet av företagets 

obligationer samt 5) prisbildningen sker huvudsakligen på CDS-marknaden. 

6.2.1. Datamaterialet i undersökningen 

Författarna använder sig av dagliga, veckovisa och månatliga observationer av CDS-, 

obligations- och aktiepriser för tillsammans 58 olika företag. 60 % av företagen är från 

Europa, 35 % från USA och 5 % från Asien. Den undersökta tidsperioden sträcker sig 

från 2.6.1998 till 2.12.2002. Maturiteten för CDS-kontrakten är även i Nordens och 

Webers undersökning konstant på fem år och priset mittpunkten i bid-ask spreaden. 

För obligationernas del använder de sig dock av en annorlunda metod än Meng et al. 

(2009). Författarna skapar syntetiska fem åriga obligationer genom att linjärt 

interpolera priset från dagliga observationerna av en obligation med maturitet på 

mindre än fem år och av en obligation med maturitet på mer än fem år. För övrigt är 

kraven på obligationer gällande optioner m.m. mycket lik kraven i Meng et al. (2009). 

6.2.2. Metoden för undersökningen 

I undersökningens empiriska del använder författarna en VAR-modell för att 

undersöka sambanden i avkastningarna. De analyserar sitt datamaterial på både 

företagsspecifik nivå och aggregerad nivå. Antalet tidsfördröjningar i modellerna är 

maximalt två för månatlig och veckovis data medan de använder sig av maximalt fem 

tidsfördröjningar för daglig data. 

6.2.3. Resultaten av undersökningen 

Resultaten av undersökningen ger stöd för en stor del av författarnas hypoteser. De 

hittar på både företagsspecifik och aggregerad nivå ett signifikant ett negativt samband 

mellan aktieavkastningar och förändringar i CDS- och obligationsspreaden, som är i 

linje med första hypotesen. Vidare finner de att aktieavkastningarna är de minst 

förutsägbara medan förändringarna i obligationsspreaden de mest förutsägbara, vilket 

ger delvis stöd får andra hypotesen. Analysen visar också att kopplingen mellan aktie- 
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och CDS-marknaderna är starkare än kopplingen mellan aktie- och 

obligationsmarknaderna. Författarna finner även att CDS-marknadens känslighet för 

tidigare aktieavkastningar är beroende på företagets kreditvärdighet och storleken på 

obligationerna, men oberoende av företagets storlek. Denna slutsats ger delvis stöd för 

den fjärde hypotesen. Analysen av relationen mellan CDS- och obligationsmarknaderna 

tyder även på att CDS-marknaden har en större inverkan på prisbildningen än vad 

obligationsmarknaden och ger därmed stöd för den femte hypotesen.  

Implikationerna för av analysen tyder på att alla de tre marknaderna är relativt kraftigt 

länkade till varandra. Författarna hävdar även att det existerar geografiska skillnader i 

sambanden. Bland annat CDS-marknadens kontribution till prisbildningen är större i 

USA än vad det är i Europa. Datamaterialet i undersökning är dock relativt gammalt 

och den kraftigt ökade volymen på CDS-marknaden sedan dess kan ha ändrat på 

situationen. 

6.3. Forte & Peña (2009) 

Forte och Peña undersöker i sin artikel Credit spreads: An empirical analysis on the 

informational content of stocks, bonds, and CDS det dynamiska sambandet av 

prissättning av kreditrisk mellan de tre olika marknaderna. Till skillnad av de övriga 

undersökningarna som presenteras i detta kapitel koncentrerar denna undersökning på 

just kreditrisk, vilket innebär att i stället av att använda aktiepriser direkt använder 

författarna sig av den implicerade kreditspreaden15. Även om Forte och Peña inte 

undersöker volatilitetsöverföring utan koncentrerar sig på prisbildning är slutsatserna 

från deras artikel dock relevanta för denna avhandling.  

6.3.1. Datamaterialet i undersökningen 

Författarna använder sig av data på 17 nordamerikanska och europeiska icke-

finansiella företag. Tidshorisonten sträcker sig från 12.9.2001 till 25.6.2003 och 

innehåller minst 250 observationer per företag. Dessutom delar de in perioden i fyra 

olika subsampel som är alla 6 månader långa. 

Så som Norden och Weber (2009) interpolerar Forte och Peña syntetiska femåriga 

obligationer för att motsvara de femåriga CDS-kontrakt de använder. Som riskfri ränta 

vid beräkningen av obligationsspridning använder de den femåriga swap-räntan för 

                                                                    
15 Från engelskans implied credit spread. 
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antingen euro eller dollar beroende på företagets hemmarknad.  För att kalkylera de 

implicerade kreditspridningarna från aktieprisen använder de sig en strukturell 

kreditriskmodell, som använder sig av både marknadsdata och bokslutsdata. 

Författarna påpekar att de implicerade kreditspridningarna är endast estimat, men 

fungerar ändå som en relativt bra mått. 

6.3.2. Metoden för undersökningen 

Som metod i sin undersökning använder författarna VAR för att undersöka möjlig 

kointegration och sedan en VECM-specifikation för att undersöka prisbildningen. 

Genom VAR-analysen kan de hitta mellan noll och två kointegrerade vektorer mellan 

de tre serierna för varje företag och ifall kointegrerade vektorer hittas undersöker de 

sedan den dynamiska prisbildningen mellan marknaderna genom VECM. Till gör de 

även alternativa specifikationer för att göra robusthetstest. 

6.3.3. Resultaten av undersökningen 

Författarna finner i kointegrationsanalysen att endast fyra av de 17 företag som 

undersöks har två kointegrerade vektorer medan fyra andra företag har en kointegrerad 

vektor. De övriga 11 företagen har inga kointegrerade vektorer. Dessa resultat innebär 

att en fullständig prisbildningsanalys med alla tre serier kan göras endast för de fyra 

företagen som har två kointegrerade vektorer, medan en prisbildningsanalys mellan två 

marknader kan göras för de företag som hade en kointegrerad vektor. 

Då författarna sedan undersöker prisbildningen enligt dessa förutsättningar finner de 

att i fallen där alla tre marknader kan undersökas samtidigt tenderar aktiemarknaden 

att kontribuera mest till prisbildningen (andelen mellan 50-70 %16) följt av CDS-

marknaden (27-39 %). De finner att obligationsmarknaden tenderar i dessa fall att 

kontribuera minst till prisbildningen (-9-18 %). För de företag där det hittas en 

kointegrerad vektor (alltid mellan CDS- och obligationsmarknaden) finner författarna 

att CDS-marknaden står för ca 60 % av prisbildningen medan obligationsmarknaden 

står för den övriga ca 40 %. 

Resultaten lead-lag analysen av företagen med inga kointegrerade vektorer tyder på att 

aktiemarknaden tenderar leda CDS-marknaden och att CDS-marknaden tenderar leda 

obligationsmarknaden. Författarna finner dock inga starka bevis på att 

                                                                    
16 Procentandelen mätt som Gonzalo-Granger eller Hasbrouck-måtten för prisbildning. 
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aktiemarknaden skulle leda obligationsmarknaden. Efter att ha analyserat resultaten 

från sina robusthetstest konkluderar författarna att aktiemarknaden leder CDS-

marknaden och obligationsmarknaden oftare än motsatt och att CDS-marknaden leder 

obligationsmarknaden oftare än motsatt. 

6.4. Ding & Pu (2012) 

Ding och Pu undersöker i sin artikel Market Linkage and Information Spillover: 

Evidence from Pre-crisis, Crisis and Recovery Periods hur kopplingarna mellan CDS-, 

obligations- och aktiemarknaderna i USA påverkas av olika faser i en ekonomisk cykel. 

Artikeln skiljer sig därmed från många tidigare undersökningar eftersom den har en 

specifik fokus just på att analysera hur kopplingarna beter sig genom tiden av olika 

ekonomiska situationer. 

Författarna analyserar de tre marknaderna på indexnivå, vilket skiljer sig från de två 

övriga tidigare forskningarna som refererats i denna avhandling. Utgångspunkten då 

man analyserar på indexnivå är aningen annorlunda, eftersom de företagsspecifika 

faktorerna inte påverkar resultaten. Vidare analyserar författarna även hurudan 

inverkan olika exogena variabler så som likviditet och implicerad volatilitet har på 

kopplingarna. 

6.4.1. Datamaterialet i undersökningen 

Författarna använder sig av daglig data och, som redan nämnts, på indexnivå. Mer 

specifikt använder de S&P500-indexet som mått för aktiemarknaden, CDX.NA.IG som 

mått för CDS-marknads (ett index som innehåller CDS-priser på 125 nordamerikanska 

företag med investment grade kreditbetyg) och skillnaden i obligationsspreaden 

mellan Baa och Aaa kreditbetygsatta (Moody’s) företag som mått på 

obligationsmarknaden. Som exogena variabler använder författarna TED17 för likviditet 

och VIX18-indexet för implicerad volatilitet. 

Den undersökta tidsperioden sträcker sig från 2.1.2004 till 31.12.2009 och är delad i tre 

perioder: förekristid, kristid och efterkristid. Förekristiden är definierad som tiden från 

2.1.2004 till 30.6.2007, vilket innebär att förekristiden definieras att ta slut 11 dagar 

                                                                    
17 En akronym som härstammar från Treasury och Eurodollar. Definieras som skillnaden mellan priserna 

på 3-månads Treasury bill-futurer och 3-månads Eurodollar-futurer. 
18 Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index 
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efter att DJIA19 första gången i historien stängde på en nivå över 14 000. Kristiden 

definieras som 1.7.2007 – 28.2.2009, d.v.s. den tar slut 10 dagar före DJIA var på sin 

lägsta nivå sedan oktober 2006. Detta innebär att efterkristiden blir då den resterande 

tiden, d.v.s. 1.3.2009 – 31.12.2009. 

6.4.2. Metoden för undersökningen 

I sin undersökning använder författarna två huvudsakliga metoder. Till först undersöks 

korrelationerna mellan de olika instrumenten skilt för varje tidsperiod med hjälp av 

parvisa Pearsonkorrelationer. För att sedan undersöka eventuella statistiskt 

signifikanta skillnader i korrelationsmatriserna mellan tidsperioderna använder 

författarna Jennrich-testet för likhet mellan korrelationsmatriser. 

I undersökningens andra del använder författarna en trivariat VAR-modell och 

undersöker dessutom Grangerkausaliteten mellan marknaderna. Detta görs också skilt 

för varje tidsperiod. Antalet tidsfördröjningar väljs med Akaikes 

informationskriterium, som visar att två tidsfördröjningar är den optimala mängden 

för samplet. Författarna estimerar VAR-modellerna först med endast endogena 

variabler, d.v.s. endast med tidsfördröjda värden på innovationer på de tre 

marknaderna. Sedan kör de Grangerkausalitetstestet för alla modeller. Till sist adderar 

författarna de exogena likviditets- och volatilitetsmåtten in i modellerna för att testa för 

deras inverkan på resultaten. 

6.4.3. Resultaten av undersökningen 

Resultaten från båda metoderna är mycket enhetliga. Resultaten från 

Pearsonkorrelationerna tyder på att korrelationerna för alla krisperioder skilt för sig är 

signifikanta. Jennrich-testet för likhet mellan korrelationsmatriserna för förekristid 

och kristid tyder på att det finns signifikanta skillnader i kopplingarna mellan alla de 

tre marknadsindexen. Samma gäller även för skillnaderna i kopplingarna mellan kristid 

och efterkris för alla de tre marknaderna. Författarna hävdar att detta tyder på att 

marknadskopplingarna har ändrats kraftigt under de olika faserna i ekonomiska 

cykeln. 

Stöd för slutsatsen av undersökningens första del fås även från resultaten av VAR-

analysen. Författarna finner att kopplingarna mellan marknaderna förstärks under 

                                                                    
19 Dow Jones Industrial Average 
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kristid. Dessutom hävdar de att CDS-marknaden leder aktiemarknaden under 

förekristiden, men att detta samband försvinner under kristid och efterkristid. 

Resultaten tyder även på att obligationsmarknaden får information från de två övriga 

marknaderna under alla faser i en ekonomisk cykel och under kris- och efterkristid är 

kopplingen mellan CDS- och obligationsmarknaden starkare. Författarna hävdar att av 

de exogena variablerna har volatilitet en speciellt stark inverkan på kopplingen mellan 

marknaderna. Även likviditeten har en inverkan, men att dess inverkan absorberas av 

volatiliteten då volatiliteten tas med i ekvationen. Författarna konkluderar att den 

rådande ekonomiska situationen har en stark inverkan på kopplingarna mellan 

marknaderna och att under osäkra tider litar investerarna mera på informationen från 

aktiemarknaden. 

6.5. Övriga tidigare forskningar om volatilitetsöverföring 

Att undersöka volatilitetsöverföring mellan olika marknader är inget nytt. 

Volatilitetsöverföring mellan olika aktiemarknader och olika obligationsmarknader har 

undersökts redan länge. Studier som undersöker volatilitetsöverföring mellan aktie-, 

CDS- och obligationsmarknaderna – eller någon parvis kombination av dessa – är 

betydligt färre till antalet. 

En av de tidigare artiklarna som behandlade och speciellt teoretiserade kring 

volatilitetsöverföring var undersökningen av Fleming et al. (1998), där de studerade 

volatilitetslänkarna mellan aktie-, obligations- och penningmarknaderna. Genom att 

använda daglig data av S&P500-, T-Bond- och T-Bill-futurer under en tidsperiod från 

januari 1983 till augusti 1995 finner de att volatilitetslänkarna är betydligt starkare än 

avkastningskopplingarna. Metoden de använder sig baserar på en GMM20 estimering 

av en teoretisk handelsmodell som de skapat, vilket skiljer sig en aning från GARCH-

analyser. 

Kim et al. (2006) studerade volatilitetslänkarna mellan statsskuldebreven och 

aktiemarknaderna i bland annat EMU21-länder och fann att aktievolatilitet påverkas 

mera av statsskuldvolatilitet än vice versa. De hävdar att inom eurozonen är 

volatilitetsöverföringen endast från statsskuldebrev till aktiemarknaden medan i icke-

Euro-länder tenderar volatilitetsöverföring ske åt båda hållen. 

                                                                    
20 General Method of Moments 
21 European Monetary Union 
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Chan och Marsden (2010) studerade volatilitetslänken mellan amerikanska CDS- och 

aktieindex och fann att volatilitet överfördes åt båda hållen under kristiden. Schreiber 

et al. (2009) studerade volatilitetslänken mellan europeiska CDS-, aktie- och 

aktievolatilitetsindex och fann att länkarna varierar mycket med tiden, men att de blev 

betydligt starkare i och med finanskrisen. Baba och Inada (2009) studerade bland 

annat volatilitetslänken mellan CDS- och obligationsspreaden för japanska banker och 

fann att det förekommer volatilitetsöverföring från CDS-marknaden till 

obligationsmarknaden. 

Som det kommer fram har mycket varierande resultat erhållits. På grund av att studier 

med exakt samma syfte som i denna avhandling så gått som saknas ger det en utmärkt 

grund för den empiriska delen. I följande stycke behandlas implikationerna av tidigare 

studier för denna avhandling. 

6.6. Sammanfattning av den tidigare forskningen och hypoteser 

Avkastningskopplingarna, informationsöverföring och volatilitetsöverföring mellan 

CDS-, obligations- och aktiemarknaderna har undersökts i de fyra presenterade 

artiklarna. Ett resultat, som genomsyrar alla dessa undersökningar, är att 

aktiemarknaden tenderar vara den minst förutsägbara och att den tenderar ha största 

inverkan för prisbildningsprocessen. Vidare har CDS-marknaden ofta en större roll än 

obligationsmarknaden i prisbildningen. Detta syns också delvis som en relativt stark 

koppling mellan CDS- och aktiemarknaderna. En annan viktig slutsats är att den 

rådande ekonomiska situationen har en stork inverkan på styrkan av kopplingarna 

mellan marknaderna. Enligt Ding & Pu (2012) blir kopplingarna betydligt starkare 

under kristider. De hävdar även att volatiliteten har en stor inverkan på styrkan i 

kopplingarna.  

Dessa slutsatser ger en intressant startpunkt för min undersökning. Det är uppenbart 

att skillnader i avkastningskopplingar och volatilitetsöverföring bör undersökas för 

olika faser i en ekonomisk cykel. Dessutom bör det noteras att de data som använts i 

Meng et al. (2009) och Norden & Weber (2009) är nästan 10 år gamla. Kopplingarna 

och dynamiken mellan de tre marknaderna kan ha ändrat markant under den senaste 

tiden. Eftersom volatilitetsöverföringen mellan dessa marknader inte undersökts så 

mycket under kristid, kommer min undersökning att ha en signifikant kontribution till 

forskningen inom området. Som avslutning till teorigenomgången bildas hypoteser 
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som kan testas i den empiriska undersökningen. Dessa hypoteser presenteras till 

följande. 

1) Negativa CDS-prisförändringar är kopplade med positiva aktie- och 
obligationsavkastningar 

En relativt intuitiv koppling är ett negativt förhållande mellan CDS-prisförändringar 

och aktie- och obligationsavkastningar. Då t.ex. oväntade positiva nyheter om ett 

företags framtidsutsikter kommer ut har marknaden en tendens att justera aktiepriset  

och obligationspriset uppåt eftersom framtidsutsikterna är bättre än väntat. I och med 

bättre förväntad framtid kunde man även tänka att kreditrisken skulle minska och 

därmed skulle CDS-priserna justeras neråt. 

2) Aktie- och CDS-marknaderna leder obligationsmarknaden 

I och med att aktie- och CDS-marknaderna i genomsnitt är djupare och mer likvida 

kunde man tänka sig att information prissätts snabbare på dessa marknader. Då 

obligationsmarknader kan vara mycket tunna sker inte handel där kanske ens varje 

dag. Detta kunde sedan synas ett ledarsamband i avkastningar från aktie- eller CDS-

marknaderna till obligationsmarknaderna och/eller som volatilitetsöverföring från 

aktie- eller CDS-marknaden till obligationsmarknaden. 

3) Länken mellan CDS- och aktiemarknaderna är starkare än länken 
mellan obligations- och aktiemarknaderna 

I och med att samma motiveringar om större djuphet och likviditet på CDS- och 

aktiemarknaderna kunde man tänka sig att dessa två marknader är i sinsemellan 

starkare kopplade. På grund av att CDS- och obligationsmarknaden båda i huvudsak 

prissätter kreditrisk kunde man tänka sig att kopplingen mellan dem är relativt starkt. 

Därför kunde man tänka sig att kopplingen mellan aktie- och obligationsmarknaden är 

mindre än de övriga kopplingarna.  

4) Prisbildningen sker huvudsakligen på CDS-marknaden 

I och med den flexibla handeln på OTC-baserade CDS-marknaden kunde man tänka sig 

att den fungerar som huvudarenan för prisbildning mellan de tre undersökta 

marknaderna. Acharya och Johnson (2007) hävdar att insiderinformation har en 

central roll i prisbildningen på CDS-marknaderna och därmed prissätts informationen 

först där. Då man kombinerar detta med tidigare prisbildningsstudier, där det funnits 

att prisbildning ofta sker först på derivatmarknader (bl.a. Chu, Hsieh, & Tse, 1999), 

kunde man ytterligare tänka sig att CDS-marknaden hade en stark roll i prisbildningen. 
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5) Kopplingarna i volatilitet och avkastningar är starkare under kristid 

Finansiell smitta, d.v.s. spridning av kriser, kunde tänkas ha en signifikant inverkan på 

de möjliga kopplingarnas styrka. Därför kunde man tänka sig att kopplingarna mellan 

de tre marknaderna är starkare under kristid. Detta kunde innebära starkare 

volatilitetsöverföring eller starkare ledarsamband i avkastningar. 
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7 METOD 

I detta kapitel presenteras de metoder som används för att utföra undersökningen. 

Kopplingarna mellan CDS-, obligations- och aktiemarknaderna kommer att undersökas 

med två olika metoder. Den huvudsakliga modellen för undersökningen är en 

asymmetrisk VAR-MGARCH22-modell med BEKK-parametrisering, medan analysen 

kompletteras genom användning av volatilitetsöverföringsindexet 23  av Diebold och 

Yilmaz (2012). Först kommer val av metod att diskuteras. Därefter presenteras VAR-

MGARCH-modellen och sedan behandlas volatilitetsöverföringsindexet. 

7.1. Val av metod 

För undersökning av kopplingar mellan marknader har en uppsjö av olika modeller 

skapats. För avkastningskopplingar kan diverse vektorautoregressiva modeller och 

därpå följande impuls-responsfunktioner och Grangerkausaliteter användas. För 

volatilitetskopplingar har sedan bl.a. Engle, Ito och Lin (1990) utvecklats tio- om ej 

hundratals olika multivariata versioner av GARCH-modeller. Många av dessa modeller 

är matematiskt väldigt avancerade och komplexa. Något som genomsyrar diskussionen 

kring MGARCH-modeller är kohandeln mellan modellens anpassning till data och 

parsimoni, d.v.s. estimerbarhet. 

Många MGARCH-modeller lyckas inom samplet modellera volatiliteten till en väldigt 

bra utsträckning, men många av dessa har även ett väldigt högt antal parametrar som 

måste estimeras. Trots att modellerna lyckas modellera data inom samplet väldigt väl, 

har det visat sig att i förutspåendet av kommande volatilitet finns det inga direkta bevis 

att dessa skulle vara bättre (Caporin & McAleer, 2012).  

Vid valet av modell är det av orsak att beakta de teoretiska och empiriskt 

dokumentererade egenskaper som hittats för de undersökta studierna. Dessa 

egenskaper, som är relevanta för denna studie, diskuterades i kapitel fyra. En vald 

modell bör tillfredställa kraven på återgång till medelvärde i både avkastning och 

volatilitet samt  tillåta för volatilitetskluster och asymmetriska effekter av chocker. Med 

tanke på dessa kan det argumenteras att en VAR-MGARCH-modell med möjlighet för 

asymmetriska effekten av chocker uppfyller alla krav och kan därför anses vara en 

lämplig modell för undersökningen. 

                                                                    
22 Vector Autoregressive Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 
23 Från engelskans volatility spillover index. 
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För att ytterligare kontrollera för robusthet av resultaten samt att få en bättre inlibkc i 

dynamiken mellan marknaderna kommer även volatilitetsöverföringsindexet av 

Diebold och Yilmaz (2012) att användas. Fördelen med Diebold och Yilmaz 

volatilitetsöverföringsindexet (härefter DY) är att tolkningen av den är relativt intuitivt 

och simpelt. I kombination med resultaten från VAR-MGARCH-modelleringen fås en 

utmärkt grund för analysen av sammanlänkningarna mellan de valda marknaderna. 

7.2. VAR-MGARCH med BEKK-parametrisering 

VAR-MGARCH-modellen, som används i denna avhandling, har valts för dess 

lämplighet för undersökningens syfte. Vektor autoregressiv modellering i 

medelvärdesekvationen tillåter att undersöka eventuella avkastningskopplingar medan 

GARCH-specifikationen i variansekvationen tillåter den tidsvarierande volatiliteten 

som observeras för marknaderna och dessutom ger en möjlighet att undersöka 

eventuell volatilitetsöverföring mellan marknaderna. 

Att använda VAR-modellen i ekonomiska undersökningar förslogs först av Sims (1980). 

VAR-lämpar sig för att undersöka kopplingarna mellan flera olika tidsserier. I 

praktiken innebär detta att en serie beskrivs som en funktion av dess egna tidsfördröjda 

värden och de andra undersökta seriernas tidsfördröjda värden. En normal VAR-

modell använder sig av antagandet av konstant varians i feltermerna. Detta är dock inte 

ett realistiskt antagande med tanke på verkligheten och därför kommer det i denna 

avhandling att användas en GARCH-specifikation för variansen. 

GARCH, som utvecklades av Bollerslev (1986), är en generaliserad form av ARCH-

modellen av Engle (1982). Som namnet säger modellerar GARCH autoregressiv 

betingad heteroskedasticitet, vilket betyder i praktiken att variansen för feltermen är 

tidsvarierande och beroende av tidigare feltermer. Den multivariata versionen av 

GARCH, mer specifikt den BEKK parametriserade versionen av Engle och Kroner 

(1995) som används i denna avhandling, tillåter att modellera flera olika tidsseriers 

samverkan inom variansen. I praktiken betyder detta att med MGARCH kan man 

modellera variansen av feltermen för en serie som en funktion av dess tidigare varians 

och de andra seriernas tidigare varianser.  Eftersom det i många undersökningar 

funnits att chocker kan ha asymmetriska effekter kommer detta att tillåtas i 

variansekvationen. Asymmetrin fås genom att addera en indikatorvariabel för negativa 

chocker enligt specifikationen av Glosten et al. (1993), som tillämpades i multivariat 

form först av Kroner och Ng (1998). 
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För att beskriva modellen, låt                      ′ stå för en (n x 1) – vektor av 

observationer av variabler vid tidpunkten t. I ett VAR-ramverk med k – 

tidsfördröjningar kan    då beskrivas som: 

                              ,       t = 1, ..., T  (7.1) 

där   är en (n x 1) – vektor av konstanter,    är (n x n) matriser av koefficienter och    

en (n x 1) vektorprocess av vitt brus, som i traditionella modeller har den konstanta 

kovariansmatrisen H. Om vi dock applicerar MGARCH specifikationen för 

vektorfelprocessen   , ändras kovariansmatrisen H till tidsvarierande. Vi kan då 

beskriva vektorn av feltermer som: 

     
   

        (7.2) 

där    är vitt brus med kovariansmatrisen I och 1/2 innebär Cholesky-faktorisering av 

matrisen. Om vi ytterligare specificerar en matris för asymmetriska effekter av chocker 

enligt: 

       
       (7.3) 

där elementen i   
  är lika med 1 ifall respektive element i    är negativ och annars lika 

med noll. Kovariansmatrisen    kan då enligt den asymmetriska BEKK-

parametriseringen (Engle & Kroner, 1995) av MGARCH(p,q) beskrivas som: 

          
         

 

 

   

      
        

 

   

    
         

   

 

   

               

där   ,   ,    och C är (n x n) parametermatriser och C är neråt triangulär. Genom att 

dela den konstanta termen (C) till två triangulära matriser blir    positivt definit. 

Koefficienterna i     mäter effekten av tidigare innovationer på kovariansmatrisen    

(ARCH-effekten),    beskriver framhärdandet av de tidigare innovationerna (GARCH-

effekten) och    den asymmetriska effekten av chocker. 

För att den asymmetriska BEKK-modellen skall ha en stationär kovariansprocess, 

måste spektralradien av funktionen      
 
            

 
       , där   innebär 

Kroneckerprodukten, vara mindre än ett. Med andra ord måste absolutbeloppet av alla 

egenvärden av funktionen vara mindre än ett. Ifall alla koefficientvärden i 
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variansekvationen är mindre än ett uppnås kriteriet alltid och ifall någon överstiger ett, 

måste egenvärden beräknas. (Engle och Kroner (1995) och Kawakatsu (2006)). 

Modellen kan sedan estimeras med hjälp av maximum likelihood. I denna avhandling 

används antangandet av en normalfördelning i maximum likelihood estimeringen. 

Optimeringen av maximum likelihood-funktionen görs med hjälp av Broyden-

Fletscher-Goldfarb-Shanno (BFGS) algoritmen.  

7.2.1. Val av antalet tidsfördröjningar 

För att välja det rätta antalet tidsfördröjningar i medelvärdesekvationen modellen kan 

man använda sig olika informationskriterier. Samma gäller även för antalet 

tidsfördröjningar i variansekvationen. De två vanligaste informationskriterierna är 

Akaikes informationskriterium (AIC24) och Schwarzs Bayesiska informationskriterium 

(BIC25). (Verbeek, 2008) 

Det rätta antalet tidsfördröjningar hittas genom att estimera AIC eller BIC för olika 

antal av tidsfördröjningar. Modellen är bäst i jämförelse till andra då värdet på AIC 

eller BIC minimeras. Det som dock bör beaktas är att med hjälp av 

informationskriterier hittas det antal tidsfördröjningar som är rätta för samplet, men 

samma antal gäller nödvändigtvis inte för populationen (Bossaerts & Hillion, 1999). 

Därför är det av orsak att inte endast blint stirra på resultaten från AIC eller BIC, utan 

basera valet även på en teoretisk utgångspunkt. Ett stort antal tidsfördröjningar kan 

passa samplet utmärkt, men tolkningen av resultaten av en ekonomisk synvinkel kan i 

detta fall visa sig vara extremt svårt om inte omöjligt. 

För den betingade variansekvationens del beaktas en GARCH(1,1) specifikation oftast 

som den fördelaktigaste för en population, även om enligt ett informationskriterium en 

modell av högre ordning skulle passa samplet bättre (Zivot, 2009). Med tanke på att 

mängden estimerade parametrar växer exponentiellt i multivariata modeller då man 

adderar till tidsfördröjningar och att bland univariata jämförelser har det visat sig att 

en enkel GARCH(1,1)-modell ofta är den bästa modellen, kan man anse det vara 

motiverat att använda sig av en enkel modell. Eftersom det är av orsak att inte blint 

stirra på diverse anpassningstatistikor så som informationskriterier utan även 

                                                                    
24 Akaike Information Criteria 
25 Bayesian Information Criteria 
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applicera ekonomiskt resonemang vid valet modell är det vidare en orsak använda sig 

av en simpel modell. 

I tabell 4 finns resultaten för det optimala antalet tidsfördröjningar i en VAR(k)-modell 

för de data  som används i denna avhandling. Som det kommer fram ur tabellen är de 

simpla VAR(1) och VAR(2) de modeller som oftast förekommer. Schwarz Bayesiska 

informationskriterium, som ofta anses som den mest strikta då det kommer till att 

bestraffa komplexitet, ger stöd för de simplaste modellerna. På grund av dessa resultat 

och den diskussion som fördes i avsnitt 7.1 kommer VAR(1)-specifikation att väljas för 

medelvärdesekvationen i kombination med MGARCH(1,1) i variansekvationen. 

Tabell 4: Antalet tidsfördröjningar för medelvärdesekvationen 

  Hela tidsperioden Förekristiden Finanskrisen Eurokrisen 

AIC 6 1 5 3 

SC 2 1 1 2 

HQ 4 1 2 2 

Tabellen innehåller det optimala antalet tidsfördröjningar (k) för en VAR(k)-modell för de data som 
används i denna avhandling. De olika tidsperioderna definieras noggrannare i kapitel 8.4. AIC innebär 
Akaikes informationskriterium, SC innebär Schwarz Bayesiska informationskriterium och HQ innebär 
Hannah-Quinn-informationkriterium. 

7.2.2. VAR-MGARCH tillämpad för denna undersökning 

I detta avsnitt presenteras modellen i det format den används i denna avhandling. Låt 

oss först definiera aktieavkastningarna som 

         
          

            
      (7.5) 

och obligationsavkastningarna som 

          
                

                  
     (7.6) 

där           ,             ,                    och                    är priserna på 

aktieindexet respektive obligationsindexet vid tidpunkt t och t-1. Låt oss dessutom 

definiera CDS-prisförändringarna som: 

                            (7.7) 

där          och            är priserna på CDS-indexet, mätt i räntepunkter, vid 

tidpunkterna t och t-1. I vissa tidigare undersökningar har de logaritmiska 
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differenserna använts, men med tanke på att CDS-priset är redan givet i räntepunkter 

och differensera således är förändringar mätta i procentenheter, kan det argumenteras 

att differenserna fungerar som ett lämpligt beräknesätt för prisförändringar. 

Differenserna har använts bl.a. i Meng et al. (2009) samt Norden och Weber (2009). 

Anta då att tidsserierna för avkastningarna kan i ett VAR(1)-MGARCH(1,1) -ramverk 

beskrivas som: 

 
    

    

     

   
  

  

  

   
         

         

         

  
      

      

       

   

    
    
    

                                       

där     ,     och       är avkastningarna för CDS-, obligations- och 

aktiemarkanderna,     är medelvärdet för respektive tillgång,     koefficienten för 

inverkan av respektive tillgångs tidsfördröjda avkastningar och      feltermer. Genom 

att analysera     koefficienterna kan man tolka avkastningskopplingarna mellan 

marknaderna. 

Då man går vidare och ser på vektorfelprocessens,     kovariansmatris, kan den 

beskrivas som: 

 

               

               

               

   
     
       
         

  
     
       
         

 

 

   

  

         

         

         

  

      
                         

                  
             

                              
 

  

         

         

         

 

 

  

  
         

         

         

  

                     

                     

                     

  
         

         

         

 

 

                  

  
         

         

         

  

                     

                     

                     

  
         

         

         

 

 

                (7.9) 

där       i diagonalen är den tidsvarierande variansen för varje tillgång och       

utanför diagonalen är den tidsvarierande kovariansen mellan tillgångarna,     

konstanter,     effekten av tidigare innovationers inverkan på de betingade 

varianserna och kovarianserna,     framhärdandet av tidigare innovationers inverkan 
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på de betingade varianserna och kovarianserna samt     den asymmetriska effekten av 

tidigare innovationers inverkan på de betingade varianserna och kovarianserna. Som 

man kan se, är antalet parametrar som estimeras i hela modellen 45 (12 i 

medelvärdesekvationen och 33 i variansekvationen). 

Volatilitetsöverföringen kan man sedan analysera genom att se på de utvidgade 

ekvationerna för de betingade varianstermerna i    matrisens diagonal. Ifall man 

ignorerar konstanterna    , som inte är intressanta för undersökningen, ser 

ekvationerna ut enligt följande: 
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Eftersom tolkningen av de enskilda parametrarna inte är helt uppenbar, presenteras en 

sammanfattning av de centrala koefficienterna för undersökningens syfte i tabell 5. 
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Tabell 5: Tolkningen av koefficienterna i variansekvationen 

 Effekten på 

Den analyserade effekten Aktie CDS Obligation 

Aktiemarknadens tidsfördröjda innovationer    
     

     
  

CDS-marknadens tidsfördröjda innovationer    
     

     
  

Obligationsmarknadens tidsfördröjda innovationer    
     

     
  

Framhärdandet av aktiemarknadens innovationer    
     

     
  

Framhärdandet av CDS-marknadens innovationer    
     

     
  

Framhärdandet av obligationsmarknadens innovationer    
     

     
  

Framhärdandet av aktiemarknadens innovationer    
     

     
  

Asymmetrin av CDS-marknadens tidsfördröjda innovationer    
     

     
  

Asymmetrin av obligationsmarknadens tidsfördröjda innovationer    
     

     
  

De svärtade koefficienterna är den egna historiens inverkan medan de andra 

koefficienterna mäter volatilitetsöverföring mellan marknaderna. Ifall  

   
 - koefficienterna är signifikanta innebär det att en chock inverkar på kommande 

volatilitet, ifall    
  – koefficienterna är signifikanta innebär det att en chock en 

avtagande inverkan 26  och ifall    
 - koefficienterna är signifikanta innebär det att 

positiva och negativa chocker har olika inverkan på volatiliteten. 

Som man kan se, är alla koefficienter av intresse icke-linjära kombinationer av de 

estimerade parametrarna. Detta innebär att medelfelen för de estimerade 

parametrarna inte kan användas som medelfel för de icke-linjära kombinationerna. För 

att kunna beräkna medelfel (och därmed teststatistikor) för de koefficienter som tolkas, 

kommer den s.k. delta-metoden (eller Taylors teorem) att användas. Låt en estimator    

definieras enligt                  . Då har en icke-linjär funktion       den 

asymptotiska fördelningen 

                                       
  

   
  

  

  
                               

som kommer från första gradens Taylor approximation av      vid   . För dessa 

beräkningar används sedan de estimerade parametrarna i kombination med de 

varianserna och kovarianserna från variansekvationen. (Campbell et al., 1997) 

                                                                    
26 På engelska persistent. 
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7.3. Diebold-Yilmaz volatilitetsöverföringsindex 

Till följande presenteras det generaliserade DY-indexet, som är en generalisering av 

samma index som presenterats i Diebold och Yilmaz (2009). Fördelen med DY 2011 

jämfört med DY 2009 är att den är generaliserad, vilket innebär att den tillåter analys 

av volatilitetsöverföringens riktningar  samt att faktoriseringen som görs vid 

estimeringen av indexet inte är beroende av ordningen som använts i modellen. Vid 

detta skede är det av värde att poängtera att analysen kommer att göras för 

volatilitetsserier. För denna avhandlings del innebär detta att de betingade varianserna 

från VAR-MGARCH-modellen kommer att fungera som volatilitetsestimat. 

Beräkningen av indexet baserar sig på nedbrytning av variansen av felen i VAR-

prognoser. För att förklara mer noggrant indexet, tänk dig en stationär VAR(k)-process 

med n-variabler:  

                              ,       t = 1, ..., T  (7.14) 

där            är en vektor av oberoende och likafördelade feltermer. Då man 

omskriver denna VAR(k)-process som en MA27-process får man 

          

 

   

                                                                                  

där (n x n)-koefficientmatriserna    följer rekursionen                    

          med    definierad som en (n x n)-identitetsmatris och    = 0 då i < 0. 

Genom dessa MA-koefficienter kan man sedan spjälka upp variansen av felen i 

prognosen N-steg framåt, så att man kan identifiera hur stor andel av variansen 

härstammar av chockar i den egna serien och hur stor andel av variansen härstammar 

från chockar i de övriga serierna. De noggranna matematiska definieringarna och 

beräkningarna görs inte här, men intuitiva mått kombinerat med verbal förklaring ges.  

Idén med indexet är att kalkylera inverkan av de egna chockarna och de övriga 

seriernas chockar som andelar av den totala variationen. Estimeringen görs enligt 

Diebold och Yilmaz (2009), med hjälp av en VAR(2)-modell och prognosperioden är 10 

dagar framåt. Genom detta fås simpla kvoter, eller procentandelar, för den egna och de 

övriga seriernas chocker. Låt       (i ≠ j) stå för volatilitetsöverföring från marknad i 

till marknad j. Värdet kan då beräknas genom: 

                                                                    
27 Moving Average. 
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Genom att subtrahera summan av       för alla i får man andelen av total 

volatilitetsöverföring till marknad j och om man subtraherar denna summa från 

                   får man den egna volatilitetens (EV) andel: 

                              
 
     (7.17) 

Detta gör den parvisa tolkningen lätt, då man kan beräkna total volatilitetsöverföring i 

någon riktning eller nettoöverföringen mellan två marknader. Nettoöverföringen görs 

genom att beräkna överföring från marknad i till marknad j minus överföringen från 

marknad j  till marknad i: 

                                                                            

Förutom att beräkna volatilitetsöverföringarna mellan de olika marknaderna, kan man 

genom att aggregera överföringarna slutligen beräkna DY-volatilitetsöverföringindexet. 

Detta index ger en bild av hur stor del av den totala volatiliteten orsakas av 

volatilitetsöverföring mellan marknaderna. Indexet beräknas som: 

   
      

 
   

           
 
   

 
   

                                                     

vilket innebär då att man dividerar summan av all volatilitetsöverföring alla marknader 

får från de övriga marknaderna med summan av all volatilitetsöverföring alla 

marknader ger till de övriga marknaderna plus summan av alla marknaderna egna 

volatilitets andel. Estimeringen av DY-modellen görs med RATS och koden 28  som 

används är gjord av Tom Doan. 

                                                                    
28 http://www.estima.com/procs_perl/800/dieboldyilmaz_ej2009.zip 
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8 DATA 

I detta kapitel presenteras datainsamlingen och datamaterialet som använts i 

undersökningen. Först presenteras insamlingen av CDS-data, därefter obligationsdata 

och till sist aktiedata. Efter presentationen av de valda marknadsindexen diskuteras 

indelningen av data subsampel och till sist presenteras deskriptiv statistik över de valda 

data. 

Som redan nämnts i avhandlingens avgränsningar, har datamaterialet begränsats till 

att innehålla endast de europeiska aktie-, CDS- och obligationsmarknaderna. Valet har 

gjorts på grund av att flera av de tidigare studierna som gjorts på marknadsnivå har 

koncentrerat sig på endast amerikanska data och eftersom referenten av denna 

avhandling studerar och bor i Europa är det från referentens synvinkel intressant att 

studera marknaden på den egna kontinenten. Tidsperioden som valts sträcker sig från 

den 16 juni 2004 till den 1 juni 2012, vilket innebär 2078 dagliga observationer. 

Motiveringarna kring den valda tidsperioden diskuteras senare i detta kapitel. 

Som ofta vid forskning inom finansiell ekonomi måste även i denna avhandling göras 

vissa beslut och kompromisser för att få ett datasampel som representerar verkligheten 

så gått som möjligt, men som trots allt går att konstrueras inom de tids- och 

resursbegränsningar som råder. Det ultimata datasamplet skulle innehålla heltäckande 

data av alla de aktier, CDS och obligationer som handlats under en given tidsperiod för 

att kunna skapa portföljer exakt enligt de kriterier man vill ha i sin undersökning. Detta 

är trots allt väldigt svårt – om  ej omöjligt – att  uppnå, vilket innebär att man måste 

välja mellan att skapa egna portföljer med de data man kan erhålla eller använda sig av 

färdiga index från diverse dataleverantörer. För att minimera eventuella misstag vid 

skapandet av portföljer – speciellt av CDS-kontrakt, som är till sin natur mycket olika 

än t.ex. aktier – har det valts att i denna avhandling använda färdiga index från olika 

dataleverantörer. Till följande diskuteras motiveringarna för de valda indexen samt 

datasamlingsprocessen. 

8.1. CDS-marknaden 

Motivering av de valda data och beskrivningen av datainsamlingsprocessen inleds med 

diskussionen kring de valda data för CDS-kontrakten. Detta görs på grund av att data 

för CDS-kontrakten har visat sig ställa den största restriktionen på datamaterialet. Som 

diskuterats i inledningen av avhandlingen, kan handeln av CDS-kontrakt ha fått luft i 
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vingarna först under 2000 -talet. Detta leder naturligtvis till att det inte existerar data 

för en allt för lång tidsperiod. 

Genom att själv konstruera en CDS-portfölj kunde man möjligen nå en aningen längre 

tidsperiod, men på grund av strukturen av kassaflöden, antaganden bakom 

prissättningen o.s.v., kan det finnas en hög risk för att göra något fundamentalt fel i 

portföljbildningsprocessen. För att undvika dylika fel har det valts att använda ett 

färdigt CDS-index. Något som kan anses vidare stöda motiveringen att använda sig av 

ett färdigt index är faktumet att det i praktiken existerar endast en stor spelare på 

marknaden för CDS-index, då man t.ex. för aktieindex kan hitta massvis av olika 

dataleverantörer. 

 För den europeiska CDS-marknaden existerar det i praktiken index av endast en 

dataleverantör 29 , Markit, som har erbjudet olika CDS-index för den europeiska 

marknaden sedan början av 2000-talet. iTraxx-indexfamiljen består av diverse CDS-

index av både företags- och statsobligationer av olika maturiteter. I denna avhandling 

har det valts att koncentrera på femåriga kontrakt på grund av att den är den mest 

likvida maturiteten och har använts i majoriteten av tidigare forskningen om CDS-

marknaden. 

Inom iTraxx-indexfamiljen finns det index mest för CDS-priser men även för några 

kategorier totalavkastningsindex. Eftersom det i denna avhandling studeras 

sammanlänkningar mellan olika marknader, bör måtten för de olika marknaderna vara 

så liknande till sin form som bara möjligt. Om man ville göra studien med tanke på en 

investerares synvinkel skulle naturligtvis totalavkastningsindexet vara det bästa valet. 

Markit har dock givit ut totalavkastningsindex endast sedan mars 2007, vilket skulle 

innebära att man skulle gå miste om tiden före finanskrisen. Däremot finns det data på 

ett prisindex sedan juni 2004, vilket skulle ge tillgång till en längre tidsperiod. 

Eftersom prisindexet är givet i räntepunkter – det normala sättet att ange CDS-priser – 

skulle dess förändringar räknas som differensen mellan värdet vid t-1 och t, medan 

avkastningarna för totalavkastningsindexet räknas som de logaritmiska differenserna 

eftersom räknas ut som ett värde. En analys av dessa två serier visar att under den 

tidsperioden som data för totalavkastningsindexet finns tillgängligt, 21.3.2007 – 

                                                                    
29 Det bör påpekas att t.ex. större banker antagligen kan ha sina egna CDS-index, som de erbjuder åt sina 

kunder. 
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1.6.2012, är korrelationen mellan avkastningarna30 är -0,9814. Detta tyder på att man 

kan anse prisindexet fungerat som ett relativt bra mått för en CDS-portfölj – givet dock 

att en CDS-prisförändring uppåt (positivt förtecken) innebär då dåliga nyheter för 

CDS-investeraren, som har en kort position i kontraktet. 

Figur 2: Jämförelse mellan iTraxx pris- och totalavkastningsindex 

 

Ur figur 2 kan man se att då CDS-priset går upp (höger skala), går värdet på CDS-

portföljen ner. Det att förtecknen av avkastningarna är motsatta leder inte till problem 

så länge man kommer ihåg detta i analysen. Med denna analys på grund valdes iTraxx 

Europe 5-Year – indexet som mått för CDS-marknaden. 

iTraxx Europe 5-Year – indexet beräknas som det aritmetiska medeltalet av minst tre 

priser erhållna från licenserade iTraxx marknadsgaranter 31 . Indexen består av en 

samling av 125 europeiska investment grade företag med högsta likviditeten. Företagen 

i indexen uppdateras halvårsvis, i mars och i september, och då byts företag  som 

eventuellt haft uteblivna betalningar, gått miste om sitt investment grade-betyg eller 

vars CDS-kontrakt blivit mindre likvida. (Markit, 2010) 

                                                                    
30 Differensen i CDS-priser kan inte ses som avkastning enligt den traditionella benämningen, men för att 

underlätta förklarandet har ordet använts. 
31 Eng. market maker. 
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För den valda tidsperioden 16.6.2004 – 1.6.2012 finns 2076 observationer med 

observationer från måndag till fredag varje vecka, med undantag för två datum32. För 

dessa två datum räknas ett pris genom linjär interpolering mellan de två datumen, så 

att eventuella veckoslut som faller före eller efter datumet tas i beaktandet. På detta sätt 

fås tillsammans 2078 observationer. Eftersom det är endast två observationer som 

interpoleras och förändringarna inte är extremvärden, kan man anta att 

interpoleringen inte påverkar resultaten. 

8.2. Obligationsmarknaden 

Då valet av CDS-data har gjorts och därpå följande restriktioner är kända, kan 

diskussionen kring de valda obligationsdata inledas. Obligationsindex för europeiska 

företag finns det betydligt mer än vad CDS-index, men även här måste vissa beslut 

göras. Eftersom det valdes ett CDS-index av kontrakt med femårig maturitet skulle det 

vara önskvärt att maturiteten av obligationerna skulle falla nära fem år. I ett ultimat 

sampel skulle alla obligationer i indexet ha konstant femårig maturitet, men i praktiken 

är det inte möjligt. 

Markit, som utgiver även iTraxx-indexen, ger ut en obligationsindexfamilj med namnet 

iBoxx. Inom denna indexfamilj finns diverse olika index av både statsobligationer så 

som företagsobligationer, med varierande maturiteter, kreditbetyg m.m. Bland 

maturitetsindelade index finns bl.a. 3-5 årig och 5-7 årig. Medeltalsmaturiteten för 

indexen ligger dock konstant över eller under fem år. En genomgående analys visar 

dock att indexet som kan innehålla obligationer av alla maturiteter, iBoxx EUR 

Corporates All Maturities, har en genomsnittsmaturitet närmast fem år. Maturiteten 

för undersökningsperioden är i snitt 5,56 år med sampelminimum och maximum på 

4,72 respektive 6,23 år.  Eftersom detta faller relativt nära fem år och indexet 

innehåller trots allt obligationer av alla maturiteter, kan motiverat se det som ett 

representativt mått för den europeiska obligationsmarknaden. (Markit, 2012) 

Av det valda indexet finns det sedan tillgängligt prisindex, totalavkastningsindex och 

yield to maturity. Från en investerares synvinkel skulle totalavkastningsindexet vara 

det mest representativa, medan yield to maturity kunde ses passa bäst i jämförelse 

med CDS-indexet. Eftersom det dock valdes att inte använda totalavkastningsindex för 

CDS-kontrakt kan det vara motiverat att inte använda det för obligationer heller. 

                                                                    
32 25.12.2006 och 24.3.2008. 



 

 

51 

Användning av yield to maturity innebär dock igen tolkningssvårigheter och dessutom 

reflekterar inte ändringar i yielden direkt ändringar i värdet på en investerares 

position. En korrelationsanalys av de tre olika kombinationerna av dessa tre 

möjligheter visar att korrelationen mellan prisindexet och totalavkastningsindexet är 

0,9980, mellan prisindexet och yielden -0,9782 och mellan totalavkastningsindexet och 

yielden -0,9771. Detta innebär att för resultatens del spelar det egentligen ingen roll 

vilken av dessa tre man väljer. För att ha obligationsindexet i linje med CDS-indexet 

väljs prisindexet som mått för obligationsmarknaden. För den valda tidsperioden hittas 

det observationer för alla handelsdagar, d.v.s. 2078 observationer totalt, vilket innebär 

att inga interpoleringar eller andra manövrar måste göras.  

8.3. Aktiemarknaden 

Efter att både CDS- och obligationsdata har hämtats, återstår endast hämtning av 

aktiedata. Aktiemarknadsindex för den europeiska marknaden finns det massvis av och 

det gäller endast att välja något av dem. Eftersom CDS- och obligationsindexen är 

relativt breda index, kan det anses vara motiverat att använda sig av ett relativt brett 

aktieindex. Vidare eftersom både CDS- och obligationsindexet är prisindex är det 

motiverat att använda prisindex även för aktier. Beslutet kan vidare motiveras med att 

korrelationen mellan totalavkastningsnoteringarna och prisnoteringarna för det valda 

indexet är 0,9993, vilket är helt i linje med förväntningen. 

Som mått för aktiemarknaden i Europa har valts FTSEurofirst 300, som är ett 

värdevägt index som består av de 300 största europeiska företagen mätt med 

marknadsvärde. Indexet täcker ca 70 % av värdet av alla europeiska publika företag och 

kan därför anses vara ett bra mått för marknaden. För den valda tidsperioden hittas 

2078 observationer, vilket innebär att det finns observationer för alla handelsdagar 

under undersökningsperioden. 

8.4. Indelning av data i subsampel 

Eftersom en av denna avhandlings kontributioner är att undersöka skillnader i 

avkastningskopplingar och volatilitetsöverföring mellan de valda marknaderna under 

olika marknadslägen  måste man göra en indelning av hela samplet till subsampel. Som 

ofta i jämförelser mellan olika tidperioder blir man tvungen att välja en – ofta en 

relativt arbiträr – punkt där någon viss period börjar och slutar. 
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För att erhålla resultat som kan anses vara pålitliga och reflektera verkligheten, måste 

punkterna väljas på så goda grunder som möjligt. Valet kan baseras på olika statistiska 

mått som identifierar brytningspunkter eller på ekonomisk substans. I denna studie 

används ekonomisk substans för att göra valet. Ifall man vill identifiera en krisperiod 

på basis av substans – som i efterhand är en relativt trivial manöver – är det motiverat 

att starta med att analysera diverse makroekonomiska indikatorer, nyheter, politiska 

beslut och dylikt. Den tidsperiod som undersöks i  denna avhandling, från juni 2004 till 

juni 2012, kan enligt referenten delas in i tre subsampel var av alla kan motiveras med 

relativt starka grunder. Ur figur 3 kan ses utvecklingen av de tre undersökta 

marknaderna med brytningspunkterna mellan de tre subsamplen märkta med vertikala 

linjer. 

Tidsperioden från juni 2004 till ungefär mitten av 2007 var en tid av både global men 

även europeisk ekonomisk tillväxt, stark uppgång i aktiepriser och sjunkande CDS-

premier. Tidsperioden karakteriserades av  stark kreditexpansion, speciellt i form av 

amerikanska subprime-lån. Under början av år 2007 började nyheter om problem med 

bankerna subprime-portföljer dyka upp. I februari ansökte Mortgage Lenders Network 

USA Inc för chapter 11-konkursskydd och HSBC anmälde att dess förluster från 

lågkvalitetslån kan stiga t.o.m. till 10,5 miljarder amerikanska dollar. (The Financial 

Crisis Inquiry Commission, 2011) 

Figur 3: Utvecklingen av de undersökta marknaderna 

 



 

 

53 

Trots att aktiemarknaden även i Europa fortsatte sin uppgång fram till sommaren 

2007, har det valts i denna avhandling att välja fredagen den 2 februari som slutpunkt 

för det som kommer att definieras som förekrisperioden. Detta subsampel innehåller 

totalt 688 observationer, d.v.s. ca en tredjedel av hela samplet.  

Det följande subsamplet, med startpunkt på måndagen den 5 februari 2007, innehåller 

vad som numera kallas som den senaste finanskrisen. Denna kris, som hade sin 

startpunkt på den amerikanska marknaden spred sig snabbt till Europa och resten av 

världen. Aktiepriser började sin nedgång och CDS-priser började skjuta i höjden. 

Krisen kulminerades under hösten 2008 då flera amerikanska banker gick omkull och 

europeiska banker krävde statligt stöd för att klara sig. Turbulensen på marknaderna 

räckte fram till våren 2009, då aktiemarknaden började sin återhämtning. 

Det som i denna avhandling definieras som finanskrisen, har sin slutpunkt den 2 

oktober 2009. Tidpunkten kan anses vara motiverad eftersom marknaderna hade 

returnerat till ett (relativt) lugnt stadium och det grekiska riksdagsvalet, som hölls på 

söndagen den 4 oktober 2009, kan anses vara som en bra brytningspunkt inför det sista 

subsamplet. Det mittersta subsamplet innehåller då 695 handelsdagar, vilket är även ca 

en tredjedel av hela samplet. 

Det tredje och sista subsamplet har sin startpunkt på måndagen den 5 oktober 2009, 

första handelsdagen efter det grekiska partiet PASOK hade vunnit riksdagsvalet33. Ur 

figur 4 kan det ses att redan följande månad började räntorna på de grekiska 

statsskuldebreven divergera från nivån där de hade varit tillsammans med räntorna av 

de övriga länderna i eurozonen.  

Under våren 2010 började trycket från övriga Europa för minskat grekiskt 

budgetunderskott öka och i april var de europeiska staterna tvungna att ge sitt första 

stödpaket till Grekland. Det sista och tredje subsamplet karakteriseras av vad som 

kallas den europeiska statsskuldebrevskrisen eller – så som den definieras i denna 

avhandling – eurokrisen. Det sista subsamplet innehåller 695 handelsdagar, vilket är 

den sista tredjedelen av det hela samplet. 

  

                                                                    
33 http://www.guardian.co.uk/world/2009/oct/05/pasok-wins-snap-greek-poll 
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Figur 4: Utvecklingen av räntorna på eurozonens statsobligationer 

 

8.5. Deskriptiv statistik 

Deskriptiv statistik över de undersökta indexen för hela tidsperioden för alla de valda 

tre subsamplen presenteras i tabell 6. Som man kan se har avkastningarna under hela 

undersökningsperioden varit inte speciellt bra, både aktierna och obligationerna har 

negativa medelavkastningar som dessutom ligger väldigt nära varandra. CDS-

prisförändringarna är i medeltal positiva, vilket innebär – i linje med diskussionen 

tidigare – att positiva prisförändringar innebär sämre nyheter för CDS-investeraren. 

För hela tidsperiodens del är aktieavkastningarnas standardavvikelse (20,61 % 

annualiserat) nästan fyra gånger så stor som obligationernas (5,95 %) och nästan sju 

gånger högre än CDS:arnas (3,03 %). Alla tre serier är negativt skeva, vilket är ett 

förväntat resultat för aktie- och obligationsavkastningarna. Med tanke på CDS-

prisförändringarnas inversa relation till de två övriga serierna, kunde en motsatt 

skevhet kunna ha varit förväntat. Å andra sidan rapporterade Chan och Marsden 

(2010) en invers hävståndseffekt i CDS-prisförändringar, vilket kan tänkas synas även 

som en negativ skevhet i dem. Under hela undersökningsperioden uppvisar alla tre 

avkastningsserier en signifikant icke-normalitet. 
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Tabell 6: Deskriptiv statistik över de undersökta marknaderna 

 

Medeltal Median Max. Min. Std.avv. Skev. eKurt. J-B 

  (årlig) (årlig)     (årlig)     (sign.) 

Panel A: Hela tidsperioden  (16.6.2004-1.6.2012), n = 2077 

Aktier 0,00 % 0,04 % 9,64 % -8,07 % 1,30 % -0,11 10,71 5151,88 

 
(-0,65 %) (10,94 %) 

  
(20,61 %) 

  
(0,0000) 

CDS 0,01 % 0,00 % 2,44 % -3,00 % 0,37 % -0,24 11,61 6436,20 

 
(1,69 %) (-0,98 %) 

  
(5,95 %) 

  
(0,0000) 

Obligationer 0,00 % 0,00 % 0,71 % -1,08 % 0,19 % -0,60 5,51 670,01 

 
(-0,69 %) (0,28 %) 

  
(3,03 %) 

  
(0,0000) 

Panel B: Förekristiden  (16.6.2004-2.5.2007), n = 687 

Aktier 0,06 % 0,07 % 2,38 % -2,83 % 0,68 % -0,40 4,84 115,41 

 
(15,52 %) (18,22 %) 

  
(10,74 %) 

  
(0,0000) 

CDS 0,00 % -0,01 % 0,64 % -0,47 % 0,08 % 0,91 15,68 4697,56 

 
(-0,81 %) (-1,61 %) 

  
(1,28 %) 

  
(0,0000) 

Obligationer 0,00 % 0,00 % 0,43 % -0,59 % 0,15 % -0,08 3,41 5,57 

 
(-0,73 %) (0,00 %) 

  
(2,39 %) 

  
(0,0616) 

Panel C: Finanskrisen  (5.2.2007-2.10.2009), n = 695 

Aktier -0,07 % 0,00 % 9,64 % -8,07 % 1,75 % 0,02 8,11 757,32 

 
(-16,93 %) (0,00 %) 

  
(27,83 %) 

  
(0,0000) 

CDS 0,01 % 0,00 % 2,44 % -2,60 % 0,48 % -0,22 6,94 455,58 

 
(2,72 %) (0,00 %) 

  
(7,69 %) 

  
(0,0000) 

Obligationer -0,01 % 0,00 % 0,71 % -1,08 % 0,23 % -0,69 5,14 187,87 

 
(-1,75 %) (0,80 %) 

  
(3,61 %) 

  
(0,0000) 

Panel D: Eurokrisen  (5.10.2009-1.6.2012), n = 695 

Aktier 0,00 % 0,04 % 7,13 % -4,92 % 1,23 % -0,10 5,89 243,14 

 
(-0,33 %) (9,70 %) 

  
(19,48 %) 

  
(0,0000) 

CDS 0,01 % 0,00 % 1,90 % -3,00 % 0,42 % -0,26 9,49 1226,40 

 
(3,15 %) (0,98 %) 

  
(6,71 %) 

  
(0,0000) 

Obligationer 0,00 % 0,00 % 0,50 % -0,88 % 0,19 % -0,59 5,23 184,18 

 
(0,42 %) (0,33 %) 

  
(2,95 %) 

  
(0,0000) 

Tabellen innehåller deskriptiv statistik över de undersökta marknaderna, där FTSEurofirst 300-indexet 
fungerar som mått för aktiemarknaden, Markit iTraxx Europe Main för CDS-marknaden och Markit iBoxx 
Euro Corporates All Maturities för obligationsmarknaden. Aktie- och obligationsavkastningarna är de 
logaritmiska differenserna mellan priserna, medan CDS-priserna är differenserna mellan priserna 
dividerat med 100. För medeltalen, medianerna och standardavvikelserna anges det annualiserade värdet 
under det dagliga värdet. Annualiseringarna har gjorts med antagandet av 252 handelsdagar per år. eKurt 
innebär excess kurtosis, d.v.s. Kurtosis-3. J-B innebär teststatistikan för Jarque-Bera testet för normalitet. 
Sannolikhetsvärdet anges under teststatistikan 

         
Då man  på ser istället för hela tidsperioden på de tre valda subsamplen märker man 

helt klara skillnader. Förekristiden karakteriseras av hög genomsnittlig aktieavkastning 

(15,52 % annualiserat) och låg aktievolatilitet (10,74 %). CDS-prisförändringarna är i 

medeltal negativa (-0,81 %) vilket är i linje med aktieavkastningar. 

Obligationsavkastningarna är dock i medeltal negativa, vilket dock är en följd av att i 



 

 

56 

prisindex räknas inte kupongerna med i avkastningen. CDS- och 

obligationsvolatiliteten är även mycket låg, med standardavvikelser på 1,28 % 

(annualiserat) respektive 2,39 %. Till skillnad från hela tidsperioden, är CDS-

prisförändringarna i positivt skeva under förekristiden och för 

obligationsavkastningarnas del kan inte normalitet förkastas på 5 % signifikansnivå. 

Under finanskrisen är volatiliteterna på alla marknader betydligt högre än under 

förekristiden medan aktie- och obligationsavkastningarna är kraftigt negativa med 

medeltalsavkastningar på -16,93 % respektive -1,75 % (annualiserat). De största 

extremvärden för alla tre marknader hittas även under finanskrisperioden (bortsett 

från CDS-minimi), med aktieavkastningar varierande från -8,07 % till 9,64 %, CDS-

prisförändringar från -2,60 % till 2,44 % och obligationsavkastningar från -1,08 % till 

0,71 %. Aktieavkastningarna är – till skillnad från de andra subsamplen – positivt 

skeva, vilket innebär att en större del av avkastningar ligger på medeltalets vänstra 

(negativa) sida och att svansen är längre mot höger. Detta kan även ses tydligt i figur 5, 

där extremt positiva avkastningar för aktiernas del är klart fler än de extremt negativa 

avkastningarna. 

Figur 5: Dagliga avkastningarna av aktie, CDS- och obligationsmarknaderna 
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I det tredje och sista subsamplet är den annualiserade medelavkastningen mycket nära 

noll medan den annualiserade medianen närmar sig 10 %. Både det annualiserade 

medeltalet och den annualiserade medianen för obligationsavkastningarna ligger nära 

noll. För CDS-prisförändringar är medianen nära noll, medan det annualiserade 

medelvärdet är den högsta av alla tre subsampel. Volatiliteterna för alla tre 

marknaderna är under eurokrisen mycket nära hela tidsperiodens volatiliteter, med 

aktievolatilitet på 19,48 % (annualiserat), CDS-volatilitet på 6,71 % och 

obligationsvolatilitet på 2,95 %. Alla tre marknaderna uppvisar under eurokrisen 

negativ skevhet och kraftig icke-normalitet. 

 



 

 

58 

9 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultaten från de estimerade modellerna. Först presenteras 

resultaten för VAR-MGARCH-modellerna för hela tidsperioden samt alla subsampel 

och sedan de härledda tidsvarierande korrelationerna. Därefter presenteras 

modelldiagnostik. Till sist i kapitlet presenteras resultaten för DY-modellen, först för 

hela tidsperioden och sedan för alla subsampel. För att underlätta analysen av 

resultaten, definieras det redan i detta skede att positiva (negativa) chocker från aktie- 

och obligationsmarknaden innebär positiva (negativa) förtecken, medan positiva 

(negativa) chocker från CDS-marknaden innebär negativa (positiva) förtecken. I de 

presenterade  resultaten har de normala medelfelen använts.  

9.1. Resultaten för VAR-MGARCH-modellerna 

Resultaten för VAR-MGARCH-modellerna presenteras i detta avsnitt. För att 

underrätta presentationen av resultaten har de olika tidsperioderna indelats i egna 

underkapitel. Efter presentationen av de tidsperiodindelade resultaten följer 

presentationen av de från modellen härledda tidsvarierande korrelationerna. 

9.1.1. Resultaten för hela tidsperioden 

Resultaten för VAR-MGARCH-modellen för hela tidsperioden presenteras i tabell 7. I 

panel A hittas resultaten för medelvärdesekvationen och i panel B de centrala 

koefficienterna för variansekvationen. Ur resultaten för medelvärdesekvationen kan 

man se tidsfördröjda CDS-prisförändringar har en signifikant inverkan på alla tre 

marknader. Förtecknet för effekten är förväntad: ökade CDS-priser påverkar negativt 

på aktie- och obligationspriserna, medan det erhålls en signifikant positiv 

autokorrelation inom CDS-marknaden. Vad som är även intressant är att 

obligationsavkastningar påverkas av alla tre marknadernas tidsfördröjda avkastningar. 

En signifikant positiv autokorrelation observeras, medan även tidsfördröjda 

aktieavkastningar har en positiv inverkan på kommande obligationsavkastningar. 

Magnituden av effekten från obligationsavkastningar är dock ca 6,5 gånger större än 

från aktieavkastningar, medan CDS-prisförändringarnas inverkan är endast 

tjugoendedel av obligationsavkastningars. 

För variansekvationens del kan för tidsfördröjda chocker observeras delvis ett liknande 

fenomen som för medelvärdesekvationen. Tidsfördröjda CDS-chocker har en 
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signifikant inverkan på både kommande aktievolatilitet så som kommande egen 

volatilitet. Obligationsvolatilitet påverkas däremot inte av tidsfördröjda CDS-chocker. 

Tidsfördröjda positiva chocker från aktie- eller obligationsmarknaden har ingen 

signifikant inverkan på någon av marknaderna, medan negativa chocker från 

aktiemarknaden har en signifikant positiv (ökande) inverkan på kommande 

aktievolatilitet och negativa chocker från obligationsmarknaden har samma effekt på 

kommande obligationsvolatilitet. I CDS-chocker hittas dock ingen asymmetrisk 

inverkan på någon av marknaderna. 

Tabell 7: Resultaten från VAR-MGARCH för hela tidsperioden (16.6.2004 - 1.6.2012) 

 Effekten på 

Effekt Aktie   CDS   Obligation 

Panel A: Medelvärdesekvationen 

Konstant 0,0233 * -0,0210 
 

0,0002 
 

 
(0,0138) 

 
(0,0135) 

 
(0,0035) 

 
Tidsfördröjd aktieavkastning -0,0034 

 
-0,0400 

 
0,0215 *** 

 
(0,0226) 

 
(0,0222) 

 
(0,0042) 

 
Tidsfördröjd CDS-prisförändring -0,0189 ** 0,1511 *** -0,0073 *** 

 
(0,0084) 

 
(0,0225) 

 
(0,0015) 

 
Tidsfördröjd obligationsavkastning 0,1414 

 
0,0078 

 
0,1414 *** 

  (0,0929) 
 

(0,0912) 
 

(0,0210) 
 

Panel B: Variansekvationen 

Tidsfördröjda chocker från aktier 0,0013 
 

0,0025 
 

0,0000 
 

 
(0,0018) 

 
(0,0024) 

 
(0,0000) 

 
Tidsfördröjda chocker från CDS 0,0054 *** 0,2568 *** 0,0000 

 

 
(0,0013) 

 
(0,0205) 

 
(0,0000) 

 
Tidsfördröjda chocker från obligationer 0,1081 

 
0,0830 

 
0,0019 

 

 
(0,0680) 

 
(0,0554) 

 
(0,0028) 

 
Framhärdandet av aktiechocker 0,7618 *** 0,0001 

 
0,0136 *** 

 
(0,0178) 

 
(0,0003) 

 
(0,0025) 

 
Framhärdandet av CDS-chocker 0,0000 

 
0,8075 

 
0,0001 

 

 
(0,0000) 

 
(0,0130) 

 
(0,0001) 

 
Framhärdandet av obligationschocker 1,0487 *** 0,0460 

 
0,8126 *** 

 
(0,0700) 

 
(0,0763) 

 
(0,0147) 

 
Asymmetrin av aktiechocker 0,1055 *** 0,0513 

 
0,0001 

 

 
(0,0135) 

 
(0,0147) 

 
(0,0001) 

 
Asymmetrin av CDS-chocker 0,0003 

 
0,0018 

 
0,0000 

 

 
(0,0004) 

 
(0,0040) 

 
(0,0000) 

 
Asymmetrin av obligationschocker 0,0112 

 
0,0066 

 
0,0422 *** 

  (0,0300)   (0,0248)   (0,0097)   

*** Statistiskt signifikant på 1 % nivå. ** Statistiskt signifikant på 5 % nivå. * Statistiskt signifikant på 10 % nivå.  

I tabellen presenteras de centrala resultaten från VAR(1)-MGARCH(1,1)-modellen. Medelvärdesekvationens 
parameterar följer ekvationen (7.8). Variansekvationen följer BEKK-parametriseringen Ht=CC′+Aεt-1ε t-1′A′+BH t-1′B′ 
+Dηt-1ηt-1′D′ och de presenterade parametrarna i variansekvationen är kvadraterna av elementen i respektive matris, 
som definierats i ekvationerna (7.10-7.12) och förklarats i tabell 5. Medelfelen är respektive parameter är märkta med 
parentes. Medelfelen för parametrarna i variansekvationen är beräknade med deltametoden. 

        

Vad som dock är intressant, är att trots att obligationschocker inte har en signifikant 

inverkan på kommande aktivolatilitet har framhärdandet av obligationsvolatilitet en 

signifikant ökande inverkan på kommande aktievolatilitet. Det samma gäller även för 
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obligationsmarknaden: framhärdandet av aktievolatilitet har en signifikant ökande 

inverkan på kommande obligationsvolatilitet. Dessutom har framhärdandet av dessa 

två marknaders chockar en signifikant ökande effekt på sina egna volatiliteter. Detta 

kunde tyda på att investerarna på både aktie- och obligationsmarknaderna påverkas av 

osäkerhet på både den egna samt den andra marknaden. Analysen av effekten av ökad 

osäkerhet på dessa två marknader på kommande aktievolatilitet är dock aningen svårt 

på grund av att koefficienten för obligationsvolatilitetens framhärdande är över ett. 

Residualdiagnostik (presenteras senare i kapitlet) visar dock att detta inte leder till en 

icke-stationär kovariansmatris. 

9.1.2. Resultaten för förekristiden 

Resultaten för VAR-MGARCH-estimeringarna för det första subsamplet, förekristiden, 

hittas i tabell 8.  Ur tabellen kan man se att resultaten skiljer sig en hel del från 

resultaten från hela tidsperioden. Detta kunde dock tänkas vara relativt förväntat med 

tanke på att ca två tredjedelar av hela tidsperioden karakteriseras av mer eller mindre 

turbulenta perioder, medan förekristiden var den stabilaste av alla subsampel. 

För medelvärdesekvationens del kan det sägas att konstanterna för aktie- och CDS-

avkastningarna är signifikant olika noll, vilket innebär att under förkristiden fanns det 

en klar trend i utvecklingen på dessa två marknader. Detta kunde även ses i figur 3. 

Ytterligare har tidsfördröjda CDS-avkastningar under förekristiden en signifikant 

inverkan på endast sina egna avkastningar, i stället för att påverka även på de två andra 

marknaderna. 

Det är även intressant att notera att obligationsavkastningar inte påverkas av någon av 

de tre marknadernas tidsfördröjda avkastningar, medan CDS-marknaden påverkas mer 

eller mindre av alla tre marknaderna och aktiemarknaden påverkas av sina egna 

tidsfördröjda avkastningar. Det är dock värt att påpeka att till skillnad från hela 

tidsperioden, har aktiemarknaden en negativ autokorrelation vid en tidsfördröjd 

avkastning. För övrigt har kopplingen mellan CDS-avkastningar och de två övriga 

marknadernas avkastningar ett förväntat förtecken. 

Då det kommer till variansekvationen har tidsfördröjda CDS-chocker en liknande 

inverkan som för hela tidsperioden. Det finns dock tecken på att speciellt inverkan på 

aktiemarknaden är mindre än för hela tidsperioden. Även framhärdandet av 

aktiechocker har en liknande inverkan som för hela tidsperioden, d.v.s. påverkar både 
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kommande aktievolatilitet så som kommande obligationsvolatilitet.  Framhärdandet av 

obligationsvolatilitet har dock under förekristiden endast en inverkan på kommande 

egen volatilitet. Vidare kan man påpeka att endast aktiemarknaden uppvisar en 

asymmetrisk effekt av chocker och att denna asymmetriska effekt påverkar endast egen 

kommande volatilitet. 

Tabell 8: Resultaten från VAR-MGARCH för Förekristiden (16.6.2004 - 2.2.2007) 

 Effekten på 

Effekt Aktie   CDS   Obligation 

Panel A: Medelvärdesekvationen 

Konstant 0,0614 *** -0,0359 ** -0,0006 
 

 
(0,0162) 

 
(0,0143) 

 
(0,0048) 

 
Tidsfördröjd aktieavkastning -0,0588 ** -0,0438 * 0,0000 

 

 
(0,0235) 

 
(0,0266) 

 
(0,0084) 

 
Tidsfördröjd CDS-prisförändring -0,0337 

 
0,2252 *** 0,0036 

 

 
(0,0259) 

 
(0,0490) 

 
(0,0066) 

 
Tidsfördröjd obligationsavkastning 0,1281 

 
-0,1811 * 0,0316 

 
  (0,1283) 

 
(0,1015) 

 
(0,0323) 

 
Panel B: Variansekvationen 

Tidsfördröjda chocker från aktier 0,0024 
 

0,0065 
 

0,0001 
 

 
(0,0034) 

 
(0,0052) 

 
(0,0002) 

 
Tidsfördröjda chocker från CDS 0,0103 * 0,3628 *** 0,0001 

 

 
(0,0058) 

 
(0,0700) 

 
(0,0001) 

 
Tidsfördröjda chocker från obligationer 0,0229 

 
0,2314 

 
0,0163 * 

 
(0,0490) 

 
(0,1657) 

 
(0,0092) 

 
Framhärdandet av aktiechocker 0,7519 *** 0,0001 

 
0,0114 ** 

 
(0,0889) 

 
(0,0006) 

 
(0,0055) 

 
Framhärdandet av CDS-chocker 0,0000 

 
0,7376 

 
0,0001 

 

 
(0,0001) 

 
(0,0307) 

 
(0,0003) 

 
Framhärdandet av obligationschocker 1,4169 

 
0,0731 

 
0,8273 *** 

 
(1,3163) 

 
(0,1332) 

 
(0,0921) 

 
Asymmetrin av aktiechocker 0,1003 *** 0,0383 

 
0,0000 

 

 
(0,0322) 

 
(0,0157) 

 
(0,0000) 

 
Asymmetrin av CDS-chocker 0,0000 

 
0,0005 

 
0,0001 

 

 
(0,0003) 

 
(0,0039) 

 
(0,0001) 

 
Asymmetrin av obligationschocker 0,1399 

 
0,0018 

 
0,0073 

 
  (0,1993)   (0,0207)   (0,0138)   

*** Statistiskt signifikant på 1 % nivå. ** Statistiskt signifikant på 5 % nivå. * Statistiskt signifikant på 10 % nivå.  

I tabellen presenteras de centrala resultaten från VAR(1)-MGARCH(1,1)-modellen. Medelvärdesekvationens 
parameterar följer ekvationen (7.8). Variansekvationen följer BEKK-parametriseringen Ht=CC′+Aεt-1ε t-1′A′+BH t-1′B′ 
+Dηt-1ηt-1′D′ och de presenterade parametrarna i variansekvationen är kvadraterna av elementen i respektive matris, 
som definierats i ekvationerna (7.10-7.12) och förklarats i tabell 5. Medelfelen är respektive parameter är märkta med 
parentes. Medelfelen för parametrarna i variansekvationen är beräknade med deltametoden. 

       

9.1.3. Resultaten för finanskrisen 

I tabell 9 hittas resultaten för finanskris-subpsamplet. Resultaten för 

medelvärdesekvationen tyder på en annorlunda dynamik än vad som erhölls för hela 

tidsperioden och speciellt för förekristiden. Under finanskrisen påverkas inte 

aktievolatilitet av tidsfördröjda avkastningar från någon av de tre marknaderna. CDS-
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prisförändringar uppvisar fortvarande en signifikant positiv autokorrelation för en 

tidsfördröjning. För obligationsavkastningarnas del uppvisar både tidsfördröjda 

aktieavkastningar så som tidsfördröjda egna avkastningar en signifikant positiv effekt. 

Effekten av tidsfördröjda egna chocker är dock ca 7,5 större än för tidsfördröjda 

aktiechocker. 

Tabell 9: Resultaten från VAR-MGARCH för Finanskrisen (5.2.2007 - 2.10.2009) 

 Effekten på 

Effekt Aktie   CDS   Obligation 

Panel A: Medelvärdesekvationen 

Konstant -0,0036 
 

-0,0005 
 

-0,0039 
 

 
(0,0331) 

 
(0,0276) 

 
(0,0065) 

 
Tidsfördröjd aktieavkastning 0,0106 

 
0,0210 

 
0,0403 *** 

 
(0,0388) 

 
(0,0420) 

 
(0,0078) 

 
Tidsfördröjd CDS-prisförändring -0,0185 

 
0,2151 *** -0,0009 

 

 
(0,0145) 

 
(0,0407) 

 
(0,0025) 

 
Tidsfördröjd obligationsavkastning -0,0182 

 
0,2703 

 
0,3031 *** 

  (0,1796) 
 

(0,2129) 
 

(0,0374) 
 

Panel B: Variansekvationen 

Tidsfördröjda chocker från aktier 0,0130 
 

0,0001 
 

0,0000 
 

 
(0,0090) 

 
(0,0007) 

 
(0,0000) 

 
Tidsfördröjda chocker från CDS 0,0028 * 0,2691 *** 0,0000 

 

 
(0,0016) 

 
(0,0364) 

 
(0,0000) 

 
Tidsfördröjda chocker från obligationer 0,3093 

 
0,0006 

 
0,0101 

 

 
(0,2544) 

 
(0,0093) 

 
(0,0080) 

 
Framhärdandet av aktiechocker 0,9472 *** 0,0012 

 
0,0017 

 

 
(0,0429) 

 
(0,0017) 

 
(0,0018) 

 
Framhärdandet av CDS-chocker 0,0003 

 
0,7982 

 
0,0002 

 

 
(0,0004) 

 
(0,0231) 

 
(0,0001) 

 
Framhärdandet av obligationschocker 4,5422 

 
2,3228 

 
1,0391 *** 

 
(2,9742) 

 
(1,3971) 

 
(0,0600) 

 
Asymmetrin av aktiechocker 0,1152 *** 0,0548 

 
0,0001 

 

 
(0,0229) 

 
(0,0314) 

 
(0,0001) 

 
Asymmetrin av CDS-chocker 0,0001 

 
0,0005 

 
0,0000 

 

 
(0,0003) 

 
(0,0036) 

 
(0,0000) 

 
Asymmetrin av obligationschocker 0,0711 

 
0,1049 

 
0,0510 * 

  (0,1683)   (0,1796)   (0,0292)   

*** Statistiskt signifikant på 1 % nivå. ** Statistiskt signifikant på 5 % nivå. * Statistiskt signifikant på 10 % nivå.  

I tabellen presenteras de centrala resultaten från VAR(1)-MGARCH(1,1)-modellen. Medelvärdesekvationens 
parameterar följer ekvationen (7.8). Variansekvationen följer BEKK-parametriseringen Ht=CC′+Aεt-1ε t-1′A′+BH t-1′B′ 
+Dηt-1ηt-1′D′ och de presenterade parametrarna i variansekvationen är kvadraterna av elementen i respektive matris, 
som definierats i ekvationerna (7.10-7.12) och förklarats i tabell 5. Medelfelen är respektive parameter är märkta med 
parentes. Medelfelen för parametrarna i variansekvationen är beräknade med deltametoden. 

       
För variansekvationens del verkar det som om dynamiken på aktie- och CDS-

marknaderna under finanskrisen var väldigt liknande som under förekristiden. 

Tidsfördröjda CDS-chocker har en signifikant positiv inverkan på egen kommande 

volatilitet samt en svagt signifikant ökande effekt på kommande aktievolatilitet, medan 

negativa aktiechocker har en signifikant positiv inverkan och aktiechocker i allmänhet 

uppvisar ett signifikant positivt framhärdande, d.v.s. ökande effekt på kommande 

volatilitet. Aktievolatilitetens framhärdande är dessutom mycket kraftigare än för hela 
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tidsperioden och för förekristiden. Halveringstiden av chocker34, d.v.s. tiden det tar för 

hälften av chockens effekt att försvinna, är 6,9 dagar medan den för hela tidsperioden 

och förekristiden är 1,3 respektive 1,2 dagar.  För obligationsmarknadens del verkar det 

som om egna chocker skulle ha en svagt asymmetriskt inverkan och att chocker har ett 

mycket starkt framhärdande. Koefficientvärdet är dock igen över 1, vilket gör 

inferensen svår – även om även här är kovariansprocessen stationär. 

9.1.4. Resultaten för eurokrisen 

Resultaten för det sista subsamplet, eurokrisen, hittas i tabell 10. För 

medelvärdesekvationens del erhålls igen resultat som tyder på en relativt annorlunda 

dynamik än för de andra subsamplen eller för hela tidsperioden.  

Aktiemarknaden uppvisar inget beroende av någon av de tre marknadernas 

tidsfördröjda chocker. Tidsfördröjda obligationsavkastningar visar dock en kraftigt 

signifikant positivt samband med kommande CDS-avkastningar. Koefficientvärdet är 

dock över 1, vilket gör tolkningen aningen svår i ett multivariat ramverk. För 

obligationsmarknadens del erhålls det ett signifikant samband mellan kommande 

avkastningar och tidsfördröjda avkastningar från alla tre marknader. Förtecknen för 

sambanden är förväntade – positivt för aktie- och obligationsavkastningar och negativt 

för CDS-prisförändringar. Inverkan av tidsfördröjda obligationsavkastningar är dock ca 

9 gånger och ca 14  gånger större än för tidsfördröjda aktieavkastningar respektive 

CDS-avkastningar. 

För variansekvationens del erhålls igen vissa samma kopplingar som alla andra 

tidsperioden, medan vissa andra kopplingar skiljer sig. Tidsfördröjda CDS-chocker har 

igen en signifikant positiv ökande inverkan på kommande aktie- och CDS-volatilitet. 

Dessutom uppvisar aktiechockerna igen signifikant asymmetrisk effekt på egen 

kommande volatilitet så som på kommande obligationsvolatilitet. Dessutom har 

framhärdandet av aktievolatiliteten en signifikant ökande effekt på både egen 

kommande volatilitet samt på kommande obligationsvolatilitet.  Så som för 

finanskrisens del är halveringstiden för aktiechocker på aktiemarknaden betydligt 

högre än för hela tidsperioden och förekristiden, med en siffra på 4,5 dagar. 

  

                                                                    
34 Beräknas som                     

     
         

  . 



 

 

64 

Tabell 10: Resultaten från VAR-MGARCH för Eurokrisen (5.10.2009 - 1.6.2012) 

 Effekten på 

Effekt Aktie   CDS   Obligation 

Panel A: Medelvärdesekvationen 

Konstant 0,0008 
 

0,0413 
 

0,0104 * 

 
(0,0344) 

 
(0,0861) 

 
(0,0059) 

 
Tidsfördröjd aktieavkastning -0,0399 

 
0,1647 

 
0,0193 ** 

 
(0,0483) 

 
(0,1337) 

 
(0,0084) 

 
Tidsfördröjd CDS-prisförändring 0,0094 

 
0,0406 

 
-0,0125 *** 

 
(0,0143) 

 
(0,0498) 

 
(0,0024) 

 
Tidsfördröjd obligationsavkastning -0,3267 

 
1,8181 *** 0,1754 *** 

  (0,2097) 
 

(0,5726) 
 

(0,0398) 
 

Panel B: Variansekvationen 

Tidsfördröjda chocker från aktier 0,0825 
 

0,1687 
 

0,0007 
 

 
(0,0534) 

 
(0,1262) 

 
(0,0010) 

 
Tidsfördröjda chocker från CDS 0,0119 *** 0,1900 *** 0,0000 

 

 
(0,0042) 

 
(0,0465) 

 
(0,0001) 

 
Tidsfördröjda chocker från obligationer 0,2068 

 
0,1459 

 
0,1040 

 

 
(0,3059) 

 
(0,6310) 

 
(0,0870) 

 
Framhärdandet av aktiechocker 0,9229 *** 0,0792 

 
0,0088 * 

 
(0,1246) 

 
(0,0951) 

 
(0,0048) 

 
Framhärdandet av CDS-chocker 0,0000 

 
0,7823 

 
0,0003 

 

 
(0,0001) 

 
(0,0696) 

 
(0,0002) 

 
Framhärdandet av obligationschocker 2,2708 

 
24,6340 

 
0,1593 

 

 
(2,7247) 

 
(18,2750) 

 
(0,1138) 

 
Asymmetrin av aktiechocker 0,1023 ** 0,1820 

 
0,0041 * 

 
(0,0519) 

 
(0,1421) 

 
(0,0023) 

 
Asymmetrin av CDS-chocker 0,0001 

 
0,0001 

 
0,0002 * 

 
(0,0004) 

 
(0,0012) 

 
(0,0001) 

 
Asymmetrin av obligationschocker 0,0503 

 
5,0801 

 
0,0131 

 
  (0,1788)   (4,5010)   (0,0345)   

*** Statistiskt signifikant på 1 % nivå. ** Statistiskt signifikant på 5 % nivå. * Statistiskt signifikant på 10 % nivå. 

I tabellen presenteras de centrala resultaten från VAR(1)-MGARCH(1,1)-modellen. Medelvärdesekvationens 
parameterar följer ekvationen (7.8). Variansekvationen följer BEKK-parametriseringen Ht=CC′+Aεt-1ε t-1′A′+BH t-1′B′ 
+Dηt-1ηt-1′D′ och de presenterade parametrarna i variansekvationen är kvadraterna av elementen i respektive matris, 
som definierats i ekvationerna (7.10-7.12) och förklarats i tabell 5. Medelfelen är respektive parameter är märkta med 
parentes. Medelfelen för parametrarna i variansekvationen är beräknade med deltametoden.  

       
Tidsfördröjda CDS-chocker uppvisar en signifikant asymmetrisk effekt på kommande 

obligationsvolatilitet, men koefficientvärdet är dock väldigt litet och deras effekt är 

därför inte så stor. Vissa koefficienter i variansekvationen (så som obligationschockers 

framhärdande på CDS-marknaden) har väldigt stora värden, men även här visar det sig 

att kovariansprocessen är stationär.  

9.1.5. De härledda tidsvarierande korrelationerna mellan 

marknaderna 

Eftersom det i  multivariata GARCH-modeller estimeras tidsvarierande varianser och 

kovarianser för de analyserade marknaderna, är det möjligt att beräkna även de 

implicerade tidsvarierande korrelationerna mellan marknaderna. Dessa korrelationer, 

som är härledda från modellen för hela tidsperioden, presenteras i figur 6. En liknande 
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beräkning gjordes även för alla tre subsampel och resultaten jämfördes med hela 

tidsperioden. Resultaten visade sig i huvudsak vara mycket liknande, men 

korrelationerna stabilitet var mycket sämre. Speciellt under eurokrissamplet var 

variationen i korrelationen så pass kraftig att ingen vettig inferens kunde göras. Därför 

presenteras här endast de tidsvarierande korrelationerna för hela tidsperioden. 

Figur 6: De betingade korrelationerna mellan marknaderna 
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Som det framkommer ur figur 6, är alla tre korrelationsserier väldigt tidsvarierande. 

Korrelationen mellan aktie- och CDS-marknaden var under förekristiden mycket 

varierande och antog värden från -0,8 till 0. Under finanskrisen stabiliserade 

korrelationen en hel del. Sedan ungefär mitten av finanskrisperioden (början av år 

2008)  har korrelationerna varierat i huvudsak mellan -0,6 och -0,8. Utvecklingen av 

korrelationen i slutet av eurokrisperioden tyder dessutom att länken mellan aktie- och 

CDS-marknaden har ytterligare förstärkts. 

Utvecklingen av den tidsvarierande korrelationen mellan aktie- och 

obligationsmarknaden uppvisar även en hel del tidsvariation. Det som dock är 

intressant att tidsvariationen verkar vara dock en aning mindre kraftig än variationen i 

korrelationen mellan aktie- och CDS-marknaden. För hela tidsperioden har 

korrelationen varierat i huvudsak mellan -0,6 och 0. Det kan dock även för denna 

korrelationsserie märkas att korrelationen värkar ha varit mindre under förekristiden, 

för att sedan under finanskrisperioden skifta en aning mot större korrelation. Sedan 

slutet av finanskrisperioden (ca början av 2009) har korrelationen i huvudsak varierat 

mellan -0,2 och -0,4, med undantag för ca början av 2011 då korrelationen låg närmare 

-0,2. 

Då man ser på den tidsvarierande korrelationen mellan CDS- och 

obligationsmarknaden, kan man se en delvis liknande utveckling. Under förekristiden 

var korrelationen relativt mer tidsvarierande och mindre än under de två 

krisperioderna. Under förekristiden varierade korrelationen runt noll, med huvudsaklig 

variation mellan -0,2 och 0,2. Under finanskrisen minskade variationen och 

korrelationen ökade småningom mot, och till och med över, 0,2. Under eurokrisen 

hölls variationen i korrelationen mindre och den huvudsakliga variationen skedde 

mellan 0 och 0,4. 

9.2. Modelldiagnostik  

I detta kapitel analyseras modelldiagnostiken för de olika modellerna. 

Sammanfattningen av alla fyra tidperioders modelldiagnostik finns i tabell 11. Vid 

estimering av GARCH-typens modeller är man i modelldiagnostiken intresserad i 

residualerna och huruvida modellen har lyckats fånga den dynamik som finns i de 

analyserade tidsserierna. I tabellen finns resultaten för Ljung-Box-

autokorrelationstesten för olika tidsfördröjningar, Jarque-Bera-testet för normalitet, 

multivariat Ljung-Box-test för autokorrelation samt spektralradien för de olika 
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modellerna för att granska kovariansstationaritet. Alla test är för de standardiserade 

residualerna. I bilagorna 5-8 finns grafer över de standardiserade residualerna. 

Tabell 11: Residualdiagnostik för VAR-MGARCH-modellerna 

  LB(4) LB(8) LB(12) LB2(4) LB2(8) LB2(12) J-B 

Panel A: Hela tidsperioden 

Aktier 4,69 8,42 9,13 6,11 7,20 18,84 114,02*** 

CDS 1,71 4,39 4,98 0,77 1,40 1,73 6124,49*** 

Obligationer 10,59** 15,12* 16,52 8,60* 13,38* 19,51* 29,24*** 

Multivariat LB(40)     466,42*** Spektralradie     0,2299 

Panel B: Förekristiden 

Aktier 1,79 6,09 7,13 8,22* 11,70 12,99 18,37*** 

CDS 3,28 7,06 10,22 0,51 1,06 1,21 8063,77*** 

Obligationer 2,09 5,93 7,16 7,04 9,97 11,10 5,59* 

Multivariat LB(40)     475,40*** Spektralradie     0,2495 

Panel C: Finanskrisen 

Aktier 7,10 13,07 14,58 9,43* 10,42 21,22** 41,31*** 

CDS 1,44 3,32 5,70 2,21 8,17 8,78 613,07*** 

Obligationer 7,97* 8,87 10,12 4,23 9,15 14,23 6,23** 

Multivariat LB(40)     804,39*** Spektralradie     0,3214 

Panel D: Eurokrisen 

Aktier 4,66 8,03 10,64 3,98 7,60 12,52 16,39*** 

CDS 4,43 6,86 7,76 2,89 4,07 6,68 53,31*** 

Obligationer 5,58 11,84 13,76 8,35* 14,39* 42,27*** 2,25 

Multivariat LB(40)     758,79*** Spektralradie     0,1197 

*** Innebär 1 % signifikansnivå. ** Innebär 5 % signifikansnivå. * Innebär 10 % signifikansnivå. 

Tabellen innehåller teststatistikorna för Ljung-Box Q-testet för tre olika tidsfördröjningslängder (LB2 

innebär statistikor för kvadrerade residualer), teststatistikorna för Jarque-Bera-testet för normalitet, 

teststatistikorna för multivariata Ljung-Box Q-testet med 40 tidsfördröjningar samt spektralradien för 

varje modell. För LB-testet innebär nollhypotesen ingen autokorrelation och för JB-testet innebär 

nollhypotesen normalfördelning. För att modellens kovariansprocess skall vara stationär bör 

spektralradien vara under 1.  

          

Ur residualdiagnostiken framkommer det att så gått som alla serier på standardiserade 

residualerna för de olika tidsperioderna uppvisar icke-normalitet. Undantaget är 

obligationsresidualerna för eurokristiden. Teoretiskt sätt bör de standardiserade 

residualerna vara normalfördelade med medelvärde noll och varians ett. Ur bilagornas 

grafer ser man dock att icke-normaliteten drivs i huvudsak av ett antal extremvärden, 

medan majoriteten av residualerna följer en relativt jämn fördelning. 
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Ljung-Box-testet för de standardiserade residualerna mäter autokorrelation mellan 

residualerna, medan Ljung-Box-testet för de kvadrerade standardiserade residualer 

(LB2 i tabellen) mäter den betingade heteroskedasticiteten (s.k. ARCH-effekt) kvar i 

residualerna. Ur resultaten framkommer det att de estimerade modellerna fångar 

största delen av både autokorrelationen och ARCH-effekten, vilket tyder på att 

modellerna är bra specificerade och passar in i de valda data relativt bra. För hela 

tidsperioden uppvisar de standardiserade obligationsresidualerna samtidig 

autokorrelation 35  upp till fyra och åtta tidsfördröjningar, medan upp till tolv 

tidsfördröjningar försvinner den samtidiga autokorrelationen. För förekristiden visar 

aktieavkastningarna svaga tecken på ARCH-effekt, men endast upp till fyra 

tidsfördröjningar och även den är signifikant endast på 10 % nivå. Även för 

finanskrisen finns en del tecken för kvarstående ARCH-effekt i de standardiserade 

aktieresidualerna samt samtidig autokorrelation upp till fyra tidsfördröjningar i 

obligationsresidualerna. För eurokrisen uppvisar obligationsresidualerna relativt 

kraftiga tecken på ARCH-effekter, men denna residualserie är trots allt normalfördelad. 

Spektralradien för alla fyra tidsperioden är under 1, vilket innebär att 

kovariansprocesserna är stationära och därmed orsakar ingen större osäkerhet kring 

misspecifikation. 

9.3. Resultaten för DY-modellen 

I detta avsnitt presenteras resultaten från den andra använda modellen, 

volatilitetsöverföringsindexemetodiken av Diebold och Yilmaz (2011).  Alla parvisa 

överföringar i olika riktningar, nettoöverföringar samt de aggregerade överföringarna 

samt DY-indexet för de olika tidsperioderna finns presenterade i tabell 12. I analysen av 

DY-indexet har använts de betingade volatiliteterna från VAR-MGARCH-modellen och 

därför är resultaten mellan modellerna jämförbara. 

Ur tabell 12 framkommer det att resultaten från DY-modellen är i huvudsak liknande 

som från VAR-MGARCH-modellen. På grund av sin olika komposition är såklart inte 

resultaten helt identiska, men båda modellerna stöder i huvudsak samma slutsatser. 

Fördelen med resultaten från DY-modellen jämfört med MGARCH-

volatilitetsöverföringsmodellering är att man kan se direkta siffror för hur mycket av 

volatiliteten orsakas av chocker från de analyserade marknaderna. 

                                                                    
35 Från engelskans joint autocorrelation. 
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Tabell 12: Resultaten från DY-modellen 

 
Panel A: Hela tidsperioden Från andra  Panel B: Förekristiden Från andra 

        EQT CDS BOND Totalt från         EQT CDS BOND Totalt från 

T
il

l 
a

n
d

ra
 

EQT 59,1 38 2,9 40,9 

T
il

l 
a

n
d

ra
 

EQT 88,5 11,4 0,1 11 

CDS 31,9 65,8 2,3 34,2 CDS 13,6 86,3 0,1 14 

BOND 18,6 28,9 52,5 47,5 BOND 0,5 19,4 80,1 20 

Kontribution till andra 50,5 66,9 5,2 122,6 Kontribution till andra 14,1 30,8 0,2 45 

Total kontribution (inkl. egna) 109,6 132,7 57,7 
40,9 

Total kontribution (inkl. egna) 102,6 117,1 80,3 
15,0 

Nettokontribution (till alla) 9,6 32,7 -42,3 Nettokontribution (till alla) 3,1 16,8 -19,8 

Parvisa 
nettokontributioner 

EQT-CDS EQT-BOND CDS-BOND Parvisa 
nettokontributioner 

EQT-CDS EQT-BOND CDS-BOND 

-6,1 15,7 26,6 2,2 0,4 19,3 

  Panel C: Finanskrisen Från andra   Panel D: Eurokrisen 
 

Från andra 

        EQT CDS BOND Totalt från         EQT CDS BOND Totalt från 

T
il

l 
a

n
d

ra
 

EQT 59,1 38,1 2,8 41 

T
il

l 
a

n
d

ra
 

EQT 54,2 40,5 5,3 46 

CDS 31,9 64,5 3,6 36 CDS 34,4 63 2,6 37 

BOND 21,4 29,5 49 51 BOND 20,4 34,9 44,7 55 

Kontribution till andra 53,3 67,6 6,4 128 Kontribution till andra 54,8 75,4 7,9 138 

Total kontribution (inkl. egna) 112,4 132,1 55,4 
42,7 

Total kontribution (inkl. egna) 109 138,4 52,6 
46,0 

Nettokontribution (till alla) 12,3 31,6 -44,6 Nettokontribution (till alla) 8,8 38,4 -47,1 

Parvisa 
nettokontributioner 

EQT-CDS EQT-BOND CDS-BOND Parvisa 
nettokontributioner 

EQT-CDS EQT-BOND CDS-BOND 

-6,2 18,6 25,9 -6,1 15,1 32,3 

Tabellen innehåller resultaten från beräkning av volatilitetsöverföring enligt Diebold och Yilmaz (2011). Siffrorna är givna i procent. Raderna i den första 3x3-siffermatrisen innebär en 
sammansättningen av respektive marknads volatilitet och kolumnerna källan till volatilitet, vilket innebär att diagonalen är de egna chockarnas andel i skapandet av volatilitet på den egna 
marknaden. De tre första raderna i kolumnen "Kontribution från andra" är beräknade som summan av de tre första sifferelementen på radenraden minus diagonalelementet. De tre första 
kolumnerna i raden "Kontribution till andra" är beräknade som summan av de tre första summorna i respektive kolumn. Raden "Total kontribution (inkl. egna)" är beräknad som summan av 
de fyra första raderna. Raden "Nettokontribution" är beräknad som "Kontribution till andra" minus "Kontribution från andra" för respektive marknad. "Parvisa nettokontributioner" är 
beräkade på liknande vis, men med de respektive marknaderna. Den svärtade siffran i högra nedre hörnet är DY-volatiltietsöverföringsindexet beräknat enligt ekvation (7.19). 
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För hela tidsperioden visar resultaten att den huvudsakliga volatiliteten på alla tre 

marknader orsakas av sina egna chocker. Obligationsmarknaden har mest inflytande 

från de olika marknaderna följt av aktiemarknaden, medan CDS-marknaden verkar 

vara den som påverkas minst av de två olika marknaderna. Alla dessa resultat är i 

huvudsak helt lika med resultaten från VAR-MGARCH-modellen. 

Då man sedan ser på både de totala nettoöverföringarna samt de parvisa 

nettoöverföringarna ser man att för alla tre marknader ger CDS-marknaden klart mer 

volatilitet till de två olika marknaderna än vad den själv får, medan 

obligationsmarknaden får klart mer volatilitet än vad den själv orsakar åt de andra. De 

parvisa nettokontributionerna visar att den huvudsakliga volatilitetsöverföringen till 

systemet sker från aktie- och CDS-marknaden till obligationsmarknaden, medan den 

parvisa kontributionen mellan aktie- och CDS-marknaden är betydligt mindre. Av den 

totala volatiliteten på dessa marknader härstammar för hela tidsperioden 42,7 % från 

volatilitetsöverföring mellan marknaderna. 

Resultaten från förekristiden tyder på att volatilitetsöverföring under den lugna 

perioden skedde i betydligt mindre grad än för hela tidsperioden. Volatiliteten på alla 

tre marknader orsakas till över 80 % av sina egna chocker, ett resultat som är ganska 

lika med resultaten från GARCH-modelleringen. CDS-chocker påverkar en del på både 

aktie- och obligationsvolatilitet, vilket stöds även från GARCH-modelleringen. Då man 

ser på både de totala nettokontributionerna samt olika parvisa nettokontributionerna 

är siffrorna mycket lägre än för hela tidsperioden. Av den totala volatiliteten på alla tre 

marknader orsakas endast 15 % av volatilitetsöverföring. 

Då man ser på resultaten för finanskrisen och eurokrisen ser man att de är väldigt lika 

varandra – och resultaten för hela tidsperioden. CDS-marknaden är den största källan 

till volatilitetsöverföring följt av aktiemarknaden. Obligationsmarknaden är däremot 

mottagaren för största delen av volatiliteten och överför väldigt lite volatilitet till de två 

andra marknaderna. Under eurokrisen ger CDS-marknaden en aning mer volatilitet än 

under finanskrisen och största delen av denna extra volatilitetsöverföring jämfört med 

finanskrisen går till obligationsmarknaden. 

Då man ser på de totala nettokontributionerna, de parvisa nettokontributionerna samt 

DY-indexet och jämför de två krisperioderna med förekristiden, märker man tydligt 

volatilitet överförs betydligt mera under kristid. Volatilitetsöverföringen under 

eurokrisperioden är över tre gånger större än under förekristiden. Aktiemarknaden, 
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som under kristiden var en nettoöverförare till CDS-marknaden, får volatilitet under 

båda krisperioderna från CDS-marknaden. Dessutom ser man att överföringen åt 

någotdera hållet mellan aktie- och obligationsmarknaderna är så gått som obefintlig, 

medan det sker en hel del överföring – speciellt från aktiemarknaden till 

obligationsmarknaden – under  båda kristiderna. Detta resultat stöds även av VAR-

MGARCH-modellen. Sammanfattningsvis kan man konstatera att de erhållna 

resultaten är synnerligen intressanta och att flera av observationerna stöds av de båda 

använda modellerna. I följande kapitel diskuteras dessa resultat, deras anknytning till 

tidigare forskning samt de implikationer som resultaten har. 
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10 DISKUSSION 

Efter en omfattande presentation av de erhållna resultaten, diskuteras det i detta 

kapitel hur resultaten i denna avhandling förhåller sig till tidigare forskning och 

hurudana implikationer de har för portföljförvaltning och reglering. Till sist ges förslag 

på fortsatt forskning inom området. 

10.1. Resultaten i förhållande till tidigare forskning 

Diskussionen kring förhållandet av de erhållna resultaten till tidigare forskning 

påbörjas med avkastningskopplingar. Därefter följer en diskussionen kring 

volatilitetsöverföring. 

10.1.1. Avkastningskopplingar mellan marknaderna 

Ett av resultaten som genomsyrar största delen av forskning inom kopplingar mellan 

aktie-, CDS- och obligationsmarknader är att aktiemarknaden tenderar vara den minst  

förutspåbara av de övriga marknaderna och CDS-marknaden tenderar påverka mer än 

obligationsmarknaden i prisbildningsprocessen. Denna slutsats är även något som får 

stöd av resultaten i denna avhandling. 

Då man ser på informationsöverföring mellan de tre undersökta marknaderna i form av 

avkastningskopplingar visar resultaten i att endast för en av de undersökta 

tidsperioderna finner den estimerade modellen en statistiskt signifikant 

informationsöverföring till aktiemarknaden. Tidsfördröjda CDS-prisförändringar visar 

sig ha en signifikant negativ koppling mellan kommande aktieavkastningar då 

modellen estimeras för hela tidsperioden. För hela förekristiden visar sig tidsfördröjda 

aktieavkastningar ha en inverkan på kommande aktieavkastningar, medan för andra 

tidsperioden hittas inga signifikanta samband. 

Dessa slutsatser är i linje med Norden och Weber (2009), Forte och Peña (2009) och 

Meng et al. (2009), som alla finner att aktiemarknaden tenderar vara den som minst 

påverkas av alla. Ding och Pu (2012) däremot finner att CDS-marknaden leder 

aktiemarknaden under förekrisperioden, men att förhållandet försvinner under kristid. 

Denna slutsats skiljer sig en aning från resultaten i denna avhandling, men med tanke 

på att fulla undersökningsperioden i denna avhandling i praktiken består till två 

tredjedelar av kristid och att för dessa krisperioden hittas ingen informationsöverföring 
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i avkastningar, kan man tänka sig att dra en liknande slutsats på basis av resultaten i 

denna avhandling. 

En starkare koppling mellan aktie- och CDS-marknaden samt CDS- och 

obligationsmarknaden jämfört med aktie- och obligationsmarknaden är även något 

som bl.a. Norden och Weber (2009) och Meng et al. (2009) fann. Resultaten i denna 

avhandling tyder på att för avkastningarnas del är kopplingen mellan aktie- och CDS-

marknaden den svagaste. Förutom sambandet, som beskrevs ovan, hittas det för 

förekristiden ett svagt dynamiskt samband, där tidsfördröjda aktieavkastningar 

påverkar kommande CDS-avkastningar och vice versa. Avkastningskopplingarna 

mellan aktie- och obligationsmarknaden verkar däremot vara väldigt robust. Resultaten 

tyder på att tidsfördröjda aktieavkastningarna har ett signifikant positivt samband med 

kommande obligationsavkastning för alla andra undersökta tidsperioder än subsamplet 

för förekristiden. 

Forte och Peña (2009) fann att CDS-marknaden tenderar ha en ledande roll gentemot 

obligationsmarknaden. Resultaten från denna avhandling stöder delvis deras slutsats, 

då för hela tidsperioden och eurokrisen hittas ett signifikant negativt samband mellan 

tidsfördröjda CDS-avkastningar och kommande obligationsavkastningar. För 

förekristiden är resultatet motsatt, med ett negativt samband mellan tidsfördröjda 

obligationsavkastningar och kommande CDS-avkastningar. Sambandet är dock 

statistiskt signifikant endast på 10 % nivå. 

Då man relaterar de erhållna resultaten för avkastningskopplingar till Ding och Pus 

(2012) studie kring skillnader mellan olika faser i en ekonomisk cykel kan flera 

intressanta aspekter tas upp. En central slutsats av Ding och Pu (2012) är att 

kopplingar mellan de tre valda marknaderna ökar under kristid. Detta är en slutsats 

som kan till någon mån stödas av resultaten i denna avhandling. Då man ser på 

resultaten från VAR-MGARCH-modellens medelvärdesekvation är kopplingarna för 

hela tidsperioden starkare än vad de är för förekristiden. Då man igen kommer ihåg att 

hela tidsperioden består i praktiken till två tredjedelar av kristid, kan man tänka sig dra 

en liknande slutsats som Ding och Pu (2012). Dessutom erhålls det mycket signifikanta 

kopplingar mellan aktie- och obligationsmarknaden samt CDS- och 

obligationsmarknaden under krisperioderna – något som inte hittas för förekristiden. 

Då man ser på de tidsvarierande betingade korrelationerna ser man att korrelationerna 

är starkare för båda krisperioderna än för förekristiden och att variationen i 
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korrelationerna är mindre under kristiderna, vilket ytterligare stöder slutsatsen av ökad 

koppling mellan marknaderna under kristid.  

Sammanfattningsvis kan man då relatera diskussionen ovan till de hypoteser som 

presenterades i kapitel 6. För hela tidsperioden fås mycket stöd för första hypotesen, 

d.v.s. att negativa CDS-prisförändringar är kopplade med positiva aktie- och 

obligationsavkastningar. De olika subsamplen stöder dock inte denna hypotes. Den 

andra hypotesen, aktie- och CDS-marknadernas ledande position gentemot 

obligationsmarkanden, stöds egentligen av resultaten från hela perioden samt båda 

krissubsamplen. Den tredje hypotesen, om starkare länk mellan CDS- och 

aktiemarknaderna, stöds inte direkt från de tidsfördröjda kopplingarna, men de 

tidsvarierande korrelationerna tyder dock på aningen starkare koppling mellan CDS- 

och aktiemarknaden. Den fjärde hypotesen, om att prisbildningen sker i huvudsak på 

CDS-markanden, får delvis stöd av resultaten och den femte och sista hypotesen, om 

starkare kopplingar under kristid, får stöd av resultaten. 

10.1.2. Volatilitetsöverföring mellan marknaderna 

Efter att relaterat resultaten till tidigare studier för avkastningskopplingarnas del, 

förflyttas diskussionen till informationsöverföring mellan marknaderna i form av 

volatilitetsöverföring. Då många av de tidigare forskningarna koncentrerat sig på 

avkastningar, finns det egentligen endast studien av Meng et al. (2009) som 

undersöker volatilitetsöverföringen mellan marknaderna. Det kan dock argumenteras 

att de generella slutsatserna gällande informationsöverföring från de andra studierna 

även kan relateras till informationsöverföring i form av volatilitetskopplingar. 

Meng et al. (2009) finner att aktiemarknaden spelar en viktigare roll än CDS-

marknaden  i överföringen av volatilitet till obligationsmarknaden. Dessutom finner de 

att obligationsmarknaden är marginellt viktigare än aktiemarknaden då det kommer 

till volatilitetsöverföring till CDS-marknaden. Vidare spelar obligationsmarknaden 

även en viktigare roll än CDS-marknaden i överföringen av volatilitet till 

aktiemarknaden. Dessutom hävdar författarna att CDS-marknaden får i snitt mer 

volatilitet än vad den ger åt de andra marknaderna, medan sambandet mellan aktie- 

och obligationsmarknaden är relativt ömsesidig. 

Resultaten skiljer sig väldigt mycket från resultaten i Meng et al. (2009). Då man ser på 

resultaten för VAR-MGARCH-estimeringarna finner man nog att aktiemarknaden 
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spelar en viktigare roll än CDS-marknaden i överföring av volatilitet till 

obligationsmarknaden. För hela tidsperioden hittas det ett signifikant 

volatilitetsökande inverkan från negativa aktiechocker samt framhärdandet av 

aktiechocker, medan CDS-chocker visar sig inte ha ett signifikant ökande samband för 

kommande obligationsvolatilitet. För de olika subsamplen visar det sig att under 

förkristiden har framhärdandet aktievolatilitet ett signifikant ökande samband och att 

under eurokrisen har både negativa aktiechocker  och framhärdandet av chockerna en 

signifikant ökande effekt. Däremot påverkar även CDS-chocker under eurokristiden 

signifikant på kommande obligationsvolatilitet, koefficientvärdet är dock mycket nära 

noll. 

Då man ser på samma samband i resultaten för DY-modellen ser man snabbt att CDS-

marknaden visar sig ha en betydligt större inverkan på obligationsvolatilitet än vad 

aktiemarknaden har. För hela tidsperioden visar sig CDS-marknaden orsaka 28,9 % av 

obligationsvolatiliteten, medan samma siffra för aktiemarknadens del är 18,6 %. För de 

olika subsamplen varierar CDS-marknadens del mellan 19,4 % (förekristid) och 34,9 % 

(eurokris), medan aktiemarknadens andel är 0,5 % (förekristid) och 21,4 % 

(finanskris). 

När man sedan ser på volatilitetsöverföring till obligationsmarknaden, visar resultaten 

från VAR-MGARCH-modellen att CDS-volatilitet påverkas signifikant endast av sin 

egen volatilitet. Detta resultat är robust även för alla subsampel. DY-modellen stöder 

delvis detta, då den visar att CDS-marknadens volatilitet orsakas till ca 60-65 % av sina 

egna chocker för alla tidsperioden andra tidsperioder än förekristiden, där siffran är 

86,3 %. Aktiemarknadens andel i volatilitetsbildningen på CDS-marknaden är nästan 

all annan volatilitet som inte härstammar från CDS-marknadens egna chocker. 

Obligationsmarknadens andel är som störst under finanskristiden, då dess andel ligger 

på 3,6 %. Dessa resultat är helt och hållet motsatta från vad Meng et al. (2009) erhöll i 

sin studie. 

Då det kommer till volatilitetsöverföring till aktiemarknaden fann Meng et al. (2009) 

att obligationsmarknaden spelar en relativt viktigare roll än CDS-marknaden. 

Resultaten från VAR-MGARCH-modellen tyder igen det motsatta. Det visar sig att 

obligationsvolatilitet har en signifikant inverkan på aktievolatilitet för hela 

tidsperioden, men för inget av subsamplen. CDS-chocker har däremot en inverkan på 

aktievolatilitet för hela tidsperioden och alla tre subsampel. Då man vidare ser på DY-

modellens resultat visar det sig att resultaten från VAR-MGARCH-modellen är robusta. 
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CDS-chocker orsakar runt 40 % av aktievolatiliteten för hela tidsperioden samt båda 

krisperioderna, medan obligationschockernas andel för hela tidsperioden är 2,9 % och 

för krisperioderna 2,8 % (finanskrisen) samt 5,3 % (eurokrisen). För förekristidens del 

visar det sig att CDS-marknaden står endast för 11,4 % av aktivolatilitet, men samma 

siffra för obligationschockernas del är endast 0,1 %. 

Från resultaten för DY-modellen kan man vidare se att CDS-marknaden är en 

nettoöverförare av volatilitet till obligationsmarknaden under alla perioder och 

dessutom en nettoöverförare till aktiemarknaden under hela tidsperioden och båda 

krisperioderna. Obligationsmarknaden däremot är en nettotagare av volatilitet från 

marknaderna under alla tidsperioder. Även dessa slutsatser skiljer sig från de av Meng 

et al. (2009). 

Till sist relateras ännu volatilitetsöverföringsresultaten till tidigare forskningarnas 

resultat om informationsöverföring och sammankoppling mellan marknaderna. Som 

nämnts tidigare, har många studier funnit aktiemarknaden som den minst 

förutspåbara och dessutom den marknaden som har tendens att mest påverka de andra 

marknaderna. Även om resultaten i denna avhandling stöder delvis slutsatsen om 

aktiemarknadens centrala roll i informations- och volatilitetsöverföringen till andra 

marknader, verkar det som om CDS-marknaden skulle vara den huvudsakliga 

kontributören till volatilitetsöverföring. Denna observation stöder slutsatsen av 

Acharya och Johnson (2007), som hävdade att prisbildningen sker i huvudsak på CDS-

marknaden på grund av att även insiderinformation prissätts där. 

Trots att aktiemarknaden inte verkar vara den viktigaste marknaden av de undersökta 

marknader – som Forte och Peña (2009) konkluderar – finns det tecken på att 

obligationsmarknaden är den som mest påverkas av de andra marknaderna. Ding och 

Pu (2012) hävdar att obligationsmarknaden är i snitt den marknad som mest får 

information från andra marknader, medan aktie- och CDS-marknaderna i huvudsak 

står för denna informationsbildning. Resultaten speciellt av DY-modellen i denna 

avhandling stöder deras slutsats. Som diskuterats tidigare, står CDS- och 

aktiemarknaderna för största delen av volatilitetsöverföringen mellan marknaderna, 

medan obligationsmarknaden är den som i huvudsak endast får volatilitet. 

Då man relaterar skillnaderna i volatilitetsöverföring till resultaten av Ding och Pu 

(2012), som tyder på att sammankopplingarna mellan marknaderna blir starkare under 

kristid. Resultaten från DY-modellen i denna avhandling tyder på att under 
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förekristiden orsakar volatilitetsöverföring 15 % av totala volatiliteten på de tre valda 

marknaderna, medan samma siffra under finanskrisen är 42,7 % och under eurokrisen 

46 %. Vidare tyder resultaten på att CDS-marknaden under kristid står för över dubbelt 

mer volatilitetsöverföring än under förekristid, medan aktiemarknaden under kristid 

överför t.o.m. tre gånger mera än förekristid. Obligationsmarknaden, som är den 

huvudsakliga volatilitetsmottagaren, får över två gånger mer volatilitet under kristid än 

under förekristid 

För att sammanfatta diskussionen kring kopplingarna i volatilitet, relateras 

diskussionen till de fyra tidigare presenterade hypoteserna, som är applicerbara till 

volatilitet (hypoteserna 2-5). Hypotes två, om aktie- och CDS-marknadens ledande 

position gentemot obligationsmarknaden, stöds i huvudsak för alla tidsperioden. Den 

tredje hypotesen, om starkare länk mellan CDS- och aktiemarknaden än mellan aktie- 

och obligationsmarknaden, stöds även ganska långt av de erhållna resultaten. Det 

samma kan även sägas för hypotes fyra, om huvudsaklig prisbildning på CDS-

markanden. Den femte och sista hypotesen, om starkare kopplingar under kristid, får 

även stöd från resultaten.  

10.2. Implikationer av de erhållna resultaten 

Implikationerna av de erhållna resultaten är väldigt intressanta och viktiga för bl.a. 

reglering, portföljförvaltning och derivatprissättning. Som det redan diskuterades i 

avhandlingens inledning, var CDS-kontrakten ursprungligen ett 

riskhanteringsinstrument. Det frågades även huruvida de fortfarande kan ses som ett 

riskhanteringsinstrument ifall de orsakar mer risk på marknaden än vad de skyddar. 

Ett svar på den frågan inte kan på basis av resultaten i denna avhandling, men en hel 

del kring området kan trots allt sägas. 

Resultaten i denna avhandling tyder på att CDS-marknaden är speciellt under kristid 

en huvudsaklig källa till volatilitet. Med tanke på att turbulensen under de senaste åren 

har haft sin början i överskuldsättningen i ekonomin, är det helt logiskt att instrument 

som används för att handla kreditrisk är en källa till mycket av marknadsvariationen. 

Denna observation innebär att för reglerarna gäller det att ta mer hänsyn till 

kreditderivatmarknaden i regleringen av marknaderna. Däremot för aktieinvesterare 

betyder CDS-marknadens centrala roll att information om aktiemarknadens utveckling 

kan fås av kreditderivatpriser, vilket kan användas för att stöda beslutsfattningen. 
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För att bygga vidare på resultatens implikationer för reglerare, lyfts fram två viktiga 

poänger. Acharya och Johnson (2007) hävdar att insiderinformation har en central roll 

i prissättningen på CDS-marknaden. I reglering har anvädningen av insiderinformation 

förbjudits på majoriteten av världens aktiemarknader. Ifall denna information trots allt 

används i investeringsbeslut på andra marknader, tappar regleringsåtgärderna i alla 

fall en del av sin effekt. Då resultaten i denna avhandling ger stöd för Acharya och 

Johnsons (2007) slutsats, kan det argumenteras att CDS-marknaden borde regleras 

noggrannare och användning av insiderinformation tas i hänsyn. 

Vidare då man lyfter fram resultatet av starkare sammanlänkning mellan marknaderna 

under kristid och tänker på CDS-marknadernas centrala roll i prisbildningen, blir det 

centralt att beakta CDS-marknaden i hanteringen av finansiella kriser. Om extrem 

marknadsturbulens på CDS-marknaden kunde kontrolleras, skulle det möjligen kunna 

ge en bättre grund till att sätta bromsar i större finansiella störtlopp. På vilket sätt detta 

praktiskt kunde sedan göras är utanför syftet av denna avhandling. 

Om man beaktar Acharya och Johnons (2007) slutsats från synvinkeln av en 

investerare, kan man se hur förståelsen av CDS-marknadernas centrala roll kan ha en 

inverkan på investeringsbeslut. Ifall ny information av företagens framtidsutsitkter 

prissätts först på CDS-marknaden, kan aktie- och obligationsinvesterare ta detta i 

hänsyn för att kunna göra bättre beslut om sina investeringar. Dessutom då resultaten 

tyder på att kopplingarna mellan alla de tre valda marknaderna är väldigt höga, 

minskar diversifieringsfördelarna som kan uppnås genom att inkludera dessa tre 

tillgångsklasser i sin portfölj. Det som är dessutom väldigt relevant, är att under kristid 

verkar dessa kopplingar ytterligare förstärkas. Detta innebär att 

diversifieringsfördelarna minskar just då man skulle behöva dem mest. 

 För att dock inte tänka på resultaten endast från en mer riskorsakande synvinkel bör 

det påpekas att t.ex. iTraxx Europe Total Return-indexet, som visas i figur 2, har 

genererat i medeltal en årlig avkastning på nästan 15 % under de senaste dryga fem 

åren. Förutom att möjligen även i framtiden erbjuda en attraktiv avkastning på det 

investerade kapitalet, fungerar CDS-kontrakt trots allt fortfarande som 

riskhanteringsinstrument. Detta sågs tydligt under våren 2012 då ISDA, den centrala 

föreningen för CDS-kontrakt, deklrarerade att omstruktureringen av Greklands 

statsskludebrev kommer att ses som en kredithändelse. Innebörden av besluten var 

naturligtvis att de som köpt skydd mot en utebliven betalning fick sin ersättning. Ifall 
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detta inte skulle ha hänt kan det bra vara att hela CDS-marknaden skulle ha gått misste 

om sin grund. 

10.3. Förslag på fortsatt forskning 

Avkastningskopplingarna och volatilitetsöverföring mellan aktie-, CDS- och 

obligationsmarknaderna har undersökts i denna avhandling på ett betydligt bredare 

plan än vad tidigare undersökningar med samma syfte gjort. Trots detta finns det 

fortfarande aspekter inom området som kunde undersökas mer ingående. En 

tillämpning av alternativa volatilitetsöverföringsmodeller vore på sin plats för att 

kunna bättre evaluera konsistensen av resultaten. Vidare kunde modellen av Diebold 

och Yilmaz (2012) vidare tillämpas för att undersöka de tidsvarierande 

volatilitetsöverföringssambanden. 

Även om användningen av olika metoder kan medföra ny information är det viktigt att 

komma ihåg den klassiska GIGO-principen – gargage in, garbage out. Ifall de 

datamaterial som används inte är ett representativt sampel, kommer inte heller 

resultaten vara representativa. Därför anser referenten att det kunde vara av orsak att 

till mån och möjlighet skapa portföljer av de tre valda marknaderna, som innehåller 

samma referensentiteter i alla tre portföljer. På detta sätt skulle man säkra sig att 

tredjeparts idiosynkratiska information inte skulle påverka resultaten. Även om vid 

användning av index är deras inverkan väldigt liten, kan det ändå vara motiverat att 

kontrollera detta genom att använda sig av portföljer med samma företag. 

 I många av tidigare undersökningar har amerikanska data använts, medan det i denna 

avhandling har använts europeiskt data. En ny aspekt till det hela kunde fås genom att 

använda data från den amerikanska, europeiska och asiatiska marknaden för en och 

samma tidsperiod. På detta sätt kunde eventuella geografiska skillnader i 

marknadskopplingarna undersökas och en bättre förståelse av den globala dynamiken 

mellan marknaden fås. 



80 

 

 

11 SAMMANFATTNING 

I denna avhandling har avkastningskopplingar och volatilitetsöverföring mellan CDS-, 

aktie- och obligationsmarknaden undersökts. Avhandlingen bidrar med en signifikant 

kontribution till forskningen inom området genom att undersöka dessa dynamiska 

kopplingar med färskt data och studera även skillnader i kopplingarna under olika 

marknadslägen. Fokuset i undersökningen är den europeiska marknaden under tiden 

juni 2004 till juni 2012, med en ytterligare indelning till förekristid (juni 2004 – 

februari 2007), finanskris (februari 2007 – oktober 2009) och eurokris (oktober 2009 

– juni 2012). 

Avhandlingens empiriska metodik baserar sig på två, varandra kompletterande, 

ekonometriska modeller. Den första metoden är en klassisk multivariat GARCH-

modell, mer noggrant en asymmetrisk BEKK-parametriserad VAR(1)-MGARCH(1,1), 

som tillåter för avkastningskopplingar och volatilitetsöverföring med asymmetriska 

chocker mellan de tre undersökta marknaderna. Den senare metoden är ett nyare sätt 

på se på variansuppspjälkningen i prognosfel, som tillåter forskaren att erhålla andelar 

av volatiliteten som orsakas på grund av volatilitetsöverföring. 

Resultaten från avhandlingen tyder på att CDS- och aktiemarknaden har de viktigaste 

rollerna i prisbildningen mellan de tre undersökta marknaderna, medan 

obligationsmarknaden tenderar vara den marknad som mest påverkas av de två andra 

marknaderna. Dessa samband håller i huvudsak för både avkastningar och volatilitet, 

även om kopplingarna verkar vara betydligt starkare i volatilitet. Många av resultaten i 

denna avhandling för avkastnignskopplingar, som går direkt att jämföras med tidigare 

studier, stöder de resultat som tidigare erhållits. Volatilitetsresultaten skiljer sig 

däremot i viss mån. 

Genom att se på resultaten från hela tidsperioden samt de tre valda subsamplen, 

konkluderas att CDS- och aktievolatilitet spelar en stor roll i orsakandet av 

volatilitetsöverföring, speciellt vid kristid. Under förekristiden var den allmänna 

volatilitetsöverföringen mellan marknaderna endast ca en tredjedel av den vad den var 

under de två krisperioderna. Detta fenomen orsakades till huvudsak då av CDS- och 

aktiemarknaderna, med obligationsmarknaden som huvudsakliga mottagare av 

volatilitet. 
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Avhandlingens resultat har viktiga implikationer för både portföljförvaltning och 

reglering. En kännedom om kopplingarna mellan marknaderna och huruvida 

information prissätts på någon marknad först, ger portföljförvaltarna en bättre insyn i 

möjliga diversifieringseffekter samt möjlig extrahering av information ur priserna på en 

marknad. Däremot för reglerarna ger insynerna om volatilitetsspridning en bättre 

utgångspunkt för hantering av kriser och reglering av de marknader, där problem 

lättast uppstår. 
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APPENDIX 1 FULLSTÄNDIGA RESULTAT FÖR HELA TIDSPERIODEN 

Variabel Koefficient Medelfel t-stat p-värde 

Medelvärdesekvationen 

δ(1,1) 0,0233 0,0138 1,6816 0,0926 

δ(2,1) -0,0210 0,0135 -1,5566 0,1196 

δ(3,1) 0,0002 0,0035 0,0473 0,9622 

θ(1,1) -0,0034 0,0226 -0,1514 0,8796 

θ(1,2) -0,0189 0,0084 -2,2524 0,0243 

θ(1,3) 0,1414 0,0929 1,5215 0,1281 

θ(2,1) -0,0400 0,0222 -1,7978 0,0722 

θ(2,2) 0,1511 0,0225 6,6992 0,0000 

θ(2,3) 0,0078 0,0912 0,0860 0,9315 

θ(3,1) 0,0215 0,0042 5,1264 0,0000 

θ(3,2) -0,0073 0,0015 -5,0019 0,0000 

θ(3,3) 0,1414 0,0210 6,7446 0,0000 

Variansekvationen 

C(1,1) 0,1584 0,0207 7,6429 0,0000 

C(2,1) -0,0055 0,0234 -0,2372 0,8125 

C(2,2) 0,0314 0,0234 1,3399 0,1803 

C(3,1) -0,0043 0,0307 -0,1386 0,8897 

C(3,2) 0,0292 0,0074 3,9630 0,0001 

C(3,3) 0,0008 0,0157 0,0483 0,9615 

A(1,1) 0,0367 0,0239 1,5361 0,1245 

A(1,2) 0,0503 0,0235 2,1404 0,0323 

A(1,3) -0,0017 0,0053 -0,3214 0,7479 

A(2,1) -0,0733 0,0087 -8,4117 0,0000 

A(2,2) 0,5067 0,0202 25,0632 0,0000 

A(2,3) 0,0026 0,0024 1,0823 0,2791 

A(3,1) -0,3287 0,1035 -3,1768 0,0015 

A(3,2) -0,2880 0,0962 -2,9947 0,0027 

A(3,3) 0,0436 0,0317 1,3737 0,1695 

B(1,1) 0,8728 0,0102 85,8005 0,0000 

B(1,2) 0,0108 0,0155 0,6971 0,4857 

B(1,3) -0,1166 0,0108 -10,7651 0,0000 

B(2,1) -0,0013 0,0040 -0,3350 0,7376 

B(2,2) 0,8986 0,0072 124,2138 0,0000 

B(2,3) -0,0074 0,0034 -2,1814 0,0292 

B(3,1) -1,0241 0,0342 -29,9698 0,0000 

B(3,2) 0,2144 0,1781 1,2039 0,2286 

B(3,3) -0,9014 0,0081 -110,7565 0,0000 

D(1,1) -0,3248 0,0208 -15,6133 0,0000 

D(1,2) 0,2266 0,0324 7,0044 0,0000 

D(1,3) 0,0101 0,0033 3,0602 0,0022 

D(2,1) -0,0174 0,0107 -1,6300 0,1031 

D(2,2) 0,0420 0,0482 0,8717 0,3834 

D(2,3) -0,0020 0,0012 -1,6304 0,1030 

D(3,1) -0,1060 0,1414 -0,7498 0,4534 

D(3,2) -0,0815 0,1523 -0,5351 0,5926 

D(3,3) -0,2055 0,0235 -8,7458 0,0000 

Log Likelihood = -5887,70, n = 2076 

I tabellen presenteras de fullständiga resultaten från VAR(1)-MGARCH(1,1)-modellen för hela tidsperioden (16.6.2004 - 
1.6.2012). Koefficienterna är definierade enligt ekvationerna (7.8)-(7.9). 
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APPENDIX 2 FULLSTÄNDIGA RESULTAT FÖR FÖREKRISTIDEN 

Variabel Koefficient Medelfel t-stat p-värde 

Medelvärdesekvationen 

δ(1,1) 0,0614 0,0162 3,8002 0,0001 

δ(2,1) -0,0359 0,0143 -2,5159 0,0119 

δ(3,1) -0,0006 0,0048 -0,1178 0,9063 

θ(1,1) -0,0588 0,0235 -2,5023 0,0123 

θ(1,2) -0,0337 0,0259 -1,3020 0,1929 

θ(1,3) 0,1281 0,1283 0,9980 0,3183 

θ(2,1) -0,0438 0,0266 -1,6482 0,0993 

θ(2,2) 0,2252 0,0490 4,5960 0,0000 

θ(2,3) -0,1811 0,1015 -1,7848 0,0743 

θ(3,1) 0,0000 0,0084 -0,0002 0,9999 

θ(3,2) 0,0036 0,0066 0,5376 0,5908 

θ(3,3) 0,0316 0,0323 0,9786 0,3278 

Variansekvationen 

C(1,1) 0,1323 0,0454 2,9142 0,0036 

C(2,1) -0,0022 0,0438 -0,0499 0,9602 

C(2,2) 0,0648 0,0272 2,3851 0,0171 

C(3,1) -0,0224 0,0338 -0,6624 0,5077 

C(3,2) -0,0187 0,0224 -0,8360 0,4032 

C(3,3) -0,0007 0,0443 -0,0159 0,9873 

A(1,1) 0,0493 0,0349 1,4129 0,1577 

A(1,2) 0,0809 0,0320 2,5303 0,0114 

A(1,3) 0,0111 0,0088 1,2512 0,2109 

A(2,1) -0,1015 0,0284 -3,5803 0,0003 

A(2,2) 0,6023 0,0581 10,3612 0,0000 

A(2,3) 0,0081 0,0074 1,1058 0,2688 

A(3,1) -0,1513 0,1620 -0,9338 0,3504 

A(3,2) -0,4810 0,1723 -2,7923 0,0052 

A(3,3) 0,1276 0,0361 3,5402 0,0004 

B(1,1) 0,8671 0,0512 16,9220 0,0000 

B(1,2) 0,0114 0,0255 0,4464 0,6553 

B(1,3) -0,1068 0,0256 -4,1740 0,0000 

B(2,1) 0,0034 0,0172 0,1970 0,8438 

B(2,2) 0,8588 0,0178 48,1203 0,0000 

B(2,3) -0,0088 0,0163 -0,5400 0,5892 

B(3,1) -1,1903 0,5529 -2,1529 0,0313 

B(3,2) 0,2704 0,2462 1,0985 0,2720 

B(3,3) -0,9095 0,0506 -17,9595 0,0000 

D(1,1) -0,3167 0,0508 -6,2352 0,0000 

D(1,2) 0,1956 0,0401 4,8768 0,0000 

D(1,3) -0,0005 0,0099 -0,0491 0,9608 

D(2,1) 0,0044 0,0352 0,1240 0,9014 

D(2,2) -0,0216 0,0911 -0,2367 0,8129 

D(2,3) -0,0102 0,0062 -1,6453 0,0999 

D(3,1) -0,3741 0,2663 -1,4046 0,1601 

D(3,2) 0,0419 0,2476 0,1692 0,8656 

D(3,3) 0,0855 0,0806 1,0614 0,2885 

Log Likelihood = -869,39, n = 686 

I tabellen presenteras de fullständiga resultaten från VAR(1)-MGARCH(1,1)-modellen för förekristiden (16.6.2004 - 
2.2.2007). Koefficienterna är definierade enligt ekvationerna (7.8)-(7.9). 
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APPENDIX 3 FULLSTÄNDIGA RESULTAT FÖR FINANSKRISEN 

Variabel Koefficient Medelfel t-stat p-värde 

Medelvärdesekvationen 

δ(1,1) -0,0036 0,0331 -0,1076 0,9143 

δ(2,1) -0,0005 0,0276 -0,0187 0,9851 

δ(3,1) -0,0039 0,0065 -0,6081 0,5431 

θ(1,1) 0,0106 0,0388 0,2726 0,7852 

θ(1,2) -0,0185 0,0145 -1,2786 0,2010 

θ(1,3) -0,0182 0,1796 -0,1014 0,9192 

θ(2,1) 0,0210 0,0420 0,5003 0,6168 

θ(2,2) 0,2151 0,0407 5,2836 0,0000 

θ(2,3) 0,2703 0,2129 1,2693 0,2043 

θ(3,1) 0,0403 0,0078 5,1666 0,0000 

θ(3,2) -0,0009 0,0025 -0,3632 0,7165 

θ(3,3) 0,3031 0,0374 8,1114 0,0000 

Variansekvationen 

C(1,1) 0,1967 0,0409 4,8039 0,0000 

C(2,1) -0,0553 0,0331 -1,6669 0,0955 

C(2,2) 0,0001 0,0286 0,0047 0,9963 

C(3,1) -0,0330 0,0175 -1,8885 0,0590 

C(3,2) 0,0002 0,0148 0,0162 0,9871 

C(3,3) 0,0000 0,0460 -0,0001 0,9999 

A(1,1) 0,1139 0,0397 2,8695 0,0041 

A(1,2) 0,0076 0,0448 0,1691 0,8657 

A(1,3) -0,0040 0,0057 -0,7003 0,4837 

A(2,1) -0,0525 0,0153 -3,4371 0,0006 

A(2,2) 0,5188 0,0351 14,7821 0,0000 

A(2,3) 0,0023 0,0023 0,9941 0,3202 

A(3,1) 0,5562 0,2287 2,4320 0,0150 

A(3,2) 0,0252 0,1849 0,1360 0,8918 

A(3,3) -0,1005 0,0400 -2,5141 0,0119 

B(1,1) 0,9732 0,0221 44,1134 0,0000 

B(1,2) -0,0345 0,0250 -1,3811 0,1673 

B(1,3) -0,0410 0,0218 -1,8852 0,0594 

B(2,1) -0,0177 0,0114 -1,5461 0,1221 

B(2,2) 0,8934 0,0129 69,2568 0,0000 

B(2,3) 0,0126 0,0053 2,3876 0,0170 

B(3,1) 2,1312 0,6978 3,0543 0,0023 

B(3,2) -1,5241 0,4583 -3,3253 0,0009 

B(3,3) -1,0194 0,0294 -34,6178 0,0000 

D(1,1) -0,3393 0,0338 -10,0496 0,0000 

D(1,2) 0,2341 0,0670 3,4927 0,0005 

D(1,3) 0,0091 0,0050 1,8239 0,0682 

D(2,1) -0,0084 0,0200 -0,4204 0,6742 

D(2,2) 0,0224 0,0813 0,2760 0,7825 

D(2,3) -0,0026 0,0030 -0,8662 0,3864 

D(3,1) 0,2667 0,3155 0,8454 0,3979 

D(3,2) -0,3239 0,2773 -1,1681 0,2428 

D(3,3) -0,2259 0,0647 -3,4901 0,0005 

Log Likelihood = -869,39, n = 686 

I tabellen presenteras de fullständiga resultaten från VAR(1)-MGARCH(1,1)-modellen för finanskrisen (5.2.2007 - 
2.10.2009). Koefficienterna är definierade enligt ekvationerna (7.8)-(7.9). 
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APPENDIX 4 FULLSTÄNDIGA RESULTAT FÖR EUROKRISEN 

Variabel Koefficient Medelfel t-stat p-värde 

Medelvärdesekvationen 

δ(1,1) 0,0008 0,0344 0,0245 0,9805 

δ(2,1) 0,0413 0,0861 0,4801 0,6312 

δ(3,1) 0,0104 0,0059 1,7845 0,0743 

θ(1,1) -0,0399 0,0483 -0,8261 0,4087 

θ(1,2) 0,0094 0,0143 0,6577 0,5107 

θ(1,3) -0,3267 0,2097 -1,5582 0,1192 

θ(2,1) 0,1647 0,1337 1,2312 0,2182 

θ(2,2) 0,0406 0,0498 0,8140 0,4156 

θ(2,3) 1,8181 0,5726 3,1749 0,0015 

θ(3,1) 0,0193 0,0084 2,2988 0,0215 

θ(3,2) -0,0125 0,0024 -5,1553 0,0000 

θ(3,3) 0,1754 0,0398 4,4032 0,0000 

Variansekvationen 

C(1,1) 0,1901 0,1490 1,2762 0,2019 

C(2,1) 0,0341 0,5319 0,0641 0,9489 

C(2,2) -0,3477 0,2910 -1,1948 0,2322 

C(3,1) 0,0558 0,1140 0,4890 0,6248 

C(3,2) -0,0946 0,0770 -1,2282 0,2194 

C(3,3) 0,0000 0,0394 -0,0003 0,9997 

A(1,1) -0,2872 0,0930 -3,0870 0,0020 

A(1,2) 0,4107 0,1536 2,6741 0,0075 

A(1,3) 0,0263 0,0188 1,3987 0,1619 

A(2,1) -0,1089 0,0192 -5,6859 0,0000 

A(2,2) 0,4359 0,0533 8,1753 0,0000 

A(2,3) 0,0069 0,0094 0,7317 0,4643 

A(3,1) -0,4548 0,3363 -1,3523 0,1763 

A(3,2) 0,3820 0,8258 0,4626 0,6436 

A(3,3) 0,3224 0,1349 2,3893 0,0169 

B(1,1) 0,9607 0,0649 14,8112 0,0000 

B(1,2) -0,2814 0,1690 -1,6653 0,0958 

B(1,3) -0,0936 0,0255 -3,6705 0,0002 

B(2,1) 0,0033 0,0126 0,2594 0,7953 

B(2,2) 0,8845 0,0394 22,4677 0,0000 

B(2,3) -0,0160 0,0069 -2,3287 0,0199 

B(3,1) 1,5069 0,9041 1,6669 0,0955 

B(3,2) -4,9633 1,8410 -2,6959 0,0070 

B(3,3) -0,3991 0,1426 -2,7986 0,0051 

D(1,1) -0,3198 0,0812 -3,9380 0,0001 

D(1,2) 0,4266 0,1665 2,5619 0,0104 

D(1,3) -0,0640 0,0179 -3,5702 0,0004 

D(2,1) 0,0116 0,0179 0,6481 0,5169 

D(2,2) -0,0075 0,0807 -0,0926 0,9262 

D(2,3) -0,0142 0,0036 -3,9026 0,0001 

D(3,1) -0,2243 0,3986 -0,5627 0,5737 

D(3,2) -2,2539 0,9985 -2,2573 0,0240 

D(3,3) -0,1145 0,1509 -0,7585 0,4482 

Log Likelihood = -2276,50, n = 694 

I tabellen presenteras de fullständiga resultaten från VAR(1)-MGARCH(1,1)-modellen för eurokrisen (5.10.2009 - 
1.6.2012). Koefficienterna är definierade enligt ekvationerna (7.8)-(7.9). 
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APPENDIX 5 STANDARDISERADE RESIDUALERNA FÖR HELA 
TIDSPERIODEN 
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APPENDIX 6 STANDARDISERADE RESIDUALERNA FÖR 
FÖREKRISTIDEN 
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APPENDIX 7 STANDARDISERADE RESIDUALERNA FÖR 
FINANSKRISEN 
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APPENDIX 8 STANDARDISERADE RESIDUALERNA FÖR EUROKRISEN 

 

 


