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Sammandrag:  

Syftet med arbetet var att undersöka avkastningar på börsnoterade syndaktier i Asien. 
Syndaktierna utgör i sig en intressant aktiegrupp och Asien är en intressant marknad 
där speciellt Kina har visat en enorm tillväxt under de senaste tio åren. De flesta 
studierna kring ämnet är gjorda på utvecklade marknader och det finns mycket få 
arbeten som enbart skulle undersöka syndaktier i Asien. I de flesta tidigare studier har 
forskare dock kommit till slutsatsen att syndaktier presterar bättre än marknaden 
generellt. Som orsaker till resultaten har presenterats bland annat investerarnas 
motvilja att investera i dessa aktier samt storleks- och värdeanomalier. 
 
Detta arbete baserar sig främst på teorin om effektiva marknader (EMH) av Fama. 
Enligt teorin borde det inte förekomma abnormala avkastningar som inte kan 
förklaras med ökad risknivå. En ytterlig teori som stöder arbetet är en teori om 
beteendevetenskaplig investering. Det presenteras även möjliga motiveringar till 
högre avkastningar på syndaktier i Asien. 
 
De syndindustrierna som undersöktes var tobaksindustrin, alkoholindustrin, 
vapenindustrin samt hasardspelindustrin. Undersökningen beaktar börsnoterade 
syndaktier i Hong Kong, Japan, Indien, Indonesien, Filippinerna, Kina (Shenzhen och 
Shanghai), Malaysia, Singapore och Sydkorea. Aktierna undersöktes både på 
landnivå och genom att bygga två syndaktieportföljer, Developed Asia och Emerging 
Asia. Som jämförelseindex används både olika marknadsindex och MSCI landindex. 
Resultat baserar sig på månatliga avkastningar mellan januari 2000 och augusti 2012. 
Varje portfölj har en individuell undersökningsperiod. 
 
På basis av de erhållna resultaten visar det sig att majoriteten av syndportföljer i 
Asien avkastar mera än marknader generellt. Resultaten är konstanta även efter 
riskjustering med volatilitet och beta. Hong Kong och Kina står för de högsta 
totalavkastningarna medan den enda syndportföljen som visar lägre avkastning 
jämfört med någon av sina jämförelseindexen är Filippinerna. Av de två större 
portföljerna visar Developed Asia aningen högre alpha än Emerging Asia medan den 
sistnämnda visar mera signifikanta resultat. Båda portföljer visar likadana 
riskjusterade resultat. 
Nyckelord: Syndaktier, vice stocks, sin stocks, Asien, utvecklingsmarknad, anomalier 
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1. INLEDNING  

Det traditionella målet i placeringsverksamhet är att sträva efter möjligast effektiva 

portföljer med möjligast hög avkastning för given risknivå. Det är dock svårt att jämt 

överskrida marknadsavkastning. Ett försök att nå högre avkastningsnivå är att 

investera enligt en viss strategi eller investeringsstil. Stilen kan innebära till exempel 

investeringar i specifika aktiegruppen eller till specifik region. Då det gäller val av 

placeringsobjekt och investeringsbeslut kan placerarens preferenser i princip indelas i 

två huvudsakliga grupper: preferenser som baserar sig på rationell information om 

företagets kommande kassaströmmar och andra finansiella faktorer samt preferenser 

som baserar sig på information som beaktar andra än finansiella egenskaper. Det talas 

även mycket om beteendevetenskaplig finansiering (eng. Behavioral Finance) som 

innebär investering på basis av icke-finansiell information. Ett exempel på den 

sistnämnda är val av investeringsobjekt enligt etiska principer. Som direkt motsats till 

denna investeringsstil är att investera till oetiska eller de så kallade syndbranscher och 

syndaktier. Till de vanligaste syndbranscherna räknas vapenindustrin (inklusive 

biologiska vapen), tobaksindustrin, alkoholindustrin, hasardspelindustrin samt 

porrindustrin.  

 

Olika placeringsstrategier har i dagens läge blivit en stor trend hos förmögenhets- och 

investeringsfondsförvaltare. Investeringsobjekt i de etiska portföljerna granskas 

vanligtvis genom SRI (Socially Responsible Investing) processen där man skiljer 

mellan positiv och negativ granskning (eng. screening).  De företag som har 

verksamhet inom någon av de tidigare nämnda syndbranscher anses vanligtvis som 

oetiska investeringar och ska följaktligen automatiskt uteslutas från de etiska 

investeringsportföljerna. Edhec-Risk Institute har dock konstaterat att SRI-screening 

inte är ett sätt att minska risken samt att SRI-investeringar i sig inte ger något 

mervärde till investerare ur en finansiell synvinkel.1 Samtidigt har det hittats resultat 

på att syndaktier skulle avkasta bättre än marknader och de etiska portföljerna.2 Den 

etiska investeringspreferensen utgår således primärt från andra än rent finansiella 

målsättningar vilket betyder att en etisk investerare kan vara villig att bortse från 

högre avkastningar för att uppfylla sina etiska principer. Dessutom kan en investerare 

                                                 
1 Sullivan, R. (2010).  
2 Fabozzi et al. (2008), Hong & Kacperczyk (2007), Visaltanachoti et al. (2009). 
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vara intresserad av företagets bra image, vilket kan i värsta fall leda till mycket icke-

diversifierad portfölj.3  Båda investeringsalternativen, syndaktier och etiska aktier, 

illustrerar på sitt sätt en möjlighet att implementera ett beteendevetenskapligt 

investeringsbeslut. Investerare som föredrar att investera i syndaktier väljer likaså att 

investera i icke-diversifierad portfölj, men en sådan investerare kan av viss mån utgå 

även från rent finansiella faktorer. En investeringsstil som föredrar placeringar till 

syndbranscher kan enligt tidigare studier motiveras även med finansiell information 

såsom stabila kassaströmmar samt lägre värderingsnivå som medför högre 

avkastningar. 

 

De få studier som har gjorts om syndaktier har visat att denna aktiegrupp ofta 

producerar högre avkastning jämfört med etiska placeringar och jämfört med 

aktiemarknader generellt.4  Några undersökningar har också visat att det inte 

förekommer stora skillnader mellan etiska och oetiska placeringar. Båda portföljer 

kan lida av dålig diversifiering som medför lägre avkastningar än de mest optimala 

portföljer. Däremot finns det inte många studier som skulle bevisa att oetiska 

investeringar skulle producera sämre avkastningar än etiska placeringar eller 

marknader i genomsnitt. 5 I nästan alla studier där man har undersökt avkastningar hos 

syndaktier, har man kommit fram till liknande resultat. Fenomenet har undersökts 

mest i USA, endast i viss mån i Europa och mycket lite på andra marknader. 

Följaktligen är det intressant att undersöka hur dessa aktier presterar på 

utvecklingsmarknader.  

1.1 Definition av synd 

Synd som ett begrepp har sina rötter i religionen. Begreppet har förknippats med 

moraluppfattning och det innebär främst oacceptabla handlingar inom ett visst 

normsystem. 6 Synd som begrepp har således både en universell mening och mening 

som kan kopplas till en viss religion eller till en annan moraluppfattning. Enligt 

universell definition är synd någonting som är moraliskt fel. Synd kan definieras även 

                                                 
3 Statman, M., Fisher, K.L. & Anginer, D. (2008) 
4 Fabozzi et al. (2008), Hong & Kacperczyk (2009) 
5 Se ytterligare t.ex. Statman (2000), Kreander, Gray, Power and Sinclair (2000) samt Bauer, Koedijk 
and Otten (2002) 
6  Se t.ex.  Nationalencyklopedin 
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som: ”…something that is very pleasant, but very bad for you…”.7  Begreppet synd 

kan således tolkas på många olika sätt. På grund av olika religioner kan vissa saker 

som är vanliga i västländer vara omoraliska t.ex. i Asien och tvärtom. Tack vare att 

det existerar olika uppfattningar av synd äter t.ex. muslimer inte griskött (i 

muslimländer som Malaysia och Indonesien) och indier inte nötkött. I många länder 

anses till exempel alkohol, tobak och hasardspel vara oetiska, eftersom de ofta har att 

göra med omoraliska och oetiska handlingar i samhället. Dessa tre grupper definieras 

som omoraliska främst på grund av att de kan orsaka ett beroende samt påverka 

individens hälsa, omgivning och slutligen hela samhället negativt genom ökade 

hälsovårdskostnader, antalet dödsfall och så vidare. Hasardspel associeras också ofta 

med organiserat brottslighet, vilket starkt påverkar allmänhetens syn på hela denna 

bransch. 8  

 

Samtidigt kan alkohol vara en vanlig del av affärsmöten i länder som Kina och Japan 

som har en lång ”alkoholtradition”.9 Enligt World Health Organization (WHO) har 

konsumtionen av alkohol ökat även i andra länder i Asien under de senaste 

årtiondena. Enligt de senaste rapporterna förväntas alkoholkonsumtionen i de största 

länderna i Asien att fortsätta öka eller åtminstone stanna på en stabil nivå. När det 

gäller tobakskonsumtion rapporterar WHO likadana ökande siffror speciellt för låg- 

och medelinkomstländer. Tobak är i dagens läge en av de ledande dödsorsakerna i 

hela världen. WHO uppskattar att ifall den nuvarande trenden fortsätter betyder det att 

80 % av dödsfallen orsakade av tobakskonsumtion kommer att ske just i låg- och 

medelinkomstländer, bland andra i olika länder i Asien, före 2030. 10  

 

Syndaktier är således främst aktier inom de branscher som enligt allmänhetens åsikt 

stöder oetiska handlingar eller tillverkar produkter som är skadliga för människan. De 

tre mest traditionella syndbranscherna (”The Triumvirate of Sin”) är alkohol- och 

tobaksproduktion samt hasardspelindustrin. Dessutom kan även vapenindustri och 

porrindustri allmänt inkluderas i syndbranscher. 

                                                 
7  Cambridge Advance Learner’s Dictionary (2003) 
8  Hong & Kacperczyk (2009) 
9  Se t.ex. artiklar av Milne (2002) och Newman (2002) 
10 WHO report on the global tobacco epidemic (2011) 
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1.2 Problemområde 

Syndaktier är en marginell grupp inom aktiemarknader och därför betydligt mindre 

undersökta än andra aktiegrupper. Dessa aktier följs inte heller lika aktivt av 

analytikerna som de konventionella aktierna. 11 Till de ”klassiska” syndbranscherna 

hör tobaksindustrin, spelindustrin, porrindustrin, vapenindustrin samt 

alkoholindustrin. Det finns emellertid många andra företag som har verksamhet som 

strider mot olika slags moraliska eller etiska principer. Således kan ett företag ha 

oetisk verksamhet om den säljer skräpmat eller använder barnarbetskraft. Det är 

därför viktigt att göra en skillnad mellan aktier av oetiska företag och de ”klassiska” 

syndaktierna, eftersom dessa två inte nödvändigtvis hör till samma grupp. Vidare ska 

det noteras att en investerare som inte vill investera i oetiska företag eller i 

syndbrancher inte heller automatiskt är en etisk investerare. Att investera i syndaktier 

eller i etiska aktier är ett exempel på en slags stilinvestering där en investerare 

begränsar sitt investeringsuniversum till en viss grupp av aktier. Definitionen av 

syndbransch och syndaktie kan följaktligen vara mycket subjektiv och det existerar 

inte ett enda rätt sätt att definiera denna aktiegrupp. Ytterligare ett exempel på oetiska 

företag är bolag som har verksamhet som strider mot vissa religiösa principer. I detta 

arbete kommer jag att koncentrera mig enbart på fyra av de fem ”klassiska” 

syndaktieklasser: tobaksindustri, spelindustri, vapenindustri samt produktion av 

alkohol. 

 

Att undersöka avkastningar på syndaktier just i Asien är intressant eftersom denna 

aktiegrupp har studerats mycket lite på dessa marknader. Ändå finns det tiotals aktier 

som kan klassificeras som syndaktier både i Kina och andra länder i Asien och dessa 

placeringsobjekt har väckt också internationellt intresse.12 Orsaken till detta är att det 

finns både kulturella och socioekonomiska faktorer som gynnar vissa syndbranscher 

och således medför ökande kassaströmmar för dessa bolag. Det har forskats rätt lite i 

avkastningar på syndaktier även på den globala nivån och de studier som finns 

koncentrerar sig mest på USA och andra länder där sortimentet av aktier är mycket 

bredare. I dagens läge finns det endast en investeringsfond i världen som har en 

placeringsstrategi som koncentrerar sig på att investera i syndbranscher. Den enda 
                                                 
11 Hong & Kacperczyk (2009) 
12 Se olika nyheter och artiklar om ”sin stocks”, t.ex. Tan, K. (2012) och Dalavagas, I. (2012). 
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syndfonden, US Mutuals Vice Fund, har under sin livstid presterat nästan konstant 

bättre än sin jämförelseindex S&P 500.13  

 

Under de senaste tio år har investeringar i syndaktier fått mera uppmärksamhet i 

medierna då de få studier om syndaktiernas avkastningar har visat att denna 

placeringsstrategi verkar ge högre avkastning jämfört med vanliga aktieportföljer eller 

marknadsindex på samma marknader.14  Detta gäller alla marknader som har 

undersökts. Syndaktier verkar ge högre avkastningar både jämfört med marknaden 

och andra jämförelseaktier inklusive etiska aktier. Möjliga orsaker till detta kan vara 

företagets monopol inom sin bransch, att företagets aktier har undervärderats, att 

aktierna liknar värdeaktier samt skattepolitiken och den negativa image dessa aktier 

kan ha.15  På grund av den stora andelen nordamerikanska syndaktier och 

undersökningar finns det emellertid inte många studier som skulle fokusera på andra 

marknader och ännu färre studier har gjorts om tillväxtmarknader i Asien eller Kina. 

Emellertid har Asien och speciellt Kina visat en enorm ekonomisk tillväxt som 

innebär att investerare har blivit extremt intresserade att investera i respektive 

marknader.16 Således är det intressant att undersöka ifall även syndaktier i Asien följer 

denna tillväxt i form av abnormala avkastningar över marknadsnivån.     

1.3  Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka avkastningar på syndaktier som är noterade 

på olika börser i Asien. 

1.4  Avgränsningar 
 

Denna studie avgränsas till Asien. Undersökningen omfattar således endast syndaktier 

som primärt är noterade på olika börser i Asien. Analysen har vidare avgränsats till de 

mest likvida marknader och till sådana aktier vars prisinformation var tillgängligt 

under den observerade tidsperioden, det vill säga till aktier som är börsnoterade vid 

något skede under hela undersökningsperioden. Marknader som beaktas är Hong 

Kong, Japan, Indien, Indonesien, Filippinerna, Kina (Shenzhen och Shanghai), 

                                                 

 
13 Se Morningstar: Vice Investor VICEX 
14 Fabozzi et al. (2008) 
15 Fabozzi et al. (2008), Olsson (2005) och Salaber (2007) 
16 World Bank (2012) 
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Malaysia, Singapore och Sydkorea. För att undvika den så kallade survivorship bias, 

har aktiedata korrigerats så att det beaktar även sådana bolag som inte längre 

existerar. 

 

Aktierna är grupperade enligt branscher och begränsade till de fyra vanligaste 

syndbranscherna (tobak, alkohol, vapen och hasardspel). Studien innefattar inte 

porrindustrin på grund av brist på börsnoterade bolag i respektive bransch. Tidsperiod 

som undersöks är 1.1.2000 - 31.08.2012. Perioden har valts med tanke på att den 

aktieinformation som behövdes var tillgänglig för hela denna tidsintervallen. 

Samtidigt innehåller tidsintervallen relativt ny information och tidsserien är 

tillräckligt lång för undersökningen. Tidsserien har ytterligare indelats i två kortare 

perioder: 1.1.2000 - 31.8.2008 och 1.9.2008 – 31.8.2012 för att kunna beakta 

finanskrisen. 

1.5 Disposition 

Arbetet är upplagt så att i kapitel 2 presenteras och definieras begreppet syndaktier 

och de branscherna som beaktas i denna undersökning. I kapitel 3 presenteras 

motiveringar till varför syndaktier kan avkasta bättre än marknader generellt samt 

diskuteras de riskaspekter som kan antas påverka avkastningar på de undersökta 

marknaderna. I fjärde kapitlet behandlas de viktigaste teorier som kan kopplas till 

ämnet och som ger ramar för undersökningen. I kapitel fem går jag genom tidigare 

studier som har gjorts i samma ämnesområde. Kapitel 6 beskriver metoden som 

använts i detta arbete samt ger en mera detaljerad information om hur metoden har 

tillämpats i undersökningen. Därefter följer kapitel 7 med beskrivning av data. I 

kapitel 8 presenteras de erhållna resultaten av undersökningen och i det sista kapitlet 

diskuteras resultat och ges ett förslag till fortsatt forskning. 
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2. SYNDAKTIER  

2.1 Definition av ”oetiska investeringar” 

Ur investerarens perspektiv kan placeringsobjektens ställning inom etiska och oetiska 

företag inte bestämmas enbart enligt hur dessa företag hanterar samhällsansvar 

eftersom den innebär flera mycket allmänna principer. 17  Generellt kan man säga att 

de företag i Asien som agerar i en av de tidigare nämnda syndbranscherna inte aktivt 

främjar etiska och moraliska frågor i samhället.18 Dock brukar många internationella 

företag, speciellt de företag som har verksamhet i syndbrancher, vara strikt 

kontrollerade och måste därför ännu noggrannare följa olika lagar och direktiv.  

 

Utöver lagstiftliga bestämmelser är tobaks- och alkoholbranscher dessutom sällsynt 

kraftigt beskattade runtom i världen.19  Flera hasardspelbolag och alkoholtillverkare 

stöder emellertid olika program som hjälper människor som blivit beroende av dess 

produkter (stödgrupper för spelberoende, alkoholberoende osv.). Det är följaktligen 

viktigt att göra skillnad mellan verkligen oetiska bolag och bolag som agerar inom 

branschen som kan anses höra till de klassiska syndbranscherna. Bolag som 

associeras till syndbrancher är inte nödvändigtvis samma som bolag som handlar 

oetiskt och borde således kanske inte alltid klassificeras till ”oetiska investeringar”. 

Att till exempel vissa alkoholtillverkare ofta inkluderas under ”negative screening” 

kan således vara av viss mån diskutabelt.  

 

En bredare uppfattning om syndaktier kan innebära även andra ”oetiska” bolag såsom 

olje- och kolindustrin samt kärnkraft eftersom dessa energiproduktionsmetoder klart 

strider mot ekologiska och miljövänliga tankesätt.20  Ytterligare kan till exempel 

videospelbolag och snabbmatskedjor räknas till syndbranscherna eftersom videospel 

kan ses som beroendeframkallande och snabbmat påverkar individens hälsa och 

indirekt orsakar kostnader för hela samhället. Enligt nyare definitioner är de värsta 

syndföretagen i verkligheten de som upprätthåller oetisk handlingsätt som t.ex. 

barnarbetskraft, miljöförstöring, diktatur-regeringar och genmanipulering. Det talas 

                                                 
17 Se t.ex. The European Commission’s definition of CSR 
18 Se t.ex. de tidigare nämnda artiklarna om tobaksindustri i Kina 
19 Salaber (2007) 
20 Se t.ex. Yates, J. (2012) 
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även om ”spice stocks” det vill säga företag vars produkter inte är ”dåliga” eller 

”skadliga” i sig, men som främjar oetisk handlingssätt i sin verksamhet.21 Dessutom 

kan i princip alla handlingssätt som strider mot FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna ses som oetiska. 22  

 

Varje individ och kultur har dock en subjektiv uppfattning om vad som anses som 

synd eller oetiskt och det är oftast omgivningen och religionen som ger ramarna för 

den uppfattningen. Religion har en stor betydelse för individens moralföreställning 

och följaktligen är även sådant som anses som synd mycket olika i olika länder och 

kulturer. Ett bra exempel är islamiska banker som inte kan bevilja räntebärande lån 

eller muslimer och indier som inte kan äta visst kött. Således skulle muslimer kunna 

anse att alla västländska affärsbanker och många livsmedelsföretag är syndbolag. 

Vidare kan vissa religioner uppfatta även läkemedelsföretag som tillverkar mediciner 

som används vid abort samt bioteknologibolag som sysslar med genmanipulering som 

oetiska. Ett omfattande universell syndbegrepp existerar således inte.  

2.2 Klassificeringen och val av analysgrupp 

Alla aktier i denna undersökning har klassificerats enligt Industry Classification 

Benchmark (ICB). ICB klassificerar företag enligt deras huvudsakliga verksamhet det 

vill säga enligt företagets största inkomstkälla. Företag grupperas under en viss klass 

då största delen av dess omsättning kommer från en respektive huvudfunktion. 23  I 

denna undersökning beaktas endast sådana företag vars huvudfunktion är att tillverka 

eller producera varor och tjänster som kan kategoriseras höra till olika syndbranscher. 

Enligt ICB-klassificeringen hör de aktier som undersöks i studien till fem olika 

klasser. Dessa är Brewers (3533), Distillers and Vitners (3535), Defence (2717), 

Tobacco (3785) och Gambling (5752) det vill säga bryggerier, vintillverkare, 

vapentillverkare, tobakstillverkare och hasardspelindustrin.  Studien beaktar inte 

porrindustrin på grund av brist på tillräckligt många börsnoterade företag i Asien. 

Ytterligare har antalet analyserade företag begränsats så att till exempel energibolag 

(det vill säga olje-, kol- och kärnkraftsbolag), snabbmatbolag, bioteknologibolag samt 

videospelbolag inte har inkluderats i analysgruppen.  

                                                 
21 Se t.ex. artikel av Breslin, S. (2012) 
22 Reuters (2010) 
23 ICB (2012)  
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2.2.1 Tobak 

Tobaksindustrin innebär hela produktionskedjan från jordbrukare som odlar tobak till 

stora tobaksbolag som tillverkar och säljer tobaksprodukter. Enligt estimeringar 

sysselsätter tobaksindustrin globalt över 100 miljoner arbetare. I Asien är speciellt 

Kina är enormt stor tobakstillverkare med statliga tobaksbolag som enligt vissa åsikter 

påverkar även statens hälsopolitiska beslut.24 Asien utgör även en mycket viktig 

marknad för stora internationella tobaksbolag såsom Philip Morris och British 

American Tobacco som båda rapporterar ökade inkomster och stora 

försäljningsvolymer just från Asien. År 2011 har speciellt Japan och Indonesien visat 

bra resultat för båda bolagen. Philip Morris och British American Tobacco är med i 

undersökningssamplet genom sina dotterbolag som är noterade i Indonesien.25 

 

Tobak är emellertid någorlunda undantag i syndaktiegruppen eftersom den har 

definieras som ovana först under de senaste femtio år. Negativa intrycket på 

människans hälsa framkom först efter 1950-talet och efter det trädde första 

restriktionerna i kraft i tobaksbranschen (gällande bland annat reklam). 26  Enligt stora 

tobaksbolags årsrapporter verkar tobaksbruk i Asien dock inte minska även om det i 

dagens läge finns mera information om hälsoaspekter. Cigaretter har traditionellt varit 

populära även som gåvor vilket stöder försäljningsvolymer ännu mera. Omgivningens 

syn på tobak har nog ändrats av viss mån under de senaste årtiondena och de har 

uppkommit också försök att sprida medvetenhet om rökningens faror. Med nya 

undersökningar och etiska värderingar har medföljt även nya negativa inställningar 

till handlingar som tidigare ansågs som acceptabla. 27 

2.2.2 Alkohol 

Till alkoholdrycker kan allmänt räknas alla drycker som innehåller en viss 

minimimängd alkohol. Överkonsumtion av alkohol kan vara dödlig och det är i 

allmän kännedom att alkohol kan orsaka ett mycket starkt beroende. 28 Alkohol kan 

indelas i olika grupper som är t.ex. öl, vin och sprit. Av dessa tre anses milda 

alkoholdrycker som öl och vin oftast vara mindre skadliga för hälsan. Enligt 

                                                 
24 Se t.ex. artiklar av Tatlow, D.K. (2010) samt Economist (2012) 
25 British American Tobacco (2012), Philip Morris (2012) 
26 International Tobacco Growers Association (2012) och  British American Tobacco (2012), History 
of tobacco 
27 Economist (2012) 
28 Päihdelinkki (2012) 
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Världshälsoorganisationen (WHO) är den största alkoholgruppen som konsumeras i 

Asien just den starkaste spriten som kan vara en orsak till alkoholrelaterade 

hälsoproblem i dessa länder.29  Å andra sidan kan vin höra till vanliga matdrycker i 

mera ”västländska” länder såsom Singapore. Oavsett de lokala matvanorna är 

överdrivet alkoholbruk dock allmänt fördömt och orsaken till många olyckor och 

dödsfall årligen. 30  

 

I alkoholaktiegruppen som beaktas i denna undersökning finns det likväl aktier som är 

dotterbolag till stora internationella koncerner såsom Carlsberg Breweries A/S. 

Carlsberg ser Asien som en region med en av de bästa tillväxtutsikter och rapporterar 

ökning av marknadsandel i alla viktigaste marknader i Asien. Det konstateras även att 

tillväxtmarknaderna i Asien har klarat sig väldigt bra under finanskrisen vilket ger 

ännu starkare tillväxtprospekter. Bolaget estimerar vidare att ölmarknaderna i Asien 

kommer att växa ännu mera under åren 2012-2016.31 

2.2.3 Vapen 

Med vapenindustri avses i denna studie företag som tillverkar och säljer vapen och 

distribuerar vapenrelaterade komponenter. I ICB-klassificeringen 32  har klassen 

”Defence” definieras som företag som distribuerar komponenter eller olika apparater 

till försvarsindustrin. Man har alltså inte gjort skillnad på distribuering av 

vapenrelaterade komponenter till staten och privatpersoner. En intressant fråga är om 

vapenindustri i samband med de olika staternas försvarsmakter kan anses som oetisk 

och omoralisk. På grund av problematisk segregering av vapenproduktion till olika 

ändamål har alla börsnoterade vapenbolag (enligt ICB) i Asien beaktats i 

undersökningen. 

2.2.4 Hasardspel 

Med hasardspel avses alla spel som innebär insats i pengar eller i annan egendom. 

Även vadslagning kan räknas till hasardspel. Huvudprincipen i dessa spel är att 

utfallet är mycket slumpmässigt och således är risken att förlora sin insats mycket 

stor. Då man tidigare kunde spela endast i kasinos har spelmöjligheter växt enormt 

                                                 
29 Milda alkoholdrycker (såsom öl och vin) i måttliga mängden anses ibland inte vara lika farliga för 
hälsan än starka alkoholdrycker 
30 Olika rapporter av World Health Organization (2012) 
31 Carlsberg Group (2012) 
32 Industry Classification Benchmark (ICB) 
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under de senaste åren tack vare internet och nuförtiden är olika hasardspelportal 

tillgängliga till nästan alla. I Kina är vadslagning officiellt förbjudet, men 

spelindustrin förväntas att möjligen tillåtas i Hainan och har redan länge varit tillåtet i 

Macau.33  Många kasinos som har verksamhet i Macau är börsnoterade i Hong Kong.  

 

Bland aktier som beaktats i undersökningen finns även dotterbolag till stora 

amerikanska hasardspelbolag såsom MGM Resorts International, Venetian Casino 

Resort LLC och Wynn Resorts Ltd. Spelindustrin är ofta mycket kontrollerad i de 

flesta länder vilket för sin del stöder spelturismen till sådana länder där spel är 

vidsträckt lagligt och organiserat. Macau är följaktligen ett av de största och snabbast 

växande hasardspelcentren i Asien och till och med i hela världen. MGM Resorts 

International ser mycket tillväxtpotential i sin verksamhet just i Macau samt 

konstaterar att Asien visar snabbast tillväxt på hasardspelmarknaden. 

Hasardspelverksamhet i Macau växer jämt oavsett ekonomiska recessionen och 

intäktsmässigt är Macau det största hasardsspelcentrum i världen.34  Även Wynn 

Resorts Ltd rapporterar över 30 % tillväxt i sina intäkter, EBITDA och vinster från 

Wynn Macau Ltd. 35 

 

Den lagliga hasardspelindustrin medför dock både positiva och negativa konsekvenser 

för samhällen. Å ena sidan genererar spelindustrin enorma skatteinkomster till staten 

men å andra sidan medverkar till problem med spelberoende och kan möjligtvis locka 

brottslighet. Enligt en undersökning vid finska Institutet för hälsa och välfärd har det 

dessutom hittats ett samband mellan hasardspelning och överdriven alkohol- och 

tobaksförbrukning. 36  

  

                                                 
33 CIA The World Factbook (2012): Macau  
34 MGM Resorts International (2012) 
35 Wynn Resorts Ltd. (2012) 
36 Kinnunen (2010), Institutet för hälsa och välfärd 
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3. MOTIVERINGAR TILL HÖGRE AVKASTNINGAR PÅ 

SYNDAKTIER  

Oavsett strikt reglering och allmänna etiska principer förväntas syndaktier ofta 

avkasta bättre än marknaden och etiska investeringar i genomsnitt. Förväntningar får 

stöd av de några tidigare gjorda studierna inom ämnet. De flesta undersökningar och 

studier som koncentrerar sig på syndaktier visar högre avkastningar jämfört med 

marknader och/eller etiska investeringar och resultatet gäller nästan alla marknader 

som har undersökts. Fenomenet motiveras med olika faktorer som är typiska just för 

syndbranscher. Dessa är till exempel stabila kassaströmmar oavsett konjunkturläge, 

högre risk och den så kallade neglect-fenomenet som kan kopplas till sådana 

branscher.37 Vidare kan avkastningar på syndaktier förklaras med beteendemässiga 

faktorer, sociala normer och samhälleliga aspekter såsom reglering och religion. 38 Det 

har även hittats bevis på att avkastningsnivån kan kopplas till nivån av kollektivism 

eller individualism i respektive land.39 Härnäst presenteras motiveringar till varför 

syndaktier oftast visar högre riskjusterade avkastningar jämfört med etiska aktier eller 

aktiemarknader generellt.  

3.1 Stabila kassaströmmar 

Resultatet som visar att syndaktier verkar prestera bättre än etiska aktier kan bero på 

det att det helt enkelt är dyrare för etiska bolag att upprätthålla olika handlingssätt 

som främjar samhällsansvar. Att skapa t.ex. nya etiska processer eller anskaffa nya 

maskiner i ett industriföretag är dyrt och kan synas i resultat och aktieavkastningar 

först efter flera år. I vissa branscher måste hela leveranskedjan förnyas, vilket kan 

vara en mycket tidskrävande och dyr process för bolaget. Att förnya sina 

produktionsprocesser kan tänkas var mycket dyr förändring för t.ex. en 

klädestillverkare. Ännu dyrare skulle vara att flytta produktionen bort från 

utvecklingsländerna. Samtidigt gynnar koncentreringen av vissa branschers 

produktion länder såsom Kina som får alltmer inkomster från export och tillverkning 

av produkter som eventuellt konsumeras i västländer. Tidigare studier har visat att 

syndföretag just på grund av sitt val av bransch kan ha lägre kostnader på 

                                                 
37 Fenomenet där investerare avstår från att investera till en viss typ av aktier eller en viss bransch 
38 T.ex. Fabozzi et al. (2008), Hong & Kacperczyk (2009), Salaber (2009a) samt Visaltanachoti et al. 
(2009) 
39 Durand, Koh & Tan (2013) 
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samhällsansvar.  Detta kan vidare leda till högre inkomster och vidare högre 

avkastningar till investerare. 40 Strikt reglering och höga skatter utgör ytterligare ett 

inträdeshinder till branschen för nya och oftast små företag, vilket betyder att de 

existerande företag kan i teori nå en monopolställning med tiden. Detta medför bland 

annat ännu starkare kassaströmmar och oftast lönsammare verksamhet. Det kan vidare 

tänkas att företag som har klarat sig på branschen trots strikt reglering och hög 

beskattning har på ett sätt förtjänat sin monopolställning och på grund av det kan 

generera högre avkastningar till sina aktieägare. I många fall betalar dessa bolag 

också gärna ut sina vinster genom dividender eller återköp av aktier. 41 

 

Stabila kassaströmmar kan orsakas även av de allmänna positiva inställningarna mot 

produkter såsom cigaretter. Ifall rökning ses som en tradition eller en del av 

maskulinitet eller till och med en del av gästvänlighet, är det svårt att bryta dessa 

traditioner. Genom den ökande trenden i konsumtion på cigaretter samt statens stöd 

och ägande i branschen kan tobaksindustrin i Asien förvänta sig relativt stabila 

inkomster även i framtiden. Att några tobaksbolag använder sina inkomster för att 

störa t.ex. lokala skolor42 utgör ett slags cirkel där det finns ett ytterligare allmänt 

intresse att stöda branschen. Den kulturella bakgrunden till alkoholkonsumtion i 

Asien kan ge en likadan stabil kassaström för alkoholbolag. Konstanta och stabila 

kassaströmmar kan vidare vara kopplade till syndbranschernas beroendeskapande 

effekt. Faktumet att tobaks- och alkoholprodukter orsakar ett starkt beroende gynnar 

naturligtvis företag genom försäljningsvolymer även i lågkonjunktur. Dessutom 

verkar syndaktier i vissa fall avkasta till och med bättre vid dåliga tider i ekonomin.43 

Det allmänna resonemanget bakom detta fenomen är att dåliga tider medför dåliga 

vanor det vill säga konsumtion av tobaks- och alkoholprodukter ökar på grund av 

arbetslöshet och likadana sociala problem. Det har ibland påståtts även att en portfölj 

av syndaktier skulle kunna fungera som skydd mot recession. Dock måste man 

komma ihåg att en syndaktieportfölj inte är särskilt väl diversifierad vilket betyder att 

den kan bli mycket känslig för volatiliteten av de underliggande investeringarna.44 

                                                 
40 Fabozzi et al. (2008) 
41 Fabozzi et al. (2008) 
42 De så kallade ”Tobacco Hope” skolor i artikel ”Poisonous gift” av Economist (2012)  
43 Fabozzi et al. (2008) 
44 Se t.ex. Brown (2012) och Salaber (2009b) 
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3.2 Sociala normer och neglect -effekt 

Investerarnas fördomar, etiska preferenser och vidare den så kallade neglect-effekten 

kan utgöra en till orsak som förklarar varför just syndaktier presterar bättre än 

marknader. Neglect-fenomen förekommer då investerare avstår från att investera i 

syndaktier. På grund av lagar och regler och även den sociala pressen kan stora 

institutionella investerare såsom staten, högskolor, pensionsförsäkringsbolag och 

församlingar oftast inte investera till syndbranscher. Det har dock visats i studien av 

Durand et al. (2013) att i kollektivistiska samhällen i Asien verkar syndaktier vara 

mera acceptabla och mera attraktiva även för institutionella investerare. Stora 

investerare ger således ett exempel för mindre placerare. Detta kan minska neglect-

effekten hos syndaktier och eventuellt öka efterfrågan och prisnivån på sådana 

aktiegrupper.45  Ytterligare kan preferensen att investera eller inte investera i 

syndaktiegruppen bero på politiska värderingar.46  Som nämndes redan tidigare 

minskar neglect-fenomenet efterfrågan på syndaktier vilket medför att även 

analytikerna följer dessa aktier mindre än andra aktiegrupper. 47 

 

Individuella placerare har vanligtvis inte lagreglerade begränsningar i sin val av aktier 

vilket betyder att de kan själv välja sina placeringsobjekt enligt sina personliga 

preferenser och moraluppfattningar. Individuella investerares placeringsbeslut kan 

dock baseras på bolagets rykte och personliga åsikter om branschen. Detta gör att ifall 

bolagets produkter och tjänster uppfattas som oetiska leder det till uppfattningen att 

själva bolaget är icke-attraktiv och genom detta att dess aktie är en dålig investering. 

Detta kan dock vara mycket grov missuppfattning eftersom många sådana bolag kan i 

verkligheten vara mycket lönsamma investeringsföremål i den finansiella 

bemärkelsen. Om tillräckligt många investerare anser att en aktie inte är ett bra 

investeringsobjekt betyder det vanligtvis att priset sjunker och aktien blir 

undervärderad oavsett sin finansiell värde. Investeringens ”godhet” bedöms således 

inte genom finansiella faktorer utan det är frågan om ren psykologi och individernas 

orationella beteende. Genom sådana beteendemodeller kan icke-finansiella faktorer 

starkt påverka värderingen av aktier. Hur detta fenomen påverkar aktiemarknader i 

                                                 
45 Durand et al. (2013) 
46 Hong & Kostovetsky (2010) 
47 Hong & Kacperczyk (2009) 
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större skala är en ytterlig fråga eftersom resultaten kan vara att marknaderna blir ännu 

mera icke-effektiva.  

 

Investerarnas beteendemodeller kan kopplas ihop med teorier om 

beteendevetenskaplig finansiering, det vill säga behavioural finance, samt val av 

etiska aktier enligt personliga etiska preferenser. Dessa icke-rationella investerare 

bortser från de finansiella egenskaperna hos aktier och prefererar i stället andra 

aspekter såsom etiska handlingssätt. Genom att begränsa sitt placeringsuniversum till 

enbart etiska bolag kommer investerare att automatiskt minska sina möjligheter till 

bättre diversifiering och genom denna möjligtvis högre avkastning med mindre risk, 

det vill säga en optimal placeringsportfölj. Ett sådant investeringsbeteende leder till 

en situation där investerare i praktiken hamnar betala för sina ”diskriminerande” 

placeringsbeslut antingen genom högre pris eller sämre avkastningar. Detta är en 

faktor som är viktig då avkastningar på syndaktier jämförs med etiska aktier. 48 

3.2.1 Nivån av kollektivism eller individualism 

En aspekt som kan ytterligare påverka inställningar mot syndaktier är nivån av 

kollektivism eller individualism i samhället. Även om aktiemarknaderna kan i dagens 

läge antas vara relativt globala förekommer det alltid skillnader mellan olika kulturer 

och samhällsstrukturer. Kulturens intryck kan antas vara viktigt speciellt i Asien 

eftersom regionen är relativt fragmenterad med stort antal olika länder i mycket olika 

utvecklingsfaser. Även i denna undersökning kommer det att undersökas länder som 

representerar både mycket olika samhällssystem och olika utvecklingsfaser. Utöver 

stora ekonomiska skillnader kan Asien illustreras med stora kontraster då de gamla 

traditionerna blandas med nya trender och västländsk kultur. Skillnaderna kan ses 

bland annat genom att beakta nivåer av kollektivism eller individualism i samhället. 

En av de mest kända forskare inom olika kulturella dimensionen är holländare Geert 

Hofstede. I nedanstående tabellen presenteras nivån av individualism för de länder 

som beaktas i mitt arbete.  

  

                                                 
48 Se t.ex. Fabozzi et al. (2008) eller Hong & Kacperczyk (2009) 
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Figur 1. Individualism score enligt Hofstede 

 Källa: The Hofstede Centre (2012) 

 

Från tabellen kan man se att Indonesien, Sydkorea, Kina, Singapore och Hong Kong 

representerar de mest kollektivistiska länder i mitt sampel medan Indien, Japan och 

Filippinerna är de tre mest individualistiska samhällen. Det är intressant att se på 

dessa skillnader eftersom avkastningar på syndaktier i vissa fall kan förknippas med 

nivån av individualism eller kollektivism i samhället. I sin studie ”The price of sin in 

the Pacific-Basin” har Durand, Koh och Tan (2013) kommit fram till att ju mera 

kollektivistisk samhälle desto mindre drabbas syndaktier av neglect-effekten som kan 

ses som en central orsak till abnormala avkastningar i denna aktiegrupp. Ju mera 

dessa aktier påverkas av neglect-effekten, desto högre är abnormala avkastningar. 

Resultat som fås i detta arbete kan således diskuteras även från denna aspekt ifall det 

hittas ett klart mönster som visar att syndaktier i individualistiska länder klart avkastar 

mera än syndaktieportföljen i de kollektivistiska länderna. 

3.3 Risk 

Höga avkastningar brukar vanligtvis gå hand i hand med hög risk. Utöver 

marknadsrisk kan syndbolag vara utsatta för flera branschspecifika risker. Då det är 

frågan om syndbranscher är det nästan förväntat att på grund av sin oetiska image är 

dessa bolag av viss mån naturliga föremålen för olika risker. Syndbolag är följaktligen 

förknippade med vissa inbakade branschspecifika risker. En sådan branschrelaterad 

risk kan vara juridiska problem och negativ image. Samtidigt kan dessa bolag på 

grund av neglect-effekten ha även mindre antal investerare och genom detta blir 
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investerare mera utsatta till olika företagsspecifika risker.49 Ytterligare riskfaktorer 

kan vara ostabil politisk och juridisk omgivning samt andra problem såsom 

korruption. Vidare kan ett allmänt ekonomiskt läge inklusive mängden statsskuld, 

valutakurs och utländska investeringar påverka landets riskutsatthet. De sist nämnda 

aspekterna kan påverka riskpremien speciellt i utvecklingsländer.50  

3.3.1 Informationsrisk 

En riskaspekt som kan kopplas ihop med både syndbrancher och speciellt med 

syndbolag i utvecklingsmarknader är informationsrisk. Även om intresset mot 

utvecklingsmarknader och generellt mot Asien har vuxit enormt under de senaste åren 

finns det i vissa länder fortvarande problem med tillgång till pålitlig information. 

Speciellt i länder såsom Kina som inte är 100 % öppet till västländska investerare och 

där det fortvarande finns problem med censur och restriktioner på utländska 

informationskanaler såsom internet. Utvecklingsmarknader karakteriseras således som 

länder som har enorma tillväxtprospekter och snabb ekonomisk tillväxt men som trots 

det befinner sig i utvecklingsfas då det gäller till exempel infrastruktur och 

kommunikation.51  

 

Informationsrisk medför således även risk för investerare. På grund av mindre 

analytikeruppföljning i dessa specifika branscher kan marknader antas vara mindre 

transparenta och investerare sämre informerade det vill säga det förekommer 

informationsasymmetri eftersom enstaka investerare inte nödvändigtvis har tillgång 

till den korrekta informationen. Vidare tenderar bolag i utvecklingsmarknader ha 

svagare praxis inom corporate governance frågor som påverkar investerarskydd. 

Välutformad corporate governance praxis och starkare investerarskydd har ofta 

kopplats till lägre riskpremier.52  Det är dock viktigt att inte blanda 

utvecklingsmarkader och informationsproblem med de mycket utvecklade marknader 

såsom Japan och Singapore som också är med i denna undersökning. Dessa 

marknader har naturligtvis även mycket mera utvecklade aktiemarknader och 

investerare har lättare tillgång till informationen. Vidare måste många stora koncerner 

såsom de tidigare nämnda Carlsberg och British American Tobacco följa 

                                                 
49 Hong & Kacperczyk (2009) 
50 Chiou , Lee & Lee (2010) 
51 Upadhyay (2007) 
52 Chiou et al. (2010) 
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rapporteringskrav och corporate covernance anvisningar oavsett på vilka marknader 

de har verksamhet. Det har ytterligare visats i tidigare studier att många bolag inom 

syndbranscher har bättre finansiell rapportering än andra jämförbara bolag vilket för 

sin del kan hjälpa dessa bolag att minska informationsrisk och attrahera analytiker. 

Detta kan vidare hjälpa företag att skaffa nytt kapital från marknader.53 

3.3.2  Politisk, ekonomisk och legislativ risk 

De politiska och samhälleliga risker som är relevanta till ämnet hör starkt ihop med 

det allmänna politiska och ekonomiska läget på utvecklingsmarknader. Två av de 

största riskerna som kan grupperas under politiska eller legislativa risker är korruption 

och reglering. Tidigare studier har visat att speciellt politisk ostabilitet tillsammans 

med svag och korrumperad legislativt system ger högre riskpremier på aktier samt 

medför sämre riskjusterad avkastning. 54 Ju mera sträng övervakning och ingripandet 

av domstolar finanssystemet kräver desto högre är risker och aktiernas riskpremier i 

respektive landet. Däremot visas det i tidigare studier att riskpremier är mindre och 

den riskjusterade avkastning 55  högre i länder som har effektiva och icke 

korrumperade legislativa system samt stabil politisk och social omgivning det vill 

säga främst utvecklade länder. Aktier på utvecklingsmarknader visar ofta högre 

volatilitet och större beta-tal i relation till globala marknader som visar att dessa aktier 

är även systematiskt mera riskutsatta. Högre avkastningar medför således även högre 

risker som påverkar riskjusterade avkastningar negativt. 56 

 

Det kan följaktligen antas att även syndaktier i utvecklingsländer är mera utsatta för 

politiska och speciellt legislativa risker. De legislativa riskerna torde vara stora 

eftersom dessa branscher är mycket känsliga för oförväntad reglering till exempel i 

form av höjda skatter. I figur 2 och 3 presenteras indikator såsom kontroll av 

korruption samt kvalitet i regleringen för länder som är med i undersökningen. För att 

jämföra de undersökta länderna med två stora västländska aktiemarknader, har även 

USA och Storbritannien inkluderats i figurer. 

 

 

                                                 
53 Kim & Venkatachalam (2011) har studerat rapportering av syndbolag i USA 
54 Chiou et al. (2010) 
55 Chiou et al. (2010) använder Sharpe och Treynor -kvoten för att jämföra riskjusterade avkastningar 
56 Chiou et al. (2010) 
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Figur 2. Kontroll av korruption 

 
Källa: The World Bank Group. Worldwide Governance Indicators 2011. 

 

Figur 3.  Kvalitet i regleringen  
 

 
 

Källa: The World Bank Group. Worldwide Governance Indicators 2011. 
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Graferna visar klart att de mest utvecklade marknader i undersökningen det vill säga 

Singapore, Hong Kong, Japan och Sydkorea är högst i jämförelsen medan Malaysia, 

India, Kina, Indonesien och Filippinerna är lägsta och således har sämsta kontroll av 

korruption och lägsta kvalitet i regleringen. Syndaktier i icke-transparenta 

utvecklingsländer torde således av viss mån reflektera dessa risker i sina riskjusterade 

avkastningar. Däremot borde syndaktier i de mest utvecklade länder visa mindre 

riskpremier men samtidigt även mindre volatilitet och genom detta högre 

riskjusterade avkastningar då man jämför till exempel Sharpe -kvoten.  

 

En ytterligare riskfaktor som kan antas påverka likaså syndaktier såsom andra aktier 

är en ekonomisk risk i respektive land. Detta är en riskfaktor speciellt i 

utvecklingsländer, som är mera känsliga för ekonomiska problem såsom bortfall av 

utländska investeringar, valutakursändringar, statens höga skuldsättningsgrad och 

inflation. Liberaliseringen av kapitalflöden har visats vara kopplad till högre BNP 

tillväxt och lägre inflation, men samtidigt även med ökade aktieavkastningar och 

större svängningar i kapitalflöden som kan spegla ökad risk. Även om utländska 

investeringar i många fall gynnar utvecklingsmarknader kan länder med mycket 

utländska kapital bli känsligare för olika ekonomiska kriser och fenomen såsom 

överhettade marknader. 57 

 

Även det juridiska systemet spelar en viktig roll eftersom det har visats att 

aktiemarknader i länder med common law systemet är mera transparenta och aktierna 

mindre riskutsatta än de som följer civil law. 58 Av de undersökta marknaderna hör 

Singapore, Hong Kong, Malaysia samt Indien till common law systemet medan 

Japan, Sydkorea, China och Indonesien hör till civil law systemet. Det juridiska 

systemet som tillämpas i Filippinerna är en kombination av common law och civil 

law. 59 

3.3.3 Risk för negativa nyheter och rättegångsprocesser 

En ytterligare risk som kan påverka avkastningar är ett annan slags juridisk risk det 

vill säga risken att hamna i rättegångsprocessen (t.ex. tobaksbolag) samt den så 

                                                 
57 Sedik, T. S., Sun, T (2012)  
58 Chiou et al. (2010) , La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer & Vishny (1998) och (1999) 
59 Chiou et al. (2010) samt CIA The World Factbook (2012). Även andra länder än Filippinerna 
tillämpar av viss mån en kombination av flera juridiska system. 
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kallade ”headline risk” det vill säga risken att det publiceras mycket negativa nyheter 

om bolaget eller om branschen i frågan. Dessa risker för negativ publicitet verkar vara 

nästan permanenta vid syndbranscher och kan således å sin del leda till lägre 

värdering det vill säga lägre pris på aktien. Följaktligen blir aktier billiga jämfört med 

sina avkastningar och samtidigt kräver investerare, som vill investera till respektive 

branschen, högre riskpremie. 60  Negativ publicitet kan kopplas även med 

beteendemässiga aspekter eftersom negativ image ofta leder till minskad efterfrågan 

och genom detta till sänkt prisnivå.  

3.3.4 Sammanfattning av olika risker 

Syndaktierna kan allt i allt påverkas av många olika risker och riskerna är ofta nästan 

inbakade i dessa branscher. Riskerna kan indelas i bolagsspecifika och 

marknadsspecifika. Bolag som har verksamhet inom olika syndbrancher kan tänkas 

vara utsatta för likadana bolagsspecifika risker som många andra företag. Sådana 

risker kan vara till exempel bolagets eget ekonomiskt läge, finansiering samt problem 

med image. De marknadsspecifika riskerna har däremot att göra med bland annat 

lagstiftningen, politiska stämningen samt tillgång till korrekt information.  

 

Marknadsriskerna är något olika för de redan utvecklade marknader och för 

utvecklingsmarknader. Utvecklade marknader tenderar att vara ekonomiskt och 

politiskt stabilare som medför även mindre risker för olika bolag. Riskerna kan främst 

vara relaterade till negativa nyheter eller till exempel striktare skattning på vissa 

”syndprodukter” såsom alkohol och tobak. Olika syndbolagen kan således tänkas vara 

av viss mån mindre utsatta för olika marknadsspecifika risker på de utvecklade 

marknaderna. På utvecklingsmarknader är riskerna däremot ofta allvarligare eftersom 

de ekonomiska och politiska omständigheterna brukar vara mera osäkra som medför 

problem såsom korruption och icke-effektiv lagstiftning. I värsta fall kan politiska 

riskerna förverkligas i form av inhemska eller diplomatiska konflikter och 

ekonomiska kriser som kan ha mycket allvarliga följder för dessa länder. 

Utvecklingsmarknaderna kan ytterligare ha sämre informationskanaler och minskad 

transparens. Dessa risker reflekteras ofta i högre riskpremier men samtidigt även i 

högre volatilitet som medför i teorin att efter riskjustering borde syndaktier i 

utvecklingsländer avkasta mindre än syndaktier i de mera utvecklade länderna. 
                                                 
60 Salaber (2009a) 



22 
 

4. EFFEKTIVA MARKNADER OCH BETEENDEVETENSKAPLIG 

FINANSIERING  

I detta avsnitt presenteras de viktigaste teorierna som hör ihop med studien. 

Finansiella studier baserar sig alltid på vissa förenklade teoretiska antaganden om 

marknader som hjälper att analysera olika fenomen. Följande teorier utgör således den 

grundläggande basen för undersökningen. Teorin börjar med klassiska antaganden om 

effektiva marknader och rationella investerare som strävar efter effektiva portföljer 

med största möjliga avkastningar vid en acceptabel risknivå. Först presenteras den 

effektiva marknadshypotesen och därefter portföljteorin. Teoridel avslutas med 

presentation av beteendevetenskaplig finansiering och anomalier som utgör en basis 

till undersökningsfrågan. 

4.1 Den effektiva marknadshypotesen (EMH) och risk 

En av de mest kända grundteorierna är teori om den effektiva marknadshypotesen 

(eng. Effective Market Hypothesis, EMH) som ger den grundläggande idén bakom 

marknadseffektiviteten. Teorin presenterades av professor Eugene Fama i slutet av 

1960 – talet och den har sedan dess varit en av de mest använt baserna i finansiella 

studier.  Hypotesen är att marknaderna alltid är effektiva eftersom alla aktörer på 

marknaden har samma information, transaktionskostnader inte förekommer och alla 

investerare agerar rationellt. Således justerar marknader snabbt alla ovanliga 

prisändringar. Dessutom kan enskilda investerare inte påverka priset eller 

avkastningar på aktier då alla priserna innehåller allt historisk information och 

marknaderna är i princip självstyrande. På grund av de effektiva marknaderna kan 

investerare alltså inte nå vinster utöver marknaders avkastningsnivå genom att 

tillämpa olika investeringsstrategier. Att investera i syndaktier kan tänkas vara en 

investeringsstrategi. Om större avkastningar ändå framkommer beror det på högre 

risknivå, dvs. större vinst betyder alltid även högre risk. Ifall syndportföljer i denna 

undersökning resulterade i signifikanta vinster som inte kan förklaras med risk kan 

det konstaterats att EMH inte håller vid syndaktieavkastningar i Asien.  

 

Av EMH kan det vidare definieras tre variationer: svag, mellanstark och stark. Dessa 

olika former av effektivitet beror på hur mycket av det historisk och framtida 

information priserna innehåller. I den svagaste formen innehåller aktiepriserna enbart 
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historisk information vilket innebär att det inte är möjligt att göra vinst på basis av 

denna information som är tillgänglig till alla investerare. I den semistarka formen 

baserar aktiepriserna sig på både historisk och publicerad information det vill säga all 

information på marknader är även inkluderad i aktiepriset. Investerare kan inte heller i 

detta fall göra vinster eftersom alla investerare har precis samma tillgång till den 

historiska och publicerade informationen. De flesta marknaderna kan beskrivas som 

effektiva i mellanstark form. Den starkaste formen innebär att aktiepriserna innehåller 

all historisk, publicerad och opublicerad information. Detta betyder att precis alla 

investerare inklusive insiders har lika mycket information. En sådan 

marknadseffektivitet är inte möjligt i praktiken eftersom insiders alltid har någon 

information om förtaget som inte överförs till marknader. 

 

Även om EMH kan ses som en grundsten i finansiell teori finns det bevis i form av 

olika anomalier som visar att EMH inte alltid gäller i de verkliga 

finansieringsmarknaderna. De centrala antagandena i EMH är att det inte existerar 

transaktionskostnader, att all information är tillgänglig för alla investerare samt att 

investerare i sig är rationella. Det har dock visats i många finansiella studier att dessa 

antaganden inte gäller i verkligheten. I slutet av teoridelen presenteras således även en 

alternativ teori, beteendevetenskaplig finansiering, som ifrågasätter de antaganden 

som görs i EMH. 

4.2 Anomalier 

På värdepappersmarknader finns det olika anomalier som kan förklara de abnormala 

avkastningar på tillgångar som inte kan motiveras med risk. Till dessa hör bland annat 

faktorer såsom bolags storlek och marknadsvärde. Storleken (market cap) och book-

to-market värdet (B/M) kan enligt olika studier 61 förklara abnormala avkastningar 

som i kontexten av EMH inte borde existera. Under flera undersökningar har bland 

andra Banz samt Fama och French hittat bevis på att bolag med lägre marknadsvärde 

avkastar historisk bättre. Ytterligare bevisar Fama och French att även book-to-market 

värde (B/M) har en betydelse vid förklaring av avkastningar. Det har visats att så 

kallade värdeaktier med höga B/M -värden avkastar bättre än tillväxtbolag med låg 

B/M värde. Dessa egenskaper på företag kan på sätt och vis tolkas även som 

                                                 
61 Banz (1981), Fama, E. & French, K. (1993) 
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riskfaktorer och följaktligen kan t.ex. aktieportföljens abnormal avkastning möjligen 

förklaras med känsligheten till någondera eller båda faktorer. Detta arbete har för 

avsikt att studera även huruvida avkastningar på syndaktieportföljer kan förklaras 

genom dessa faktorer. 

4.3 Risk och anomalier i relation till min undersökning 

Som redan nämndes finns det alltid flera olika risker som är förknippade med 

placeringar. Dessa risker betyder att avkastningar inte alltid följer ett säkert mönster 

utan det finns möjligheten för flera olika utfall. Till de vanligaste finansiella riskerna 

hör t.ex. bolagsrisk, marknadsrisk, valutarisk, ränterisk, kreditrisk samt politisk risk. 

Vissa risker såsom politisk risk och systematisk risk, det vill säga marknadsrisk, är 

viktiga speciellt på utvecklingsmarknaderna.  Risk är emellertid något som 

investerarna alltid borde beakta i sina val av placeringsobjekt. Enligt EMH hör 

avkastningarna alltid ihop med risker vilket betyder att investeringarna i teorin inte 

kan ge signifikanta abnormala avkastningar utan ökad risknivå. På grund av denna 

riskaspekt borde en investeringsstrategi som betonar syndaktier inte resultera högre 

riskjusterade avkastningar än någon annan strategi. Även om det visas att riskpremiet 

är högt till exempel i utvecklingsländer borde avkastningarna förklaras med högre 

risknivå som betyder att det inte kan förekomma abnormala vinster. Ifall abnormala 

avkastningar på syndaktier verkligen kan förklaras med ökad risk gäller även EMH. 

 

Risk kan vidare indelas till den systematiska och icke-systematiska. Systematiska 

risken är lika med marknadsrisken, det vill säga risken är gemensam för hela 

placeringsmarknaden. Eftersom denna undersökning koncentrerar sig på mycket olika 

marknader med olika riskfaktorer kan det antas att även resultaten reflekterar dessa 

risker. Det kan till exempel antas att utvecklingsmarknader såsom Indonesien eller 

Indien visar högre riskpremium men samtidigt även högre risknivå det vill säga 

mindre riskjusterade avkastningar. Samtidigt torde de mera utvecklade marknader 

såsom Hong Kong eller Japan visa lägre riskpremium och lägre risknivå. Risk är 

följaktligen en mycket viktig komponent speciellt vid förklarande och jämförande av 

avkastningar på olika aktier, index eller aktieportföljer. 

 

Icke-systematisk risk är den specifika risken kopplad med en enskild aktie. Eftersom 

icke-systematisk risk är en unik risk som är relaterad till själva tillgången eller det 
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enskilda bolaget kan risken elimineras genom diversifiering. Denna undersökning 

granskar syndportföljers avkastningar i relation till den totala risken, marknadsrisken 

samt till storleks- och värdefaktorer. Modeller som kombinerar marknadsrisk samt 

bolagets storlek och värde med aktieavkastningar är i praktiken regressionsmodeller 

med en eller flera förklarande faktorer. Dessa modeller har som avsikt att förklara 

enskilda aktiers eller portföljers avkastning. Teorin bakom faktormodeller presenteras 

härnäst. Modellernas praktiska tillämpning till arbetet beskrivs i metodkapitel 6. För 

att själva avkastningarna skulle vara jämförbara ska de alltid riskjusteras till exempel 

med totala risken eller med marknadsrisken. Det vanligaste måttet på enskilda aktiens 

eller portföljens risk är standardavvikelse (volatilitet) och varians. I riskjusteringen 

används ofta jämförelsemått såsom Sharpe eller Treynor varav den förstnämnda 

justerar avkastningar med den totala risken och den andra med marknadsrisken.62 

Även dessa mått samt volatilitet och varians beskrivs noggrannare i kapitel 6.  

4.3.1 CAPM 

Stora avkastningar på placeringsmarknader medför vanligtvis större risk. Då man 

försöker estimera aktieplaceringens förväntade avkastning ska man koppla ihop 

prognosen med info om aktiens känslighet i relation till marknaderna i frågan. 

Tillgångens känslighet i relation till marknadsrörelser kan definieras genom dess beta 

-värde. Beta är en faktor i CAPM modell som beskriver denna relation. CAPM ger 

vidare den totala förväntade avkastningen på aktien. I modellen justeras marknadens 

riskpremium med beta och justerade premium adderas till den riskfria räntan. 

Riskpremie ger det premiet som placerare kräver utöver den riskfria räntan som 

kompensation för sin riskutsatta investering. Genom denna modell för 

kapitalprissättningen får man således det totala betajusterade avkastningsestimatet för 

placeringen. CAPM är följaktligen en enfaktorsmodell. 

4.3.2 Fama-French trefaktorsmodell 

CAPM är en mycket enkel och mycket använd grundmodell som relaterar tillgångens 

avkastning genom dess beta-värde till enbart en riskfaktor, marknader. Beta är en 

koefficient som beskriver tillgångens känslighet till marknadsrörelser. Således kan det 

enligt modellen antas att genom riskjustering med beta fås ett rätt estimat även för 

tillgångens avkastning. Modellen har dock kritiserats och ifrågasatts på grund av 

                                                 
62 Bodie et al. (2005) 
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studier som visar att modellen är för enkel för att kunna pålitligt förklara 

överavkastningen. 63  

 

Fama och French föreslår istället en trefaktorsmodell som beaktar även andra faktorer 

än marknadsrörelser och tillgångens känslighet till dessa. Som två mest relevanta 

andra faktorer som förklarar avkastningen presenteras storleken (marknadsvärde, 

market cap) och värde (book-to-market). Dessa beaktas genom att addera två nya 

faktorer och dess beta-värden till CAPM -modellen. 64 Således visar de nya beta-

värden tillgångens känslighet mot två nya faktorer, eller risker. Totalt beaktar 

modellen marknadsfaktorn, storleksfaktorn och värdefaktorn. Dessa tolkas som tre 

olika (risk)faktorer som förklarar tillgångens avkastning genom respektive beta-

koefficienter. I modellen kopplas således ihop marknadsanomalier med 

aktieavkastningen.  

4.3.3 Portföljteori 

Portföljteorin introducerades av Harry Markowitz år 1952 och i sin helhet år 1959. 

Teorin grundar sig på sambandet mellan tillgångens avkastning och risk och bevisar 

hur det genom att kombinera olika tillgångar eller aktier är möjligt att nå bättre 

avkastning med mindre risk. Grundprincipen är att i stället för att investera i enskilda 

aktier med bästa risk-avkastnings relation borde man konstruera en portfölj av flera 

aktier som inte korrelerar starkt med varandra. Denna kombination ger enligt teorin 

den optimala investeringsportföljen med möjligast stor avkastning i relation till 

möjligast låg risknivå. Påståendet baserar sig på faktumet att det i en 

placeringsportfölj är möjligt att minska risken men samtidigt hålla avkastningen på 

samma nivå. Genom att kombinera flera aktier i en portfölj har man på grund av 

diversifieringseffekten möjligheten att minska den unika risken som är kopplad till 

enskilda aktien eller bolaget. Marknadsrisken som gäller hela placeringsmarknaden 

kan däremot inte diversifieras bort. Tillgångens risk (volatilitet) mäts genom 

tillgångens standardavvikelse och varians. 

 

Diversifieringseffekten i aktieportföljen med flera aktier beror på att volatiliteten av 

hela portföljen är lägre än ett vägt medeltal av enskilda aktiers volatilitet. 

                                                 
63  Se t.ex. Fama, E. & French, K. (2004) 
64  Fama, E. & French, K. (1993) 



27 
 

Avkastningen på hela portföljen räknas dock som vägt medeltal av enskilda aktiers 

avkastning för en given period, vilket innebär att investerare får avkastning i relation 

till enskilda tillgångarnas vikter i portföljen, samtidigt som risken är lägre än vägt 

medeltal av de enskilda tillgångarnas risk. En viktig faktor i diversifieringseffekt är 

även kovarians (samvariation) mellan aktier. Enligt Markowitz borde det investeras 

helst över branscherna för att undvika för stor kovarians mellan aktier på samma 

bransch. 65 

 

I det här arbetet tillämpas portföljteorin genom att skapa en syndportfölj av aktier från 

olika syndbranscher. Portföljen innehåller således aktier från företag av olika storlekar 

och olika branscher. Dessa branscher karakteriseras dessutom som mera riskutsatta 

jämfört med så kallade vanliga branscher.66 Detta innebär att även olika aktier i 

portföljen har olika risker. I syndportföljen syns diversifieringseffekten t.ex. genom 

att se på volatilitet per enskild aktie jämfört med hela portföljen under samma 

tidsperiod. Även om risken (standardavvikelsen) på den enskilda aktien givet år är 

mycket hög blir hela portföljens volatilitet mycket mindre. 

4.4 Beteendevetenskaplig finansiering (Behavioral Finance) 

Beteendevetenskaplig finansiering eller behavioral finance lära använder psykologi 

och sociologi för att kunna förklara investerarens och marknadens beteende. Med 

psykologin avses till exempel investerarnas inställningar och fördomar samt helt 

mänskliga känslor såsom rädslan för förlust mm.67 Sociologin däremot undersöker 

samhället och sociala grupper mm. Enligt de grundläggande teorierna inom finansiell 

ekonomi är investerarna alltid rationella, marknaderna är effektiva och avkastningarna 

kan förklaras enbart med risk. Detta verkar dock inte vara fallet i verkligheten. 

Beteendevetenskap kan således förklara vissa fenomen på värdepappersmarknader 

och framförallt visa orsaken till varför marknaden och investerare inte alltid fungerar 

lika rationellt som olika teorier anger. Genom att koppla ihop beteendevetenskapliga 

aspekter med det mera traditionella teorierna i finansiell ekonomi är det vidare möjligt 

att undersöka anomalier som förekommer på marknader samt visa vilka faktorer kan 

                                                 
65 Markowitz (1952) 
66 Se t.ex. Salaber (2007) 
67 Se t.ex. Shefrin, H. (1985). 



28 
 

påverka investerarnas beslutsfattande.68 Behavioral finance läran är mycket bred och 

omfattar många olika fenomen på finansiella marknader. I detta sammanhang 

diskuteras enbart de delar som kan tänkas påverka investerarnas preferenser och 

genom detta avkastningar på syndaktier. En sådan faktor är diskriminering på grund 

av sociala normer som utgör en förklaring till olika preferenser och antaganden vid 

investeringsbeslut. Vidare diskuteras anomalier, fenomen som avviker från EMH 

hypotesen och i stället ofta kan kopplas till investerares icke-rationella beteende. 

 

Behavioral finance började få uppmärksamhet speciellt i början av 1990 -talet, men 

det fanns redan tidigare beteendevetenskapliga studier som senare kunde kopplas ihop 

med finansiell ekonomi och investeringar. Till exempel Becker (1957) undersökte 

kostnader av diskriminering och sociala normer i sin bok The Economics of 

Discrimination och kom till slutsatsen att det kostar att diskriminera arbetskraft till 

exempel på grund av ras. Denna idé har vidare utvecklats av Arrow (1972), Akerlöf 

(1980) Romer (1984) samt Glaeser och Scheinkman (2003) som diskuterade 

arbetsgivarnas möjligheter att utnyttja andras ”diskriminerande smak” samt hur 

sociala normer och vanor kan utgöra en orsak till varför sådana 

diskrimineringsfenomen inte försvinner från samhället. Även om dessa studier 

koncentrerar sig främst på arbetsmarknader finns det en klar koppling till senare 

resultat inom behavioral finance. 

Många nyare studier inom behavioral finance utgår följaktligen från de resultat som 

har fåtts i de tidigare beteendevetenskapliga arbeten som har studerat individens 

beteende samt preferenser. Preferenser gällande investeringar har ofta studerats i 

samband med ”osäkerheten”, det vill säga i situationer där fullständig information om 

t.ex. marknader inte är tillgänglig. Studierna visar att individer som fattar beslut under 

osäkra tider systematiskt avviker från de antaganden om investerares rationalitet som 

är en grundsten i finansiell teori.  Således är investerare i praktiken allt annat än 

rationella i sitt beslutsfattande och i sina antaganden och prognoser om vinster och 

förluster. Kahneman och Tversky (1974) undersökte individers antaganden samt 

beslutsfattande i samband med osäkerhet i deras studie Judgment under Uncertainty. 

                                                 
68 Se t.ex. Shiller, R.J. (2003) och De Bondt, W., Muradoglu, G., Shefrin, H. & Staikouras, S. K. 
(2008).  
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Studien visar att investerare ofta använder felaktig och ibland även slumpartad 

information som grund i sina beslut och även om vissa antaganden och prognoser är 

rätta förekommer det systematiska fel i individers beslutsfattande. I en annan studie 

av Kahneman och Tversky (1979) utvecklas Prospect Theory, som beskriver och 

modellerar individers verkliga beslutsfattande i samband med risk. Teorin visar bland 

annat att investerarnas beslutsfattande kan vara mycket icke-konsistent i olika 

situationer samt att den traditionella utilitetsteorin med förväntade nyttan mm. inte 

alltid håller. 

 

I slutet av 1980 -talet och på 1990 -talet kom flera nya studier som undersökte olika 

fenomen kring anomalier och investerarnas beslutsfattande. I samband med resultat 

som visade orationellt beteende hos investerarna samt existens av olika anomalier 

började studier alltmer kritisera Famas (1970) effektiva marknadshypotesen. 69 De 

Bondt och Thaler (1985) undersökte till exempel överreaktion på marknader och en 

studie av Black (1986) kom till slutsatsen att investerare är så kallade noise traders, 

vilket betyder att i stället för att agera rationellt använder de helt irrelevant 

information som basis av sina investeringsbeslut. Även flera andra studier har kommit 

till slutsatsen att investeringsbeslut och värderingar kan påverkas av andra än 

ekonomiska faktorer. Många faktorer som påverkar investerarnas beslut och genom 

detta även avkastningar på värdepapper är i stället psykologiska och visar att 

investerare inte alltid väljer den mest effektiva portföljen. Följaktligen följer 

investerare med icke-fullständig information sällan en passiv investeringsstrategi som 

antogs i Famas teori. 70 Fama (1997) har dock framfört ett motargument till kritiken i 

sin forskning (working paper) Market Efficiency, Long-Term Returns, and Behavioral 

Finance genom att lyfta fram faktumet att resultat i behavioral finance studier lätt kan 

påverkas av forskningsmetoder.  

 

Behavioral finance synvinkel i finansiell ekonomi har vidare utvecklats på 2000 -talet 

av forskare såsom Shefrin, Statman, Fisher och Anginer. I sin artikel Behavioral 

Capital Asset Pricing Theory presenterar Shefrin och Statman (1994) en alternativ 

modell till Capital Asset Pricing Model (CAPM). CAPM kopplar ihop avkastningar 

                                                 
69 Se t.ex. Shiller (2003) 
70 Se t.ex. Shiller (2003) och Shleifer (2000)  
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på aktier enbart med marknadsrisken, men den presenterade modellen, Behavioral 

Asset Pricing Model (BAPM), omfattar även andra synpunkter såsom investerares 

intryck av olika bolag och genom detta deras preferenser. Modellen visar således hur 

investerares antaganden påverkar de förväntade avkastningar hos omtyckta och icke-

omtyckta bolag och aktier. BAPM beskriver egenskaper såsom storlek 

(marknadsvärde) och värde (book-to-market) som egenskaper som investerare är 

intresserade av. Enligt modellen prefererar investerare tillväxtföretag (låg book-to-

market/hög market-to-book) med högt marknadsvärde vilket innebär att priserna på 

sådana aktier ökar som medför lägre avkastningar. Aktier med omtyckta egenskaper 

presterar således sämre än de icke-omtyckta värdeaktierna (hög book-to-market/låg 

market-to-book) med lågt marknadsvärde. BAPM har alltså en anknytning till Fama-

French trefaktorsmodell, skillnaden är dock att i F-F modell beaktas storlek och värde 

som riskfaktorer som förklarar högre avkastningar. I BAPM kopplar investerare dessa 

egenskaper ihop med dåliga investeringar det vill säga de har en dålig affect. 

Trefaktorsmodellen är således ett steg vidare från den traditionella CAPM mot en 

mångsidigare BAPM modell.  

 

Ämnet diskuteras vidare i arbetet Affect in a Behavioral Asset-Pricing Model av 

Statman, Fisher och Anginer (2008). Den så kallade affect faktorn bestämmer om en 

investerare ser ett investeringsobjekt som bra eller dålig det vill säga om investering 

är attraktiv eller inte. Enligt studien påverkar denna affekt kraftigt investerarnas 

beslut. Olika bolag ses som bra eller dåliga investeringar på grund av dess olika 

egenskaper som är viktiga för investerare. Dessa egenskaper kan vara även icke-

finansiella såsom varumärke eller företagsansvar. Investerare avstår från icke-

attraktiva bolag och köper helst de som uppfattas som goda. På grund av omtyckta 

egenskaper ökar priser på dessa aktier vilket medför att avkastningar på de omtyckta 

aktierna blir lägre än avkastningar på de icke-omtyckta aktierna. Diskrimineringen 

bland olika bolag leder alltså till sämre aktieprestation vilket medför att investerare 

som köper enbart ”goda” aktier betalar för sin diskriminerande smak i form av sämre 

avkastningar. Samtidigt kan det vara möjligt att nå högre avkastningar genom att köpa 

de icke-attraktiva billigare aktierna som har högre avkastningspotential. Statman et al. 

konkluderade att även faktorer i Fama-French trefaktorsmodell eventuellt baserar sig 

på en affekt. 
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Beteendevetenskaplig finansiering kan anknytas till detta arbete eftersom 

investeringar i syndaktier i sig utgör ett medvetet beslut att avstå från att investera till 

exempel i etiska aktier eller i marknadsindex det vill säga alla aktier som är 

tillgängliga för investerare. Således utförs en klar diskriminering på aktiemarknader 

eftersom man väljer enbart en specifik aktiegrupp bland tusentals aktier som är 

börsnoterade i Asien. Att vela köpa enbart syndaktier kan ses som ett lika 

diskriminerande val som att koncentrera sig på etiska aktier på grund av att sådana 

bolag kan tänkas vara bättre investeringsobjekt än de andra. I detta fall är det dock 

syndaktier som är mest attraktiva eftersom de kan antas avkasta bättre bland annat på 

grund av neglect -effekten. I min undersökning har jag för avsikt att undersöka ifall en 

investeringsstrategi som prefererar syndaktier i Asien skulle medföra högre 

avkastningar jämfört med marknaderna. 
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5. TIDIGARE FORSKNING  

Syndaktier har undersökts överraskande lite jämfört med andra aktiegrupper. Ännu 

mindre har det undersöks syndaktier på endast andra aktiemarknaderna än USA.  De 

mera omfattande undersökningarna har gjorts i USA eller på global nivå. Eftersom 

attityder mot syndaktier har upptäckts vara någorlunda likadana på den globala nivån 

kan dessa tidigare gjorda forskningar och deras resultat användas som ramverk även i 

denna studie. I detta kapitel presenteras först de mest kända undersökningar om 

syndaktier av Fabozzi et al. (2008) samt av Hong och Kacperczyk. (2009) Vidare 

presenteras även en undersökning av Visaltanachoti et al. (2009) som koncentrerar sig 

på marknader i Kina samt en mycket ny studie av Durand et al. (2012) som betraktar 

fem olika marknader i Asien samt Australien och Nya Zeeland. Durand et al. är även 

de enda som har fått resultat som visar att avkastningarna på syndaktierna skulle vara 

negativa jämfört med marknaderna generellt. Vidare undersöker de hur 

avkastningarna skiljer sig mellan kollektivistiska och individualistiska länder i Asien. 

Dessa resultat är viktiga även med avseende till resultat från min undersökning.  En 

ytterligare studie som presenteras är en studie av Lobe och Walkshäusl (2011) som 

jämför två motsatta investeringsstilar, syndaktier och etiska aktier, med varandra. Till 

sist presenteras kort en beteendevetenskaplig studie av Statman et. al (2008) som har 

för avsikt att förklara hur beteendemässiga aspekter kan påverka avkastningar på 

syndaktier. 

5.1 Fabozzi, Ma och Oliphant (2008) 

En av de bredaste undersökningarna inom detta ämnesområde är studien ”Sin Stock 

Returns” av Fabozzi, Ma och Oliphant (2008).  I sin studie undersökte forskare över 

tvåhundra syndaktier runtom världen inklusive Asien under en lång tidsperiod från 

januari 1970 till juni 2007. Studien av Fabozzi et al. är således en av de mest 

omfattande inom detta ämnesområde. 

5.1.1 Data 

I studien undersöks syndaktiernas avkastningar från år 1970 till 2007 på den globala 

nivån. I undersökningen beaktas först 308 aktier varav 41 aktier tas bort på grund av 

dålig likviditet. Likviditet granskas genom att räkna aktiens medeltalspris under en 

månad efter listning (minimum 5 USD). För aktier som har varit noterade redan 

längre granskas likviditeten genom handelsvolym för föregående månad (minimum 
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30 000 styck eller 150 000 USD i värde). Efter dessa granskningar omfattar 

undersökningen totalt 21 länder och 267 syndaktier. Syndbranscher som är med är 

vuxennöje, alkohol, tobak, hasardspel, vapenindustri samt vissa bioteknologibolag. 

Från Asien har inkluderats Japan med 36 aktier, Hong Kong med 8 aktier, Korea med 

12 aktier, Taiwan med 1 aktie samt Singapore med 2 aktier. Aktieantalsmässigt är 

Japan det tredje största landet som är med i undersökningen efter USA och 

Storbritannien. 

5.1.2 Metod 

Fabozzi et al. har räknat avkastningar för varje syndbransch, varje land samt för hela 

syndportföljen. Avkastningar räknas för olika perioder som är en dag, en månad och 

ett år. Vidare jämför forskare avkastningar med respektive marknadsindex för att se 

om portföljer verkligen presterar över marknadsnivån. För jämförelser används 

CAPM och portföljavkastningar. Utom aktiepriser studerades även möjliga sociala 

faktorer och risker som påverkar avkastningar på syndaktier. Ytterligare diskuteras 

samband mellan investerares preferenser och neclegt – effekt. 

5.1.3 Resultat 

Slutsatsen är att syndaktier har klart genererat högre avkastningar än marknaden i 

genomsnitt. De genomsnittliga avkastningarna på aktienivå är 0,076 % per dag, 1,64 

% per månad och 19,02 % per år. Alla branscher avkastade mera än 13 % årligen. Av 

de totala årliga avkastningarna på branschnivå blev alkohol svagast med 13,45 %. 

Den högsta avkastningen producerade däremot hasardspelindustrin med 33,50 %. Av 

alla länder visade Taiwan lägsta årliga avkastningen med 6,55 % medan USA nådde 

den starkaste avkastningsnivån på 27,46 %. De årliga abnormala avkastningarna på 

portföljnivå var mellan 11,15 % och 13,70 %, på branschnivå mellan 2,57 % för 

porrindustrin och 26,35 % för hasardspelindustrin. Respektive riskjusterade 

avkastningar var 1,40 % samt 49,15%.  

 

Även på landsnivån överskrider de flesta avkastningar marknadsnivån då 40 av 42 

länder visar positiva abnormala avkastningar. De enda undantagen med negativa 

årliga avkastningar var Portugal och Taiwan som båda har endast 1 aktie. Vidare har 

avkastningar undersökts skilt på årsnivå. Även här blir de årliga portföljavkastningar 

positiva för nästan varje år under undersökningsperiod på 37 år. Av dessa 37 år visar 

dessutom 31 år avkastningar som är över 10 %. I abnormala avkastningar och 
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riskjusterade avkastningar överskrider syndportföljen marknadsindex under 35 år av 

det totala 37. Forskarna konstaterar att abnormala avkastningar är robusta oavsett 

vilken bransch, land eller år som undersöktes. De flesta resultaten är signifikanta även 

på 1 % nivå. Dessutom visar syndaktier högre avkastningar speciellt vid 

lågkonjunktur som hänvisar till deras förmåga att ge skydd mot recession. 

 

Många syndbolag verkar avkasta bättre även på grund av sina monopol i affärslivet 

samt på grund av permanenta risker som ”headline risk” och rättegångsrisk. 

Ytterligare diskuteras syndaktiernas bakgrund och kostnaderna för att investera etiskt 

samt stock neglect – fenomenet. Fabozzi et al. är enhälliga med studien av Statman et 

al. (2008) som förklarar sambandet mellan oetiska aktier som investerare helst inte 

köper och dess avkastning och visar att större subjektiv risk betyder även högre 

avkastningar. Dessutom konstaterar forskarna att det är dyrt att upprätthålla etiska 

principer dvs. syndföretag kan dra nytta av att inte aktivt följa dessa principer. 

Undersökningen visar att det inte är optimalt att avstå från att investera i 

syndbranscher eftersom investerare på det sättet hamnar betala för sina 

diskriminerande investeringar genom lägre avkastning eller högre pris på etiska 

aktier. Att undvika syndbranscher medför alternativkostnader då investerare mister 

möjligheten till högre avkastningar som syndbranscher genererar. Dessa faktorer 

spelar en viktig roll speciellt vid högre avkastningar på syndaktier jämfört med så 

kallade etiska investeringar.  

5.2 Hong och Kacperczyk (2009) 
 

Hong och Kacperczyk har koncentrerat sig mest på de sociala normer som kan tyckas 

påverka priser och avkastningar på syndaktier. I sin studie ”The Price of Sin” 

undersöker de först hur aktivt institutionella investerare placerar i syndaktier versus i 

andra jämförbara aktier. Vidare undersöks det med olika regressionsanalyser och 

flerfaktormodeller om syndaktier presterar bättre jämfört med vanliga aktier och 

huruvida det påverkar syndaktiernas priser ifall stora institutionella investerare inte 

(på grund av det sociala påtrycket) vill placera i dessa aktier. Dessutom beaktas 



35 
 

syndaktiernas rättegångsrisk. 71 Ytterligare har det undersöks hur ”diskrimineringen” 

av oetiska aktier påverkar syndföretagens egen kapitalstruktur. 

5.2.1 Data 

Data för institutionella ägare av syndaktier är från 1980-2006. Syndbranscher som 

beaktas i undersökningen hör primärt till de tre vanligaste grupperna, det vill säga till 

”The Triumvirate of Sin” som består av tobak, alkohol och hasardspel. För att testa 

resultatens pålitlighet tas senare med även vapenindustri. Undersökningsperioden för 

regressionsanalys om syndaktiernas prestation i USA är från år 1965 till 2006 samt 

från 1926 till 2006. För att testa sina resultat beaktas även syndaktier i Europa och 

Kanada. Från Europa beaktas Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien 

samt Schweiz och Storbritannien. Tidsperioden som undersöks i Europa och Kanada 

sträcker sig från 1985 till 2006. 

 

I undersökning av syndföretagens kapitalstruktur betraktas en tidsperiod från år 1962 

till 2006. Tidsperiod för hela datasamplet är från 1926 till 2006. Den långa 

tidsperioden används även för att räkna ut beta-koefficienter för industriportföljer. Det 

undersökta antalet aktier i portföljen varierar mellan 56 och 116 stycken. Hela 

samplet består av 195 aktier, varav den största vikten har hasardspelbranschen med 

totalt 95 aktier. Alkoholgruppen innefattar totalt 62 aktier och tobaksgruppen 36 

aktier. 

5.2.2 Metod 

Undersökningen koncentrerar sig först på institutionella investerare och deras 

investeringar i syndaktier. I undersökningen används en jämförelsegrupp av aktier för 

att se om det finns skillnader mellan hur mycket institutionella investerare äger 

syndaktier versus jämförelsegruppens aktier. Av institutionella investerare skiljer man 

på olika grupper såsom hedgefonder, banker, investeringsfonder försäkringsbolag och 

individuella förmögenhetsförvaltare. Ytterligare har det undersökts hur mycket 

syndaktier och jämförelsegruppen följs av analytiker. Båda undersökningar 

genomförs med hjälp av regressioner. 

 

                                                 
71  Risk för att det förekommer rättstvist på grund av syndbranschernas karaktär. 
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Vidare beaktar forskarna prisnivån och avkastningarna på syndaktier. Hypotesen är att 

syndaktier borde vara billigare än andra aktier och således avkastningsmässigt 

överskrida jämförelsegrupper. Orsaken till lägre värdering är neglect - effekten som 

orsakas av stora investerarens motvillighet att placera i sådana branscher. Detta leder 

vidare till en begränsad riskallokering inom den gruppen investerare som äger aktier i 

syndbolag. En ytterligare hypotes är att investerare helt enkelt förringar syndaktier. 

Forskarna diskuterar även syndaktiernas rättegångsrisk. 72  Värderingen och 

avkastningar på syndaktier har undersökts med olika regressionsanalyser och 

flerfaktormodeller för att se om syndaktier presterar bättre jämfört med 

jämförelsegruppen samt huruvida det påverkar syndaktiernas priser ifall stora 

institutionella investerare inte (på grund av det sociala påtrycket) vill placera i dessa 

aktier. De faktormodeller som har använts är olika faktormodeller samt 

paneldatamodell. Vidare undersöks olika värderingsmått såsom market-to-book. 

Ytterligare har det undersöks hur ”diskrimineringen” av oetiska aktier påverkar 

syndföretagens eget kapitalstruktur. Alla aspekter som har beaktats i undersökingen 

har räknats med hjälp av olika regressionsmodeller. 

5.2.3 Resultat 

På basis av forskningsresultat konstateras det att institutionella investerare verkligen 

äger mindre andel syndaktier jämfört med aktier som hör till andra jämförbara 

aktiegrupper. Då de jämförbara aktierna ägs kring 28 % av institutionella investerare 

är respektive procent för syndaktier endast 23 % det vill säga 18 % lägre. Skillnader 

mellan olika grupper såsom försäkringsbolag och investeringsfonder samt 

individuella förmögenhetsförvaltare är inte signifikanta även om de sistnämnda torde 

vara mera intresserade av risk och syndaktier. Dock kommer det fram att t.ex. 

hedgefonder och vanliga investeringsfonder är mest villiga att investera i syndaktier 

om priset är på rätt nivå.  

 

Utöver dessa resultat visar det sig att avkastningen på syndaktieportföljen överskrider 

dess jämförelsegrupp med 25-31 basis points (0,25 % - 0,31 %) per månad även efter 

justeringen med olika faktormodeller. I paneldatamodellen inkluderas även olika 

egenskaper hos syndbolag och jämförelsegruppen för att komplimentera 

undersökningen, men resultat visar igen att syndaktiegruppens avkastning överskrider 
                                                 
72  Risk för att det förekommer rättstvist på grund av syndbranschernas karaktär. 
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jämförelsegruppen med 0,29 % per månad. Det kommer fram i undersökningen att det 

är speciellt tobaksbranschen som verkar dominera de positiva resultaten. Resultaten är 

tillförlitliga även då tobaksbranschen exkluderas från syndaktiegruppen och 

syndportföljen visar 0,21 % överavkastning per månad eller 2,5 % per år jämfört med 

andra aktier. Beta-koefficienter för alkoholportfölj, tobaksportfölj och 

hasardspelsportfölj har räknats ut med hjälp av den hela tidsperioden från 1926 till 

2006. Koefficienter för respektive grupper är 0,94, 0,63 och 1,12.  

 

Resultaten granskas även med hjälp av syndaktieavkastningar från Europa och 

Kanada som visar cirka 2,5 % överavkastining per år jämfört med andra aktier på 

respektive marknader. I analys om relationstal gällande den ursprungliga 

aktiegruppen kommer forskarna fram till att till exempel market-to-book – tal är i 

genomsnitt från 15 till 20 % lägre på syndaktier än i jämförelsegruppen. Detta resultat 

antyder om lägre prisnivå hos syndaktier. Prisskillnaden jmf. med andra aktier är 

signifikant på grund av att institutionella investerare prefererar mera traditionella 

aktieplaceringar och denna neglect -effekt därmed sänker priser på syndaktier. Enligt 

Hong och Kacperczyk förklaras överavkastningar på syndaktien bättre med neglect – 

effekten än t.ex. med högre rättegångsrisker. De investerare som prefererar etiska 

aktier är således villiga att betala denna alternativkostnad för att upprätthålla sina 

moraluppfattningar.  

 

Studien visar ytterligare att syndföretag finansierar sin verksamhet hellre med lån 

eftersom lånemarknader inte är lika transparenta som aktiemarknader. Med större 

andelen lånefinansiering kan dessa företag kringgå de möjliga negativa 

inställningarna mot syndbranscher på aktiemarknader. Således kan man säga att 

normer och värderingar i samhället tydligt påverkar priserna på syndaktier samt 

kapitalstrukturen på syndbranscher.  

5.3 Visaltanachoti, Zou, Zheng (2009) 
 

Visaltanachoti, Zou och Zheng är av de få forskare som har undersökt Asien i sin 

studie och tydligen de enda som har undersökt enbart marknader i Kina (inklusive 

Hong Kong). Syftet med deras working paper var at undersöka ifall de kinesiska 

syndaktier producerar högre avkastningar jämfört med benchmarkindex och 
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jämförelsegruppen (dvs. icke-syndaktier) samt om det finns skillnader i den operativa 

prestationen av syndbolag. 

5.3.1 Data 

I studien har undersökts enbart de tre vanligaste grupper: tobak, alkohol och 

hasardspel. Aktiedata har samlats från DataStream för tidsperioden från januari 1995 

till december 2007. De aktier som har tagits med är börsnoterade i Shanghai, i 

Shenzhen (A-serie) samt i Hong Kong (H-serie). Totalt undersöks 46 aktier, varav 33 

aktier är från Kina och 13 aktier från Hong Kong. I jämförelsegruppen finns 1195 

andra aktier för Kina och 809 andra aktier för Hong Kong.  

Kina och Hong Kong har undersökts skilt eftersom i Hong Kong är det möjligt även 

för utländska investerare att köpa och sälja aktier. Aktiehandeln på börser i Kina är 

mycket mera begränsad för icke-kinesiska placerare. Vidare skiljer börser mellan 

antalet olika grupper syndaktier som är noterade. Trots stora antalet tobakstillverkare i 

Kina är enbart 4 av dessa börsnoterade. I Hong Kong finns det däremot 

hasardspelaktier som inte alls är noterade på kinesiska börser. Den största delen (80 

%) av aktier som undersöks utgör alkoholtillverkare. Som jämförelseindex används 

Shenzhen stock exchange A shares return index, Shanghai stock exchange A shares 

return index samt Hangseng return index. Det totala antalet månatliga 

avkastningsobservationer är 5 358, varav 3 754 observationer är från Kina samt 1 607 

observationer från Hong Kong. 

5.3.2 Metod 

Forskarna undersökte både finansiell och operativ prestation av syndaktier och 

syndföretag under tidsperioden 1995 till 2008. Aktierna har studerats genom 

regressionen av CAPM modellen som ger även Jensen’s Alpha. Regressionen körs för 

både enskilda aktier och paneldata som består av alla aktier (Kina och Hong Kong 

skilt). Aktier har undersökts både som enskilda aktier och genom att bilda en portfölj 

av alla syndaktier i Kina och en portfölj av respektive aktier i Hong Kong. Vidare 

räknas Tobins Q och industrijusterad Tobins Q för att kunna jämföra syndaktier med 

jämförelsegruppen och inkludera industri -effekten. I denna analys används två olika 

tidsperioder, en tidsperiod period från 1999 till 2008 för Kina samt en tidsperiod från 

1995 till 2008 för Hong Kong. Kina har kortare undersökningsperiod på grund av 

datatillgänglighet.  



39 
 

5.3.3 Resultat 

I resultaten för enskilda aktier visar regressionen en positiv alpha för både Kina och 

Hong Kong. I Kina visar 21 av 33 syndaktier positiv alpha och I Hong Kong är 

respektive antalet 11 av 13. Majoriteten av resultaten i enskilda aktier är dock inte 

signifikanta. I 80 % av aktier är beta-koefficienten mindre än 1 som antyder att 

aktierna är mindre riskutsatta än marknaden generellt. I paneldata är resultaten 

emellertid signifikanta och speciellt Hong Kong visar mycket hög avkastning. 

Resultaten kan dock vara på grund av stora antalet hasardspelakter. Syndaktier 

producerar högre avkastning jämfört med marknadsindex både i Kina (5,94 % per år) 

och Hong Kong (29,11 % per år), likadana resultat (överavkastning) erhålls vid 

enskilda aktier. Tobins Q och industrijusterad Tobins Q visar att det inte finns 

signifikanta skillnader i den operativa prestationen mellan syndaktier och 

jämförelsegruppen. Syndbolag i Kina är dock i gnomsnitt av mindre storlek, har 

mindre långfristig skuld och är mera ”mogna” än jämförelsegruppen. I Hong Kong är 

resultaten likadana men syndbolag har lika bra lönsamhet och tillväxtutsikter som 

jämförelsegruppen. Resultaten är i stort sett i linje med de tidigare erhållna resultaten 

i USA och Europa och visar att begränsning av investeringar till en viss typ av aktier 

(såsom etiska) ofta medför sämre avkastning. 

5.4 Lobe och Walkshäusl (2011) 
 

I Lobes och Walkshäusls studie jämförs syndaktieavkastningar med avkastningar av 

etiska aktier. Syftet med studien är att undersöka ifall en etisk placerare måste ge upp 

en del av totala möjliga avkastning eftersom hon har valt att investera etiskt. Vidare 

studeras om de oetiska placeringarna producerar högre avkastning samt hur stor 

överavkastningen är. 

5.4.1 Data 

I working paper ”Vice vs. Virtue Investing Around the World” av Lobe och 

Walkshäusl undersöks totalt 51 länder under tidsperioden från 1995 till 2007. 

Avkasntningarna undersöks genom att bilda ett syndindex och jämföra det med SRI 

indexet. För syndindexet screenas bolag enligt dess bransch. De aktier som är 

inkluderade i syndindex kan klassificeras som” Sextet of Sin” som består av 

porrindustrin, alkoholindustrin, hasardspelindustrin, tobaksindustrin, vapenindustrin 

och kärnkraftsindustrin. Som jämförelsegruppen används olika SRI index såsom Dow 
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Jones Sustainability indexer (DJSI), ECPI Ethical indexer, Ethibel Sustainability 

Index Group, FTSE4Good Index serien, Kempen SNS samt KLD. Sju av indexen 

beaktar hela världen, åtta indexen USA och 13 indexen Europa. Resten av indexen 

beaktar Australien, Kanada, Japan och Sydafrika. För marknadsindex har det använts 

lokala indexen för respektive länder samt MSCI World index. Som riskfri ränta har 

beaktats en månads US Treasury bill. 

 

För att bygga syndindexet har forskare utnyttjat SRI negative screening som 

exkluderar bolag som fyller vissa kriterier från SRI indexen. Dessa exkluderade 

kriterier är typiska just för syndbolag. Syndbolag är vidare identifierade genom dess 

gruppering i Industry Classification Benchmark (ICB). För att kunna identifiera 

kärnkraftsbolag samt bolag inom porrindustrin använde forskare 

verksamhetsbeskrivningar i Thomson ONE Banker. Datasamplet har vidare granskats 

med hjälp av bolagsinformation service Hoovers samt med hjälp av litteratur om 

syndaktier. Det totala antalet aktier som undersöktes är 755 stycken från 51 olika 

länder runtom världen. Enligt marknadsvärde är kärnkraftsbolag den största gruppen 

med över 46 % av hela indexets marknadsvärde. De näst största grupperna är vapen 

med 18,7 %, alkohol med 14,7 % och tobaksindustrin med 12,8 % andel. Av alla 

länderna är klart den största gruppen Nordamerika, med USA och Kanada som 

tillsammans utgör 41 % av hela indexet. Europa har 23 % andel av alla aktier och 

Australien kring 13 %. 

5.4.2 Metod 

Forskarna formar olika oetiska indexen för att kunna jämföra dessa med de 

existerande etiska SRI indexen. För syndaktier bildas ett globalt index av alla 

syndaktier samt globala branschindexen. Som sist bildas även regionala indexen för 

varje land. Syndaktieindexen jämförs med respektve SRI indexen. Som metoder 

används CAPM som ger även Jensen’s alpha samt två olika flerfaktorsmodeller: 

Fama-French trefaktorsmodell samt Carhart fyrafaktorsmodell. Ytterligare tillämpas 

bootstrap -metod och Sharpe -tal för att testa resultat.  

5.4.3 Resultat 

I sina resultat för syndindexen erhåller forskare årliga avkastningar mellan 3,42 % och 

17,04 %. Ytterligare visar det sig att nästan alla syndindexen presterar bättre än 

marknader. Avkastningar kan dock i flesta fall förklaras med risk som innebär att 
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endast det globala syndindexet överskrider MSCI World index. Av globala 

branschindexen visar endast två av sex någon överavkastning jämfört med MSCI 

World. Alkoholindexet och vapenindexet visar bästa avkastningar. Av regionala 

indexen visar enbart hälften bättre riskjusterade avkastningar än sina 

jämförelseindexen. Då forskarna granskar Sharpe tal för alla syndindexen mot 

respektive jämförelseindexen kommer det fram att inga syndindexen överskrider sina 

respektive marknadsindex. Resultat visar således att det inte förekommer signifikanta 

skillnader mellan avkastningar det vill säga syndaktier inte verkar producera 

signifikant högre avkastningar än marknaderna generellt. Dessa resultat gäller även då 

resultat granskas med flerfaktormodeller. Forskarna hittar dock skillnader mellan 

avkastningar i SRI indexen jämfört med syndindexen då de inkluderar värdefaktorn 

det vill säga om det är frågan om värde- eller tillväxtaktier. Avkastningar på 

syndindexen verkar vara kopplade till prestation hos värdeaktier medan avkastningar i 

SRI indexen drivs mera av tillväxtaktier. Även om det uppkom skillnader i aktietyper 

som driver prestationen i de olika indexen, kunde det inte hittas statistiskt signifikanta 

skillnader mellan avkastningar på syndindexen och SRI indexen. Valet mellan etiska 

och icke-etiska aktier kan således inte motiveras med enbart finansiella faktorer. 

5.5 Durand, Koh och Tan (2013) 

En av de senaste studier kring syndaktieavkastningar är en artikel ”The price of sin in 

the Pacific-Basin” av Durand, Koh och Tan som har publicerats i början av året i 

Pacific-Basin Finance Journal. Forskarna har för avsikt att förklara värderingen av 

syndaktier i 7 olika länder i Asien genom att beakta nivån av kollektivism och 

individualism i de länder som beaktas i undersökningen. Forskarna tar således med de 

kulturmässiga och samhälleliga aspekter som kan antas påverka priser och genom 

detta avkastningar på syndaktier. En likadan undersökning om kulturskillnader och 

syndaktieavkastningar har gjorts även i Europa av Salaber (2009), men Durand et al. 

koncentrerar sig specifikt till Asien som innebär att deras undersökning bättre kan 

kopplas till mitt arbete. 

5.5.1 Data 

Länderna som är med i undersökningen är Australia, Indien, Japan, Sydkorea, 

Malaysia, Ny Zeeland samt Singapore. Av dessa kan man klart skilja åt länder med 

mera kollektivism i samhället och länder med mera individualism. Syndaktier i varje 
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land har klassificerats under de fyra viktigaste syndaktiergrupper: alkohol, tobak, 

hasardspel och vapen. Durand et al. har använt likadana grupperings- och 

identifieringstekniker som Hong och Kacperczyk men adderat vapenindustrin till sitt 

sampel. Akierna är identifierade med hjälp av Industry Classification Benchmark 

(ICB). Syndaktier jämförs vidare med icke-syndaktier det vill säga med alla andra 

aktier på respektive marknader. Som vanligt hör finansbolag inte till 

jämförelsesamplet. Undersökningsperioden är från 1990 till 2009 som betyder att 

undersökningen dels beaktar även finanskrisen. Av de sju länder som beaktas i 

syndaktiesamplet så har Australien flest aktier (74 aktier), sedan kommer Japan (37 

aktier) och Indien (32 aktier). Sydkorea (18 aktier), Malaysia och Ny Zeeland (både 

13 aktier) samt Singapore har klart mindre stora samplen. 

5.5.2 Metod 

Durand et al. följer huvudsakligen samma struktur som Hong och Kacperczyk i sin 

undersökning. Först undersöks således institutionella investerarnas ägande i 

syndaktier både för hela tidsperioden och mindre fyraårsperioder. Inom institutionella 

investerare beaktas även staten. För att undersöka andelen institutionellt ägande 

används olika regressioner. Resultatet anknytas även med Hofstedes index om 

individualism. Vidare undersöks avkastningar på syndaktier med hjälp av olika 

faktormodeller. Utöver CAPM och Fama-French trefaktormodell används även 

bredare modeller som innehåller även andra faktorer såsom tidigare prestation 

(Jegadeesh-Titman, beaktar momentum-effekten ), omsättning (Pástor, Stambaugh) 

samt bolagets ålder (Berger, Udell; James, Wier). Även avkastningsregressioner har 

körts både för hela perioden och kortare fyraårsperioder. Ytterligare undersöks 

värdering av syndaktier genom att göra en regression för market-to-book-värde med 

olika förklarande faktorer såsom ROE och investeringar till R&D i relation till 

intäkter. 

5.5.3 Resultat 

Resultat från undersökingen av Durand et al. skiljer sig betydligt från de tidigare 

eftersom forskarna faktiskt kommer fram till att syndaktier inte presterar bättre än 

respektive marknader generellt samt att det inte alltid stämmer att institutionella 

investerare skulle äga mindre andel av syndaktier. Resultat av första regressioner för 

institutionella ägandet visar att institutionella inveserare i Japan och Sydkorea de 

facto äger större andelen syndaktier jämfört till exempel till Australien och Ny 
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Zeeland som följer de tidigare resultat. Dessa resultat är även statistiskt signifikanta. 

Resultatet i Japan och Sydkorea kan möjligtvis förklaras med olika företagsstrukturer 

såsom Keiretsu i Japan och Chaebol i Sydkorea som ofta kontrolleras av stora bolag 

eller staten. I andra länder (Indien, Malaysia, Singapore) kom det inte fram 

signifikanta skillnader mellan ägandet av syndaktier av institutionella eller vanliga 

investerare.  

 

Detta resultat har ytterligare kombinerats med Hofstedes individualism index som 

visar att det är specifikt institutionella investerare i individualistiska länder som avstår 

från att investera i syndaktier medan de mera kollektivistiska länderna visar högre 

institutionella ägande i syndbranscher. Investerarna i kollektivistiska länder kan 

tänkas följa det så kallade groupthink det vill säga fenomenet där en stor investerare 

såsom staten kan ge ett exempel som alla andra följer i sina investeringsbeslut. Detta 

orsakar att allmänheten inte ser investeringar i syndbranscher som oetsika eller 

oacceptabla. Resultatet förstärks i analysen av värderingen av syndaktier i respektive 

länder. Forskarna har kommit fram till att positiva inställningar mot syndaktier i 

kollektivistiska länder påverkar även prisnivån då dessa aktier ses som mera 

eftertraktade. Att syndaktier inte drabbas av neglect – effekten betyder i praktiken att 

även priserna går upp vilket å sin del påverkar avkastningar negativt. Av resultat i 

värderingen av syndaktier är sex resultat av sju statistisk signifikanta. 

 

Resultaterna är konsistenta även då det undersöks avkastningar på syndaktier på 

kollektivistiska och individualistiska länder. De mera kollektivistiska länderna såsom 

Singapore, Sydkorea och Malaysia visar klart högre priser samt sämre avkasningar på 

syndaktier än individualistiska länder såsom Australien och Ny Zeeland. I 

regressioner gällande avkastningar på syndaktier visar Japan, Sydkorea, Malaysia och 

Singapore klart negativa och signifikanta resultat. Trots att de riskjusterade 

syndaktieavkastningarna blev negativa för alla länder för hela tidsperioden, var 

prestationen aningen bättre under kortare tidsperioder. 

 

5.6 Statman, Fisher och Anginer (2008) 
 

I sin studie ” Affect in a Behavioral Asset-Pricing Model ” har Statman et al. 

undersökt investerares preferenser vid val av aktier och dess inverkan på aktiepriser, 
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avkastningar och risk. På basis av dessa undersökningar har de konstruerat en modell 

för ”behavioral asset pricing” som kombinerar vanliga prissättningsmodeller (CAPM 

och flerfaktormodeller av Fama & French) med investerares preferenser och därmed 

ger en estimat för avkastningar som beaktar flera risker än beta.  

5.6.1 Data 

Data för eftertraktade respektive ointressanta eller dåliga aktier samlas från ranking av 

tidningen Fortune. Rankinglistan innehåller 587 bolag vars placering på listan baserar 

sig på poängtal i Forunes undersökning. Principen i rankingen är att ju mera poäng 

desto mera eftertraktade aktie, ju mindre poäng desto mera underskattade aktie. 

Forskarna samlar också själv data från två olika investerargrupper för att se hur den så 

kallade affect påverkar antaganden om aktiernas risk i relation till avkastning. 

5.6.2 Metod 

Aktierna indelas i två portföljer: i de eftertraktade och i de så kallade ”dåliga” eller 

underskattade (såsom syndaktier till exempel) efter vilket portföljer ombildas efter 

olika tidsperioder som undersöks. Tidsperioder är 2 år, 3 år och 4 år och den totala 

tidsintervallen som undersökts är 1982 till 2006. För varje bolag och industri räknas 

vidare en medeltalspoäng. Medeltalspoäng för varje bolag justeras även för respektive 

industri. Vidare räknas aktieavkastningar för att jämföra båda grupperna med 

varandra. Resultat kontrolleras även med CAPM modellen och flerfaktorsmodeller. 

Efter undersökningen av bolag på Fortunes lista genomförde forskare en egen 

undersökning med samma bolag för att hitta den så kallade affect som kan kopplas till 

aktier som är populära och eventuellt attraherar investerare mera än de underskattade 

”dåliga” aktierna. En positiv affect medför att en investerare tycker om aktien och 

samtidigt uppskattar risker som minimala. För att undersöka relation mellan risk och 

avkastning genomfördes ännu en undersökning där en grupp investerare gav sin 

uppskattning av kommande avkastningar och den andra gruppen sin uppskattning om 

risker. Aktiernas risk definieras som objektiv eller subjektiv. Objektiv risk är kopplad 

till beta och subjektiv risk har att göra med uppskattning av aktier och genom detta 

med priset på aktier. 

5.6.3 Resultat 

Enligt studien avkastar den eftertraktade portföljen sämre än den ”dåliga” portföljen. 

De eftertraktade aktierna visar sig dessutom vara dyrare på grund av sin popularitet. 
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Högre priser på populära aktier medverkar ytterligare till sämre avkastningar. Den 

årliga alpha för den eftertraktade portföljen var 1,57 % medan den årliga alpha för den 

dåliga portföljen var 4,89 %. Alpha för den dåliga portföljen var positiv och statistiskt 

signifikant för varje tidsintervall. För den eftertraktade portföljen var alpha också 

positiv, men statistiskt signifikant endast för treårs intervall. Risken kom fram i beta-

tal som var signifikant högre för de dåliga portföljerna jämfört med de eftertraktade. 

Från analys med fyrafaktorsmodell kom det fram att de så kallade dåliga portföljerna 

kan ytterligare associeras med mindre företagsstorlek, värdeaktier samt med lägre 

momentum-effekt. Bolag som hörde till de dåliga visade dessutom att ha högre 

earnings-to-price och cash-flows-to-price-kvoten samt lägre tillväxt i försäljning och 

intäkter. Även ROA blev mindre för dåliga bolag än för de eftertraktade. 

 

I den andra delen av undersökningen är hypotesen att investerarnas riskuppskattning 

borde visa att de aktier som antas avkasta mera också antas vara mera riskutsatta. 

Detta var dock inte fallet utan investerarna approximerade att de aktier som avkastar 

bäst innebär minst risk. Den negativa korrelationen indikerar således att subjektiv risk 

hör ihop med affect som betyder att en eftertraktad aktie antas avkasta bra vid lägre 

risknivå. De eftertraktade aktier kan följaktligen kopplas till lägre subjektiv risk. 

Statman et al. beskriver vidare en behavioral aseet pricing model som visar högre 

avkastningar hör ihop med både högre objektiv och subjektiv risk. Forskarna kommer 

således fram till att i verkligheten betyder lägre subjektiv risk även lägre avkastningar 

på de populära aktierna. De så kallade dåliga aktierna har däremot större subjektiv 

risk som därmed kompenseras med högre avkastning. Grundidén med 

undersökningen är att visa hur den subjektiva risken tillsammans med den objektiva 

påverkar avkastningar på aktier med olika preferensnivåer. 

5.7 Sammanfattning av tidigare undersökningar 

I nästan alla undersökningar som presenteras här har det hittats bevis på att de så 

kallade syndaktierna presterar antingen bättre eller åtminstone lika väl som marknader 

eller andra jämförbara aktiegrupper. Som förklaring till fenomenet ges olika faktorer 

såsom mindre institutionella ägandet som orsakar neglect-effekten, etiska aspekter 

samt religion och även fördomar och lagstiftningen. Även stabila kassaströmmar och 

branschen i frågan kan spela en mycket viktig roll. Tidigare studier har dock 

koncentrerats mest till USA eller på de globala aktiemarknaderna vilket innebär att 
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även resultat styrs starkt av nordamerikanska eller europeiska syndaktier. De mest 

kända och omfattande studier är av Hong och Kacperczyk (2009) samt Fabozzi et al. 

(2008). 

 

Aktiemarknader i Asien har undersökts däremot märkbart mindre och det finns bara 

ett par studier som koncentrerar sig specifikt på Asien utan att beakta andra 

marknader. En studie av Visaltanachoti, Zou och Zheng (2009) beaktar enbart Kina 

och Hong Kong och visar signifikanta överavkastningar för syndaktieportföljen både i 

Hong Kong och Kina. En annan studie som beaktar Asien mycket mera omfattande än 

de flesta tidigare studier är en nyligen publicerad studie av Durand et al. (2013). 

Undersökningen följer en likadan metodik som Hong och Kacperczyk (2009) och 

inkluderar även faktorer såsom nivån av kollektivism och individualism i olika länder.  

Studien av Durand et al. är ett klart undantag inom syndaktierstudier eftersom den 

visar att syndaktier inte alltid ägs av mindre del av institutionella investerare samt att 

dessa aktier kan prestera också sämre än marknader generellt. Resultaten kan 

ytterligare starkt kopplas till nivån av kollektivism och individualism i olika länder i 

Asien.  

 

Från studien av Durand et al. kan det dessutom hittas en orsak till varför syndaktierna 

alltid har verkat prestera bättre än marknader i många tidigare undersökningar som 

koncentrerar sig till USA eller har stor vikt i Nordamerika. Enligt dessa forskare beror 

detta på skillnaderna mellan kollektivistiska och individualistiska samhällen. Utöver 

etiska normer kan investeringar påverkas även av groupthink som antingen styr 

investerare mot syndaktier i kollektivistiska länder eller bort från syndaktier i 

individualistiska länder. Även priser och avkastningar på syndaktier följer således 

denna trend. Beteendemässiga aspekter kan vidare ses i resultat i artikel av Lobe och 

Walkshäusl (2011) som inte hittar signifikanta skillnader mellan syndaktier och etiska 

investeringar samt i resultat av Statman et al. (2008) som bevisar att individernas 

investeringsbeslut mycket starkt påverkas av olika beteendemässiga aspekter och 

modeller. Dessa resultat hjälper oss att förstå varför det eventuellt kan finnas stora 

skillnader i syndaktieavkastningar mellan olika marknader. För att få bättre överblick 

på tidigare studier och dess resultat presenteras de ännu kort i tabell 1 på nästa sida. 
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Tabell 1. Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskarna Syfte 
Undersöknings-

period 
Metod Resultat 

Fabozzi, Ma och 
Oliphant (2008) 

Att studera syndaktiernas avkastningar från år 
1970 till 2007 på den globala nivån samt 
diskutera sociala faktorer som påverkar 

avkastningar. 

1970 - 2007 

Uträknandet av portföljavkastningar 
samt riskjustering med CAPM. 

Jämförelse av portföljavkastningar 
och riskjusterade avkastningar med 

marknadsindex. 

Syndaktier presterar konstant bättre än 
marknadsindex, även då resultat räknas och 
riskjusteras med olika modeller. Aktier är 

kopplade till större subjektiv risk (Statman et al.) 
som medför även högre avkastningar. 

Hong och 
Kacperczyk 

(2009) 

Hur sociala normer och bl.a. stora institutionella 
investerare påverkar värdering och avkastningar 
på syndaktier jämfört med andra aktier. Hurdan 

kapitalstruktur har syndföretag. 

1926/1962 - 
2006, 1965 -

2006, 1980/1985 
-2006 

Regressionsanalys med 
flerfaktorsmodeller och paneldata. 

Institutionella investerare äger mindre andel 
syndaktier, neglect-effekten sänker pris på 

syndaktier och syndaktier visar lägre 
värderingmått än jämförelsegruppen. Syndföretag 
är mera lånefinansierade p.g.a. aktiemarknaders 

transparens. 

Visaltanachoti, 
Zou och Zheng 

(2009) 

Att undersöka ifall de kinesiska syndaktier 
producerar högre avkastningar jämfört med 

benchmarkindex och jämförelsegruppen (dvs. 
icke-syndaktier) samt om det finns skillnader i 

den operativa prestationen. 

1995 - 2008, 
1999 - 2008 

Regressionsanalys och Tobin's Q 

Syndaktier producerar högre avkastning jämfört 
med marknadsindex både i Kina och i Hong 

Kong, likadana resultat vid enskilda aktier. Inga 
stora signifikanta skillnader i den operativa 
prestationen mellan syndaktier och icke-

syndaktier. 

Lobe och 
Walkshäusl 

(2007) 

Att undersöka ifall en etisk placerare måste avstå 
från en del av sin möjliga avkastning på grund av 

sin val av investeringsobjekt. Vidare studeras 
ifall de oetiska placeringarna producerar högre 

avkastningar. 

1995 - 2007 
Regressionsanalys, (inklusive 

CAPM och flerfaktorsmodeller) 
samt bootstrap metoden 

Skillnader i avkastingar inte signifikanta mellan 
syndaktier och marknadsindex. Avkastningar i 
syndindex drivs av värdeaktier, avkastningar i 
SRI index drivs av tillväxtaktier, dock ingen 

signifikant skillnad mellan avkastningar. 

Durand, Koh och 
Tan (2013) 

Att undersöka avkastningar på syndaktier samt 
olika karakteristika i syndbolag i 7 länder i Asien 
samt beakta nivån av kollektivism/individualism 

i respektive land. 

1990 -2007 
Olika regressionsanalys, 

flerfaktorsmodeller.  

Riskjusterade avkastningar på syndaktier 
överskrider inte marknadsavkastningar. 

Institutionella investerare ägnar mera syndaktier i 
kollektivistiska länder, syndaktier är dyrare och 

avkastar sämre i länder med kollektivistiskt 
samhälle. 

Statman, Fisher 
och Anginer 

(2008) 

Att studera investerares preferenser samt hur 
dessa påverkar aktiepriser. Vilka faktorer 

påverkar aktiepriser på s.k. dåliga (t.ex. oetiska) 
och populära aktier. 

1982 - 2006 

Regressionsanalys (inkl. CAPM och 
Fama-French trefaktorsmodell) 
kombinerat med preferenser = 

Behavioral Asset Pricing – modell 

Oetiska aktier undervärderade jämfört med 
populära, avkastningar påverkas av objektiv och 

subjektiv risk. Preferenser (subjektiv risk) 
kompenseras i avkastningen av oetiska aktier. 
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6. METOD 

Metoden som används i arbetet baserar sig på en likadan metodik som har använts i 

de tidigare studierna kring ämnet. Detta arbete har för avsikt att primärt undersöka 

avkastningar på olika syndportföljer i Asien. Följaktligen kommer det inte att 

undersökas andra aspekter såsom institutionella investerarens preferenser eller olika 

samhälleliga och kulturella aspekter som kan anknytas till syndaktieavkastningar. De 

erhållna resultaten kommer dock att diskuteras i relation till andra undersökningar och 

bakomliggande teorin.  

6.1  Portföljbildning 

Som nämndes redan tidigare består datamaterialet av 9 olika länder. För att kunna 

genomföra undersökningen har det bildats 9 enskilda landsportföljer samt 2 större 

kombinerade portföljer: Emerging Asia och Developed Asia. Indelningen av 

datamaterialet mellan de två större portföljerna sker enligt IMFs definition av 

utvecklingsmarknader och utvecklade marknader inom Asien.73 För Kina och Japan 

har det dock bildats enbart enskilda landspecifika syndportföljer eftersom båda skiljer 

sig så pass mycket från de andra marknaderna. De länder som hör till Emerging Asia 

och Developed Asia portföljer presenteras i tabell 2.  

 

Tabell 2. Syndportföljer 
 

 
 

                                                 
73 IMF (2012) World Economic and Financial Surveys, World Economic Outlook. 

Emerging Asia syndportfölj Developed Asia syndportfölj Individuella syndportföljer

Indonesien Sydkorea Kina

Malaysia Hong Kong Japan

Filippinerna Singapore Indonesien

Indien Malaysia

Filippinerna

Indien

Sydkorea

Hong Kong

Singapore
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Varje portfölj har jämförts med respektive marknadsindex samt respektive MSCI 

index74  genom den justerade marknadsmodellen. Större portföljer har ytterligare 

jämförts genom en regression av avkastningar mot marknadsindex och respektive 

MSCI index samt genom trefaktorsmodellen som kopplar avkastningar ihop med 

andra faktorer såsom storlek och värde. Vidare har avkastningar riskjusterats genom 

att räkna ut av Sharpe- och Treynor -tal. Alla syndaktieportföljer är värdejusterade. 

6.2 Undersökningsperiod 

Datasamplet sträcker sig från december 1999 till september 2012 som medför at 

avkastningsdata har räknats från januari 2000 till augusti 2012. På grund av skillnader 

i tillgänglighet och kvalitet på data har det dock valts att använda individuella 

undersökningsperioder för varje enskild landportfölj. Detta är främst för att beakta 

endast tidspunker för vilka det verkligen finns tillräckligt med data. I praktiken 

betyder det att de undersökta tidsperioder för enstaka portföljer är olika långa. För 

regressioner har samplet vidare delats till tre olika perioder: ett sampel på 128 

observationer för hela perioden, ett sampel på 80 observationer för tidsperioden före 

finanskrisen samt ett sampel på 48 observationer för tidsperioden efter finanskrisen. 

Finanskrisen har beräknats att ha börjat från Lehman Brothers konkurs i september 

2008. Tabell 3 presenterar de exakta undersökningsperioderna och antal månatliga 

observationer som har använts i olika portföljer. 

 

  

                                                 
74 Indexen presenteras noggrannare i datakapitel. Syndportföljerna betecknas alltid med respektive 

landets namn, jämförelseindex betecknas alltid med ordet ”index” eller ”MSCI” 
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Tabell 3. Undersökningsperioder i olika syndportföljer 

 

6.3 Aktievikter i portföljer 

Det finns huvudsakligen två olika sätt att vikta aktieportföljer. Det första alternativet 

är att vikta portföljen enligt det totala antalet aktier och den andra enligt det totala 

marknadsvärdet av aktier. Ifall portföljen justeras enligt antalet aktier får varje aktie 

en lika stor vikt i portföljen. Detta medför att oavsett om aktien hör till småbolag eller 

till en stor koncern har den exakt samma vikt i portföljen. I den andra metoden 

bestäms aktiens vikt enligt bolagets marknadsvärde som medför att stora bolag får 

större vikt i portföljen än småbolag. I detta arbete har det använts den värdejusterade 

modellen det vill säga aktierna är viktade enligt deras marknadsvärde. 

 

Portföljernas värdejustering sker enligt följande: 
  

 

Där,   

   

  = marknadsvärde av hela portföljen 

  = marknadsvärde av en enskild aktie i portföljen 

 

 

Där,  

152

128

128

86

131

152

126

150

1/2002 - 8/2012

1/2002 - 8/2012

Emerging Asia

Developed Asia

1/2000 - 8/2012

Hong Kong

Japan

Singapore

Sydkorea

Filippinerna

Indien

Indonesien

Kina

Malaysia

141

144

3/2002 - 8/2012

3/2000 - 8/2012

3/2002 - 8/2012 126

12/2000 - 8/2012

9/2000 - 8/2012

7/2005 - 8/2012

10/2001 - 8/2012

1/2000 - 8/2012

Syndportfölj Undersökningsperiod Antal observationer

mvp = mvi
i =1

n

∑

mvp

mvi

wit =
mvit

mvpt
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  = marknadsvärde av en enskild aktie vid tidpunkt t 

  = marknadsvärde av hela portföljen vid tidpunkt t 

  = aktiens vikt i portföljen vid tidpunkt t 

 

Ombalanseringen av aktievikter och hela portföljen sker månatligen, så att en ny aktie 

kommer med i undersökningen vid denna månad då priset hittats i Bloomberg och 

faller ut från portföljen ifall priset inte längre kan hittas. Antalet aktier som är med i 

olika syndportföljer på landsnivå vid en given månad varierar således mycket 

eftersom vissa portföljer kan ha enbart några enstaka aktier i början av 

undersökningsperioden och antalet växer med tiden. Antalet aktier varierar även i 

Emerging Asia och Developed Asia portföljer och visar en växande trend mot slutet 

av undersökningsperioden. Bilaga III presenteras noggrannare antalet aktier samt 

fördelningar mellan länder och branscher i olika syndportföljer som undersöktes. Vid 

uträkning av storleks- och värdefaktorer i trefaktorsmodellen har används en årlig 

ombalansering på grund av mera komplicerade uträkningar med sex stycken olika 

portföljer.75   

6.4 Avkastningar 

I min undersökning använder jag månatliga avkastningar för att räkna ut de totala 

avkastningarna för olika perioder. En likadan metodik har använts även i de tidigare 

studierna och månatliga avkastningar är tillräckligt specifika för att visa korrekt 

avkastningsinformation men inte för specifika för att sneddriva resultat på grund av 

dagliga ändringar i aktiepriser.  För att få de årliga avkastningarna på portföljer ska 

det först räknas ut månatliga aritmetiska avkastningar på enskilda aktier. Därefter 

räknas avkastningar på hela portföljen. Avkastningar räknas först aritmetiskt på grund 

av fenomenet som heter Jensens ojämlikhet.76 Att använda kontinuerliga avkastningar 

vid uträkning av portföljavkastningar skulle ge fel resultat eftersom vägt medeltal av 

logaritmer inte är lika med logartimen av medeltalet. För att göra månatliga 

portföljavkastningar additiva har de sedan räknas om till logaritmiska. Därefter kan de 

månatliga portföljavkastningarna räknas till årliga.  
                                                 

75 Se kapitlet 6.5.8 för noggrannare beskrivning av metodiken i Fama-French trefaktorsmodell 
76 Fenomenet heter Jensens’ inequality, se Brooks (2008) 

mvit

mvpt

wit
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6.5 Jämförelse med marknadsavkastning 

Som proxy för marknader används respektive marknaders marknadsindex samt mera 

standardiserade MSCI index för respektive land. Indexen som har valts är listade i 

tabell 4 i kapitel 7. För att jämföra avkastningar över riskfri ränta används den 

justerade marknadsmodellen.77 

6.5.1 Marknadens avkastning 

För större portföljer som innehåller flera än en marknad används ett kustomiserat 

index som är bäst jämförbar med portföljens innehåll. De kustomiserade 

jämförelseindexen byggs genom att kombinera olika länders jämförelseindex i 

relation till respektive landets vikt i portföljen. Samma metodik har används både för 

det kustomiserade marknadsindexet och för det kustomiserade MSCI indexet. 

Vikterna för de underliggande indexen i bägge kustomiserade indexen har justerats 

månatligen enligt olika marknaders vikt i portföljen. Vikten för olika marknader i 

portföljen har räknats ut med hjälp av marknadsvärde på respektive landets aktier. En 

likadan indexkustomisering mellan Shanghai och Shenzhen indexen har gjorts även 

för Kina-portföljen.  

6.5.2  Den riskfria räntan 

Som en riskfri ränta används en ränta på USA:s tre månaders statsobligation, 

Treasury Bill. En amerikansk statsobligationsränta kan tillämpas eftersom all 

information som beaktas i arbetet är i USD. Den riskfria räntan har avräknats direkt 

från avkastningar på enskilda aktier och index. De årliga räntorna har räknats om till 

månatliga logaritmiska riskfria räntor enligt följande: 

 

 =>  

Där, 

 

  = den riskfria månatliga räntan 

  = den riskfria årliga räntan 

  = den logaritmerade riskfria månatliga räntan 

                                                 
77 Brown & Warner (1980) 

rfm = 1+ rfy( )
1

12








−1 rfmk = ln 1+ rfm( )

rfm

r fy

r fmk
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6.5.3 Justerade marknadsmodellen 

För att kunna jämföra avkastningar av olika portföljer mot respektive marknader 

används den justerade marknadsmodellen.78 I modellen räknas skillnaden mellan 

portföljen och marknasavkastningen vid tidpunkt t. Differensen är aktieportföljens 

abnormala avkastningen. De erhållna differenserna kan vidare testas för signifikansen. 

I detta arbete har signifikansen testad både med t-test och med icke-parametrisk test. 

Marknadsmodellen har räknats enligt följande formel: 

 

����	 =	��� −	��� 

 

Där, 

 

ARpt   = Portföljens abnormal avkastning 

���	  = Portföljens totala avkastning vid tidpunkt t 

���  = Indexavkastning vid tidpunkt t 

 

6.5.4 Standardavvikelse 

För att kunna estimera risk på aktieportföljer samt på jämförelseindexen behövs ett 

mått på volatilitet. Denna har beaktats genom varians och standardavvikelse. 

Standardavvikelse har ytterligare räknats till volatilitet för en viss period enlig 

följande: 79 

 

	
	 =		�	√�  

 
Där, 
 

   = volatilitet för hela perioden  

	�    = månatlig volatilitet för en portfölj 

  = perioden som undersöks (t.ex. 12 månader) 

 

                                                 
78 Se Brown & Warner (1980) 
79 Bodie et al. (2005) 

σ T T

T
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6.5.5 Sharpe-kvoten 

För att kunna pålitligt jämföra olika avkastningar med varandra måste avkastningarna 

kunna relateras till risken dvs. riskjustera avkastningar så att de blir jämförbara.  Ett 

sätt att räkna ut tillgångens historisk riskjusterad avkastning med hjälp av 

standardavvikelse är att räkna dess Sharpe-tal. 80 Sharpe räknas genom att aktiens eller 

portföljens riskpremium divideras med respektive aktiens eller portföljens 

standardavvikelse:  

 

 	 = 	
���	��
��

 

Där,   

 

        = tillgångens avkastning 

  = den riskfria räntan 

	�  = tillgångens standardavvikelse 

 

Sharpe-kvoten är ett prestationsmått. Huvudprincipen är att ju högre kvoten är, desto 

bättre är tillgångens riskjusterade (historisk) avkastning. Sharpe-kvoten justerar 

avkastningen med den totala risken. 

 

6.5.6 Treynor-kvoten 

Utom Sharpe-kvoten kan avkastningar riskjusteras även med Treynor-tal som beaktar 

enbart den systematiska risken. Räknesättet är likadant med Sharpe-kvoten, men 

tillgångens riskpremium divideras med beta istället. 81 

 

 	�	 = 	
���	��
��

 

Där,   

 

        = tillgångens avkastning 

  = den riskfria räntan 

                                                 
80 Bodie et al. (2005) 
81 Bodie et al. (2005) 

ri

rf

ri

rf
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��  = portföljens känslighet, beta 

 

Treynor justerar tillgångens avkastning med den systematiska marknadsrisken. Båda 

prestationsmått ska i praktiken räknas för längre perioder eftersom de lätt kan bli 

negativa för mycket korta perioder. Negativa Sharpe och Treynor-kvoter kan inte 

användas som jämförelsetal för olika portföljer på samma sätt som ”vanliga” Sharpe 

och Treynor vilket innebär att de måste justeras. Negativa tal för Sharpe och Treynor 

kan komma fram även i denna undersökning eftersom tidsperioden som undersöks 

innefattar till exempel den senaste finanskrisen. Följaktligen har båda kvoter räknats 

för hela undersökningsperioden.82  De två betan som används i uträkningen av 

Treynor-kvoter för syndportföljer har regresserats fram mot marknadsindex samt mot 

MSCI index för hela undersökningsperioden. Marknadens beta är 1. 

 

6.5.7 Jensen’s alpha 

För att kunna estimera syndportföljens abnormala avkastning mot marknadsindexet 

ska det räknas ut Jensen’s alpha83. Jensen’s alpha är en intercept i regression i CAPM-

modellen. CAPM kan skrivas som en regressionslinje genom formeln: 

 

 

Där,   

 

  = syndportföljens avkastning vid period t 

  = den riskfria räntan vid period t 

  = tillgångens i känslighet i relation till marknader I, beta 

  = intercept, Jensen’s alpha 

  = indexavkastning vid period t 

  = felterm 

 

                                                 
82 Även beta-tal är oftast mera pålitliga för längre perioder vilket betyder att även Treynor -kvoten blir 
mera pålitlig 
83 Jensen (1968) 

Rit − Rft = αi + βi
I RIt − Rft
 +εit

Rit

Rft

βi
I

αi

RIt

εit
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Positiv alpha tolkas som överavkastning jämfört med indexavkastning medan negativ 

alpha visar sämre prestation jämfört med indexavkastning. Syndportföljens alpha och 

beta fås genom att regressera syndportföljens månatliga avkastningar över den riskfria 

räntan mot månatliga indexavkastningar över den riskfria räntan (R-Rf). Statistisk 

signifikans kan testas genom t-testet. 

6.5.8 Fama-French trefaktorsmodell 

Syndportföljens abnormala avkastningar ska vidare undersökas genom 

trefaktorsmodellen som presenterades vid teorikapitel. Eftersom CAPM inte alltid kan 

förklara avkastningar ska två nya riskfaktorer, storlek och värde, adderas till 

modellen. Modellen visar följaktligen ifall syndportföljens abnormala avkastningar är 

kopplade till företagens storlek eller värde och hur väl dessa faktorer förklarar 

portföljens prestation jämfört med marknadsindex.  

 

Trefaktorsmodellen skrivs som en vanlig fleraktorsregression med tre förklarande 

faktorer: 

 

 

Där,     

 

  = syndportföljens avkastning vid period t 

  = den riskfria räntan vid period t 

  = syndportföljens känslighet i relation till marknadsindex 

  = marknadsavkastning över den riskfria räntan 

 = skillnaden mellan avkastningar i small-cap aktier och large-cap 

aktier vid period t 

 = skillnaden mellan avkastningar i värdeaktier (high) och tillväxtaktier 

(low) vid period t 

  = syndportföljens känslighet till storleksfaktor s (SMB) 

  = syndportföljens känslighet till värdefaktor h (HML) 

 

Rit − Rft = αi + βi
I MKTt[ ] + βis SMBt[ ] + βih HMLt[ ] +εit

Rit

Rft

βi
M

MKTt

SMBt

HMLt

βis

βih
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Storleks- och värdefaktorer som används i modellen är uträknade på basis av aktier 

som är noterade på de exakt samma marknaderna som har beaktats i undersökningen. 

För att kunna räkna ut storleks – och värdefaktorer för utvecklade marknader som 

undersöks i arbetet beaktades således 3000 aktier som är noterade på olika börser i de 

länder som hör till portföljen Developed Asia. På motsvarande sätt beaktades 3000 

aktier från de länder som hör till Emerging Asia portföljen för att räkna ut faktorer för 

de undersökta utvecklingsmarknaderna. Genom att räkna ut faktorerna själv var det 

således möjligt att skaffa sådana SMB och HML faktorer som reflekterar just de 

marknader som undersöks i Developed Asia och Emerging Asia portföljer. Metodiken 

följer den av Fama och French (1993) där aktierna är först ordnade i juni varje år t 

enligt storlek (marknadsvärde) och därefter delad i två grupper, ”small” och ”big”. 

Aktierna granskas vidare för värde det vill säga för dess book-to-market-värde (B/M) 

i varje december år t-1 varefter aktierna delas till ytterligare 3 grupper enligt dess 

ordning inom värdefördelning. 

 

Storleksfaktorn beaktas i praktiken genom att räkna skillnaden mellan avkastningar på 

small-cap företag och large-cap företag (”small minus big”) och värdefaktor genom 

att räkna skillnaden mellan high B/M och low B/M företag (”high minus low”). Enligt 

medianstorleken ska aktier först indelas till två grupper, 50 % till gruppen ”small” och 

50 % till gruppen ”big”. I B/M gruppen indelas aktier med relationen 30 %/40 %/30 

%. Således blir aktier indelat så att 30 % hör till gruppen ”high”, 40 % till gruppen 

”medium” och sista 30 % till gruppen ”low”. Till sist kombineras aktier med olika 

B/M-värden och storleken till portföljer med småföretag som har låg B/M-värde, 

medium B/M-värde och hög B/M-värde samt stora företag med låg B/M-värde, 

medium B/M-värde och låg B/M-värde. Som resultat formas för varje år totalt sex 

olika portföljer: SL (small-low), SM (small-medium), SH (small-high), BL (big-low), 

BM (big-medium) och BH (big-high). Storleks- och värdefaktorer räknas därefter 

månatlig enligt följande: 84 

 

 

 

                                                 
84 Fama, E. & French, K. (1993) 

SMBt = SLt + SMt + SHt

3
− BLt + BMt + BHt

3
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För at få två nya koefficienter, och  ska portföljens avkastningar regresseras 

mot samt de nya faktorer  och . Från regressionen fås även nya  

och  som nu påverkas av  och .  Alla faktorernas samt hela modellens 

statistiska signifikans testas genom t-testet. 

6.6 Hypoteser 

För att kunna testa resultat som ska erhållas från undersökningen ska det först 

formuleras hypoteser som visar vad som egentligen ska undersökas. I detta arbete 

används 2 huvudsakliga hypoteser. Huvudidén är att undersöka ifall 

syndaktieportföljer producerar högre eller sämre avkastning över riskfri ränta jämfört 

med marknader det vill säga respektive jämförelseindexen. �� i första hypotesen står 

�ö� antagandet att det inte förekommer skillnader mellan avkastningar över riskfri 

ränta på syndaktieportföljen och jämförelseindexet medan �� står för antagandet att 

det förekommer en signifikant skillnad mellan avkastningarna. Den första hypotesen 

testas både för enskilda landportföljer och för Developed och Emerging portföljer. 

Med den andra hypotesen testas ifall alpha skiljer sig från noll i olika regressioner. På 

grund av ett litet antal aktier i de enstaka landsportföljerna, testas den andra hypotesen 

endast för de två större portföljer det vill säga för Developed Asia och Emerging Asia. 

I den andra hypotesen står ��	för antagandet att alpha för syndaktieportföljen85 är noll 

och att det således inte förekommer abnormal avkastning över marknadsnivå 

(jämförelseindexet), ��  hänsyftar däremot på att alpha inte är noll och att det 

förekommer en signifikant skillnad mellan syndportfölj och jämförelseindex.  

  

Hypotes 1:   
																																																	�� = 		������ö�� −	�� �!" # = 		0 

 �� =	������ö�� −	�� �!" # ≠ 		0 

Hypotes 2: 
                                           �� = 		&�����ö�� 		= 		0 

 �� =	 	&�����ö�� 	≠ 		0 

                                                 
85 Antingen Developed Asia eller Emerging Asia 

HMLt = SHt + BHt

2
+ SLt + BLt

2

βis βih

MKTt SMBt HMLt αi

βi
I SMBt HMLt
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6.7 Test för statistisk signifikans 

För att få veta om resultaten som erhålls är pålitliga ska hypoteser testas med 

signifikanstester. Valet av signifikanstest beror på datamaterialet och motiveras ofta 

med en viss typ av data. I detta fall kan hypotes 1 testas med både t-test och icke-

parametriska test. T-testet är mest pålitligt då det finns tillräckligt med observationer 

samt ifall datasamplet är relativt normalfördelat, icke-parametriska tester är mindre 

strikta men kräver inte normalfördelning.86  I mitt sampel visade det sig att 

observationer inte är normalfördelade vilket ledde till att signifikansen testades både 

genom t-test och genom icke-parametrisk Wilcoxon Signed rank test. Från olika 

testalternativ valdes parvisa tester eftersom avkastningarna på portföljer och 

jämförelseindexen alltid jämförs parvis vid en bestämd tidpunkt det vill säga det 

testas samma sak (avkastning) för två grupper. I praktiken genomförs t-testet så att 

t.ex. avkastning för Developed Asia portföljen i augusti 2002 jämförs mot indexets 

avkastning i augusti 2002 och så vidare. I t-testet jämförs två serier med varandra och 

räknas medeltalet i skillnaden mellan två grupper. T-test visar ytterligare ifall detta 

medeltal avviker från noll. T-värde visar om skillnaden är positiv eller negativ.87  

  

                                                 
86 Pallant (2010) 
87 Pallant (2010) 
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7. DATA  

De marknader som beaktas i undersökningen är: Filippinerna, Indonesien, Indien, 

Hong Kong, Japan, Kina (”mainland”), Malaysia, Singapore och Sydkorea. 

Marknaderna har vidare indelats i två större grupper: utvecklade (developed) 

marknader som innebär Sydkorea, Hong Kong och Singapore samt 

utvecklingsmarknader (emerging) som består av Filippinerna, Indonesien, Malaysia 

och Indien. Japan och Kina har inte inkluderats i de två större portföljerna. Dessa två 

länder har undersökts separat på grund av att marknaderna skiljer sig från de andra i 

samplet. Kina är inte 100 % öppet för utländska investerare och ekonomin är starkt 

dominerad av statsägandet på grund av landets kommunistiska styrelsesätt. Japan är 

däremot den mest utvecklade ekonomin i hela samplet med lång och stark industriell 

bakgrund. Sydkorea, Hong Kong och Singapore kan däremot beskrivas som relativt 

nyligen utvecklade marknader, som hör till de så kallade Four Asian Tigers.88 På 

grund av dessa historiska och ekonomiska skillnader har marknader undersökts i två 

skilda portföljer, Developed Asia och Emerging Asia, samt vardera separat. 

Ekonomisk basdata av marknader som beaktas i undersökningen finns i Bilaga II. 

7.1 Marknader 

Marknaderna som är med i undersökningen är mycket olika stora och har naturligtvis 

även mycket olika handelsvolymer. Marknaderna har dessutom växt med mycket 

olika takt som kan ses i marknadsvärden och handelsvolymer på mindre marknaderna 

såsom Filippinerna och Indonesien jämfört med respektive tal till exempel i Kina. 

Marknadsvärdemässigt visar speciellt Sydkorea, Kina, Hong Kong och Indien en 

enorm tillväxt mellan åren 2000 och 2011.89 I dagens läge hör både Kina och Indien 

till de tio största marknaderna i världen. Figurerna 4 och 5 presenterar ändringar i 

marknadsvärde och handelsvolymer mellan 2000 och 2011 i alla länder som tillhör till 

undersökningen. En noggrannare lista med respektive tal för alla åren mellan 2000 

och 2011 finns i Bilaga II. De exakta talen visar att även de mindre marknaderna 

såsom Indonesien och Filippinerna har vuxit en hel del. Figuren visar var de olika 

länderna befinner sig på skalan. Den magnituden som Kina har visat i sin tillväxt samt 

                                                 
88 Fjärde land som hör till denna grupp är Taiwan 
89 Se Bilaga II för noggrannare tal 
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läget där Japan befinner sig i visar varför dessa länder inte kan inkluderas i de två 

större portföljerna.90  

 
Figur 4. Marknadsvärde av noterade aktier mellan 2000 och 2011, hela marknaden 
 

 
Källa: CIA The World Factbook (2012), World Bank (2012) 

 
Figur 5. Handel med aktier mellan 2000 och 2011, hela marknaden 
 

 
Källa: CIA The World Factbook (2012), World Bank (2012) 

 

De nio länderna som är med i undersökningen utgör totalt ca 17 % av MSCI All 

Country World Index. De två största länderna är Japan som utgör i sig ca 8,7 % av 

                                                 
90 Andra portföljer är Developed Asia och Emerging Asia 
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indexet samt Indien med 3,1 % andel. Kina är med i indexet genom B aktierna vilket 

innebär att landets vikt på de globala marknaderna inte helt kommer fram i index.91 92  

7.2 Aktiedata 

Aktiedata som har använts i arbetet består av börsnoterade aktier som hör till följande 

ICB klasser: Brewers (3533), Distillers and Vitners (3535), Defence (2717), Tobacco 

(3785) och Gambling (5752). I grafer och tabeller har Brewers och Distillers and 

Vitners grupperat under en alkoholgrupp. För att vara med i samplet ska aktien vara 

primärt noterad på någon börs i Asien. Från Kina har beaktats även A – aktier som 

vanligtvis inte är tillgängliga för utländska investerare. Denna aktieklass har dock 

beaktats för att få ett större sample för Kina. Ytterligare har aktiedata för Kina 

kontrollerats för dubbelnoteringar i Hong Kong.  

 

Aktiedata har vidare filtrerats så att de mycket icke-likvida aktierna inte är med i 

samplet. På grund av begränsad tillgång till data har enbart de genomsnittliga dagliga 

handelsvolymerna använts för att bestämma om att aktien skall vara med i 

undersökningen. Den dagliga genomsnittliga handelsvolymen för aktier som är med i 

arbetet är minst 30 000 styck.93 Den genomsnittliga handelsvolymen för varje aktie 

har hämtats från Bloomberg och räknats ut från det månatliga datat genom att dividera 

den månatliga handelsvolymen med handelsdagar och ta medeltalet från dessa tal. På 

grund av ofullständig data gällande de mindre likvida aktier består datasamplet 

således inte av alla syndaktier som är börsnoterade i Asien. Allt information som 

beaktas i arbetet är i USD. 

 

Aktie- och indexdata samt den historiska prisinformationen, marknadsvärde och B/M 

(book-to-market) informationen från 2000 till 2012 har hämtats från Bloomberg 

Professional databaset. Det verkliga samplet sträcker sig från december 1999 till 

september 2012 medan avkastningsdata har räknats från januari 2000 till augusti 

2012. Aktiedata består totalt av 112 olika aktier som är börsnoterade (”primary 

exchange”) i Kina (mainland), Indonesia, Indien, Hong Kong, Japan, Filippinerna, 

                                                 
91 Indexet innehåller inte A aktier i Kina och Hong Kong har beaktats skilt. 
92 MSCI (2012) 
93 Ett av kriterier som har använts även i arbetet av Fabozzi (2008) 
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Malaysia, Singapore och Sydkorea.94  Aktiernas priser har tagits från den sista 

handelsdagen i varje månad.95  Aktiedata har ytterligare korrigerats för 

dividendbetalningar och andra emissionshändelser (corporate actions) och vidare så 

att det beaktas även bolag som inte längre existerar. Bolag som undersöktes är olika 

stora och har börjat med sin verksamhet vid olika tidpunkter. Detta beaktas i den 

månatliga balanseringen av portföljen. Aktierna adderas till portföljen vid denna 

månad då priset på aktien är tillgänglig i Bloomberg och tas bort från portföljen då 

prisinformationen inte längre existerar. I uträkningar gällande Fama-French 

trefaktorsmodell ombalanseras subportföljer årligen. I figur 6 presenteras 

fördelningen av syndaktier mellan olika branscher. 

 
Figur 6. Fördelning av datamaterialet mellan olika syndbranscher 
 

 

 

Den största gruppen är klart alkohol med 62 aktier varefter kommer hasardspel med 

36 aktier. De två andra branscher, Vapen och Tobak innefattar klart mindre antal 

aktier med 5 och 9 aktier i respektive grupper. 

 

                                                 
94 Se Bilaga I för exakta aktier 
95 För att räkna ut avkastningar för januari 2000 har även det sista priset från 1999 hämtats. 
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Figur 7 presenterar däremot fördelningen av syndaktier mellan och inom alla 9 länder 

som är med i undersökingen. Det visar sig att 47 %, det vill säga nästan hälften av 

alkoholaktier hör till Kina samt att äver 90 % av hasardspelaktierna hör till Hong 

Kong, Malaysia och Japan. Aktier inom vapenindustrin finns däremot endast i fyra 

länder varav Sydkorea är den enda som har mera än 1 aktie i denna grupp. 

 
Figur 7.  Syndaktier i olika landportföljer 
 

 

Det kan ses från figuren att syndaktieportföljen in vissa länder domineras starkt av en 

eller två branscher. Ett bra exempel är Kina med 29 alkoholaktier av totala 30 aktier 

samt Indonesien där alla 3 aktier hör till tobaksgruppen. Indien domineras också av 

alkoholaktier (7 av 10) och Hong Kong av hasardspelaktier (14 av 20). Alla 

portföljerna är dock värdeviktade som innebär att branschfördelning måste granskas 

även med hjälp av marknadsvärden. Marknadsvärdemässigt visade det sig att 

hasardspelaktier utgör i verkligheten över 80 % av portföljen i Hong Kong. I Indien 

visade det sig att även om alkoholaktier är klart den största aktiegruppen är det 

egentligen tobaksbolag som utgör över hälften av portföljen då man ser på 

marknadsvärde. Eftersom portföljerna ombalanseras varje månad ändrar även olika 

branschernas vikt i portföljerna varje månad. I Bilaga III presenteras de årliga 
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genomsnittliga fördelningar per bransch och land i olika portföljer. Vikterna i olika 

portföljer diskuteras även i resultatkapitel. 

Figur 8. Syndaktier i Emerging Market och Developed Market Portföljer 
 

 

 

Antalet aktier i de två större portföljer följer tidigare fördelningen med 

hasardspelbranschen och alkoholbranschen som två största syndaktiegrupper. 

7.3. Marknadsindex 

Som proxy för respektive marknader har det använts olika index som skulle 

representera möjligast väl den marknaden i fråga. Dock finns det skillnader mellan 

marknadsindex vilket innebär att det är svårt att hitta sådana indexen som skulle vara 

perfekta proxyn för marknaden. För att granska resultaten har det således använts 

även de mera standardiserade MSCI landindexen som beaktar 85 % av 

marknadsvärde i respektive marknader.96 De index som har använts i undersökningen 

är listade i tabell 3. Även allt indexdata är hämtat från Bloomberg och korrigerats för 

dividendbetalningar mm. på samma sätt som aktiedata. Indexvärden har hämtats för 

samma datum som aktiedata och noterade likaså i USD. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
96 MSCI Index Factsheets (2012) 
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Tabell 4. Marknadsindex och MSCI index 
 

 
* MSCI China innefattar även kinesiska aktier som är noterade på börser i Hong Kong och Singapore  

 

För att se ifall avkastningar på de ursprungliga marknadsindexen skiljer sig betydligt 

från de mera standardiserade MSCI indexen granskades avkastningar på båda indexen 

samt korrelationer mellan indexavkastningar. I Bilaga IV presenteras avkastningar på 

både marknadsindexen och respektive MSCI landindexen. Det kan konstateras från 

avkastningsfigurer att de flesta marknadsindexen verkar visa mycket likadana 

avkastningstrender med MSCI indexen. Några länder såsom Kina, Sydkorea och 

Indien visar dock större skillnader mellan avkastningar, speciellt före finanskrisen. 

Avkastningarna verkar annars följa relativt likadan trend med växande konjunktur i 

början av 2000 -talet, betydligt djup nedgång vid den värsta finanskrisen under 2008 

och stark uppgång igen vid 2009. För att se hur väl dessa indexen korrelerar med 

varandra har det räknats ut korrelationer mellan alla marknadsindex mot MSCI index. 

Korrelationskoefficienter presenteras i tabellen nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

Marknad Marknadsindex MSCI index

Japan TOPIX MSCI Japan

Sydkorea Korea Stock Price 50 Composite Index MSCI Sydkorea

Hong Kong Hong Kong Hang Seng Index MSCI Hong Kong

Singapore Straits Times Index STI MSCI Singapore

Indonesien Jakarta Stock Exchange Composite Index MSCI Indonesia

Malaysia FTSE Bursa Malaysia KLCI Index MSCI Malaysia

Filippinerna Philippines Stock Exchange All Share Index MSCI Philippines

Indien BSE India Sensex 30 Index MSCI India

Kina
Shanghai Stock Exchange Composite 

Index, Shenzhen Stock Exchange 
Composite Index

MSCI China*



67 
 

Tabell 5. Korrelation mellan marknadsindex och MSCI index 

 

Korrelationstabellen visar som förväntat att de flesta marknadsindex korrelerar 

mycket starkt med respektive MSCI index. De enda undantag är verkligen Sydkorea, 

Indien och Kina. I Kinas fall blir korrelationerna låga antagligen på grund av faktumet 

att indexen som jämförs inte motsvarar varandra eftersom MSCI China innefattar 

även de kinesiska aktier som är noterade utanför mainland Kina det vill säga i Hong 

Kong och Singapore varemot Shanghai och Shenzhen Composite indexen 

representerar endast den kinesiska inhemska marknaden. En fullständig 

korrelationstabell av alla index som används i undersökingen finns i Bilaga IV. 

7.4. Den riskfria räntan 

För att kunna granska riskpremiet på aktieavkastningar eller portföljavkastningar 

behövs det en riskfri ränta som subtraheras från den totala avkastningen. Eftersom allt 

data i undersökningen är i USD har det använts en ränta på USA:s statsobligation, tre 

månaders Treasury Bill.  

Index
MSCI Hong 

Kong
MSCI Indonesia MSCI Malaysia MSCI Singapore

MSCI 
Philippines

MSCI India MSCI Korea MSCI Japan MSCI China*

Hong Kong 
Hang Seng 

Index
0,93 0,52 0,55 0,75 0,46 0,68 0,71 0,56 0,83

Jakarta Stock 
Exchange 

Composite Index
0,61 0,98 0,57 0,69 0,59 0,60 0,64 0,49 0,46

FTSE Bursa 
Malaysia KLCI 

Index
0,62 0,54 0,99 0,60 0,42 0,53 0,60 0,36 0,47

Straits Times 
Index STI

0,82 0,68 0,62 0,99 0,59 0,71 0,71 0,54 0,68

Philippines 
Stock exchange 
All Share Index

0,63 0,61 0,46 0,71 0,85 0,60 0,58 0,45 0,53

BSE India 
SENSEX 30 

Index
0,71 0,63 0,56 0,70 0,58 0,66 0,98 0,57 0,63

Korea Stock 
Price 50 

Composite Index
0,67 0,59 0,49 0,68 0,53 0,99 0,63 0,60 0,66

Japan TOPIX 0,50 0,47 0,30 0,50 0,32 0,58 0,55 0,99 0,48

China Shanghai 
Stock Exchange 
Composite Index

0,44 0,20 0,39 0,31 0,24 0,32 0,39 0,23 0,53

China Shenzhen 
Stock Exchange 
Composite Index

0,37 0,16 0,39 0,26 0,20 0,28 0,32 0,22 0,42
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Tabell 6. Riskfri ränta 

  

Räntedata har hämtats från Bloomberg och den årliga räntan har räknats om till 

månatliga för att kunna räkna ut de månatliga avkastningarna över riskfri ränta för 

syndaktieportföljer och respektive jämförelseindexen. 97  Figur 8 illustrerar väl 

ändringen i räntenivån under de senaste 12 år. Räntenivån antyder även på ändringar i 

den allmänna ekonomiska konjunkturen. 

Figur 9. Den månatliga räntenivån på 3 månaders T-bill mellan 2000 och 2012 

 

7.5 Deskriptiv statistik 

Som nämndes redan i metodkapitlet har det valts att använda individuella 

undersökningsperioder för varje enskild landportfölj samt en lika lång 

undersökningsperiod för de två större kombinerade portföljerna. Valet har gjorts på 

grund av skillnader i datatillgänglighet. Det minsta antalet observationer finns i 

                                                 
97 Se Metod – kapitel för detaljer 
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Singapore som har endast 86 månatliga observationer medan Filippinerna och 

Malaysia har båda ett fullständigt sampel med 152 observationer. För de två större 

portföljer används en lika lång undersökningsperiod på 128 månatliga observationer 

det vill säga från januari 2002 till augusti 2012. I Bilaga V presenteras 

undersökningsperioder, antalet observationer samt deskriptiv statistik för alla 

landportföljer och respektive jämförelseindex. Deskriptiva statistiken är uträknat på 

basis av de kontinuerliga månadsavkastningarna på olika portföljer.  

 

Utöver undersökningsperioden och antalet observationer presenterar tabellen även 

kurtosis och skevhet. Dessa mått visar fördelningen av samplet i relation till 

normalfördelning. Kurtosis är ett mått på ”toppighet” medan skevhet visar symmetrin 

kring det statistiska medelvärdet. I det använda statistikprogrammet uppfattas samplet 

som normalfördelad ifall både kurtosis och skevhet får värdet som är lika med noll. 98 

Från kurtosis – kolumnen kan det utläsas att några länder får mycket högre tal än noll 

som hänvisar till mycket toppiga fördelningar. Ett extremexempel är Filippinerna med 

kurtosis på 22,269 och skevhet på 3,073. Andra länder visar mycket mindre kurtosis 

och skevheten även om det finns tecken på toppig fördelning också i Hong Kong. 

Medeltalsmässigt är länderna på relativt samma nivå som möjligtvis kan förklaras 

med en likadan risknivå som syns även i standaravvikelser. Bland 

standardavvikelserna visar Hong Kong dock den klart högsta nivån som kan antyda 

på att hasardspelbranschen har varit speciellt volatil under den undersökta perioden. 

 

I tabell 7 presenteras den deskriptiva statistiken för de två större portföljer, Emerging 

Asia och Developed Asia för tidsperioden från 2002 till 2012. Statistiken gäller 

således hela undersökningsperioden som har använts vid uträkning av avkastningar 

och t-test. I CAPM och trefaktorsmodellen har undersökningsperiod delats även till 

två kortare perioder för att kunna beakta situationen före och efter finanskrisen. En 

fullständig tabell med deskriptiv statistik för alla portföljer och undersökningsperioder 

finns i Bilaga IV.  

 

 

                                                 
98 Statistikprogramm SPSS (2012), Pallant (2010) 
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Tabell 7. Deskriptiv statistik för hela undersökningsperioden, Emerging Asia och 
Developed Asia 

 

Från tabellen ovan kan det utläsas att de största skillnaderna mellan grupperna är i 

standardavvikelser och i kurtosis -mått. Developed Asia portföljen visar klart större 

standardavvikelse och samtidigt lägre kurtosis medan Emerging Asia visar lägre 

standardavvikelse och toppigare fördelning. Även marknadsindexen följer ett likadant 

mönster. Den större standardavvikelsen i Developed Asia portföljen jämfört med 

Emerging portföljen kan igen förklaras med faktumet att hasardspelbranschen utgör 

den största aktiegruppen i portföljen genom alla undersökningsåren. SMB och HML 

faktorer är däremot inte rena avkastningar utan mäter skillnader mellan avkastningar 

på small-cap företag och large-cap företag (”small minus big”) samt skillnaden mellan 

high B/M och low B/M företag (”high minus low”).   

Emerging Asia syndportfölj 128 0,018 0,054 -0,220 0,154 3,083 -0,899

Emerging Index 128 0,012 0,067 -0,320 0,210 4,056 -0,979

Emerging MSCI Index 128 0,010 0,068 -0,332 0,169 4,220 -1,013

SMB 128 0,003 0,055 -0,188 0,217 3,520 0,891

HML 128 0,123 0,049 -0,090 0,147 0,043 0,499

Developed Asia syndportfölj 128 0,020 0,076 -0,260 0,200 1,664 -0,530

Developed Index 128 0,006 0,075 -0,300 0,170 1,546 -0,702

Developed MSCI Index 128 0,010 0,078 -0,308 0,266 2,356 -0,635

SMB 128 -0,006 0,040 -0,131 0,079 0,251 -0,412

HML 128 0,016 0,037 -0,096 0,164 1,930 0,251

1/2002 - 8/2012

Min.värde Max.värde Kurtosis Skevhet

1/2002 - 8/2012

Portfölj Undersökningsperiod
Antal 

observationer
Medeltal Std.avvikelse
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8.  RESULTAT  

I detta kapitel presenteras de resultat som har erhållits i den empiriska 

undersökningen. Resultaten visas först på landnivå varefter presenteras resultaten för 

de två större portföljerna. Avkastningar på syndaktier har först undersöks på 

landsnivå för hela undersökningsperioden. För att kunna se om avkastningarna skiljer 

sig från marknadsavkastningar visas resultat i t-test för de månatliga observationerna. 

Skillnaderna mellan olika landportföljer har testats även med icke-parametrisk 

Wilcoxon-test. Icke parametrisk test har använts eftersom data för vissa marknader 

inte följer normalfördelning. Samma tester har gjorts även för de två större 

portföljerna som har undersökts. Avkastningar på de två större portföljer har vidare 

analyserats med CAPM-modell och trefaktorsmodell. För att kunna jämföra 

riskjusterade avkastningar har det ytterligare räknats ut Sharpe- och Treynor-tal för 

alla portföljer samt för respektive index.  

8.1 Avkastningar över riskfri ränta 

Presentation av resultat börjar med syndaktiernas avkastningar över den riskfria 

räntan. Dessa presenteras både på den årliga nivån samt som totalavkastning för hela 

undersökningsperioden. Först presenteras de enskilda landportföljerna och sedan 

Developed Asia och Emerging Asia portföljerna. De fullständiga årliga 

avkastningarna för alla enskilda landportföljer presenteras i tabell 8 och motsvarande 

avkastningar för två större portföljer i tabell 9.  

8.1.1 Landportföljer 

Som nämndes redan tidigare är olika landportföljer på grund av olika 

undersökningsperioder inte 100 % jämförbara med varandra. Resultaten ska således 

huvudsakligen jämföras med respektive marknadsindex och MSCI index. 

Syndportföljer för varje land har betecknats med respektive landets namn medan 

respektive indexen är betecknade med sina ursprungliga namn. Eftersom alla 

avkastningarna är logaritmiska är den totala avkastningen på varje rad en summa på 

respektive landets enskilda års avkastningar. 
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Figur 10. Avkastningar över riskfri ränta, landspecifika syndaktieportföljer 

 

Från tabell 8 och figur 10 kan det utläsas att speciellt Hong Kong visar mycket höga 

avkastningar och genom detta även hög avkastning över både marknadsindex och 

MSCI index. Syndportföljen i Hong Kong ger nästan 400 % procents totalavkastning 

under tidsperioden som innefattar månatliga observationer mellan januari 2001 och 

augusti 2012.99 Samtidigt avkastar respektive marknadsindex enbart mellan 5,3 % och 

15 %. Eftersom portföljen domineras starkt av hasardspelaktier har branschens starka 

tillväxt i Macau i början av 2000 talet antagligen varit den viktigaste faktorn bakom 

höga avkastningar. Hong Kong visar mycket höga avkastningar speciellt vid 2003 och 

2004 då Macau uppnådde och därefter överskred Las Vegas med avseende på 

spelvinster. Hong Kongs höga avkastningar under 2004 kan ytterligare förklaras med 

öppnandet av flera amerikanska kasinos i Macau just under 2004 som medförde stark 

tillväxt även i hasardspelturism.100  En näst högst skillnad mellan avkastning på 

syndaktieportfölj och marknadsindex syns i Kina där syndportföljen avkastar totalt 

över 296 % medan respektive marknadsindex visar avkastningar som är mellan 135 % 

och 145 %. Syndaktieportföljen i Kina består nästan enbart av alkoholaktier. Även 

majoriteten av andra syndportföljer verkar avkasta betydligt bättre än de respektive 

indexen med totala avkastningar mellan cirka 87 % och 296 %.  Av de så kallade 

                                                 
99 Syndportfölj i Hong Kong har egentligen 141 månatliga avkastningar mellan december 2010 och 
augusti 2012, men i denna tabell med årliga avkastningar har avkastningen för december 2010 lämnats 
bort eftersom den är den enda avkastning för år 2010. I andra länder krävs det åtminstone 3 månaders 
avkastning för visa resultat under respektive år. 
100 CIA The World Factbook (2012): Macau samt The Economist (2011). 
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emerging länderna avkastar även Indien och Indonesien totalt över 200 %. 

Gemensamt för dessa länder och för Kina är den stora andelen alkohol- och 

tobaksaktier. Den enda syndportföljen som avkastar mindre än någon av de två 

respektive marknadsindex är Filippinerna. Detta oavsett att portföljen består också 

nästan enbart av alkoholaktier. Dock avkastar även syndaktieportföljen i Filippinerna 

totalt över 124 % som överskrider klart MSCI Philippines indexet.  

 

Syndportföljen i Japan visar däremot den lägsta totala avkastningen på cirka 87 % för 

tidsperioden som sträcker sig från september 2000 till augusti 2012. Även om detta 

resultat verkar vara den lägsta bland alla länder överskrider den rejält respektive 

marknaders index som har under samma tidsperiod sjunkit med cirka 65 %. Således 

visar Japan till slut den tredje största positiva avkastningsskillnaden mellan 

syndaktieportfölj och marknadsindex. Från enskilda årens resultat kan det noteras att 

alla syndportföljer och motsvarande marknadsindex har sjunkit under 2008 då 

marknaderna runtom världen drabbades av finanskrisen. Hong Kong visar här den 

djupaste nedgången jämfört med marknaden medan många andra länder visar mindre 

negativa avkastningar än respektive marknaderna generellt. Allt som allt kan det 

konstateras att hasardspelbranschen i Macau samt alkohol- och tobaksbranschen i 

Kina, Indien och Indonesien verkar generera de högsta avkastningarna som speglas 

vidare i totala avkastningar på syndportföljer i respektive länder. 

 

8.1.2. Developed Asia och Emerging Asia portföljer 

Tabell 9 samt figurer 13 och 14 visar avkastningarna för de två större 

syndaktieportföljer, Developed Asia och Emerging Asia. Figurer 11 och 12 visar 

däremot fördelningen mellan olika branscher som kan av viss mån förklara dessa 

avkastningar. Ytterligare presenteras figurer 15 och 16 som visar olika ländernas vikt 

i bägge portföljer. På grund av de erhållna resultaten i enskilda landportföljer kan 

vikten av olika länder antas påverka även portföljavkastningar. Alla fördelningar har 

uträknats på basis av aktiernas marknadsvärde. Avkastningar för både Developed 

Asia och Emerging Asia portföljer har uträknats på basis av exakt lika lång tidsperiod 

som sträcker sig från januari 2002 till augusti 2012 som innebär att portföljerna lättare 

kan jämföras med varandra. Även dessa portföljer verkar avkastningsmässigt 

överskrida de respektive marknaders skräddarsydda index. De totala tioårs 
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avkastningarna på cirka 230 % för Emerging Asia portföljen och cirka 251 % för 

Developed Asia portföljen är dessutom relativt nära varandra och överskrider båda sitt 

jämförelseindex. Även dessa resultat visar starkt negativa avkastningar för året 2008 

men båda syndportföljer har ändå presterat bättre än marknaderna.  

 

Innehållsmässigt domineras Emerging Asia starkt av tobaks- och alkoholaktier med 

den totala portföljvikten mellan 84 % och 92 %. Av olika länder i Emerging Asia 

portfölj visar Indien och Indonesien en växande trend mot slutet av 

undersökningsperioden. Avkastningarna på Emerging Asia portföljen kan således 

möjligtvis förklaras genom höga avkastningar som framkom för Indien och 

Indonesien i undersökningen av enskilda landportföljer. I Developed Asia är den 

största branschen hasardspel som utgör mellan 44 % och 81 % av portföljens innehåll 

och visar också en stark tillväxt i marknadsvärdet mot slutet av 

undersökningsperioden. Eftersom de flesta hasardspelbolag är noterade i Hong Kong 

syns samma trend även i fördelningen mellan länder i Developed Asia portföljen. I 

början av undersökningsperioden består den största delen av portföljen av aktier som 

är noterade i Sydkorea, men Hong Kong tar en rejäl spurt mot slutet av 

undersökningsperioden. Hasardspelets stora vikt i början kan således förklaras med 

koreanska hasardspelbolag eftersom vikten på Hong Kong och dess hasardspelaktier 

ökar först efter 2004. De andra största grupperna i Developed Asia portföljen är 

tobaks- och alkoholaktier. Vapenindustrin spelar däremot ett mycket litet roll i båda 

portföljer. 

Figur 11. Fördelning mellan branscher i Developed Asia portfölj 
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Figur 12. Fördelning mellan branscher i Emerging Asia portfölj 

 

 
Figur 13. Avkastningar över riskfri ränta på Developed Asia portfölj 

 

 
Figur 14. Avkastningar över riskfri ränta på Emerging Asia portföljen 
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Figur 15. Fördelning mellan länder i Developed portfölj 

 

 

Figur 16. Fördelning mellan länder i Emerging portfölj  
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Tabell 8. Årliga avkastningar över riskfri ränta, landportföljer och respektive index 

 
 

 

Portfölj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Hong Kong syndportfölj 6,72 % 2,97 % 90,92 % 190,93 % -21,22 % 47,00 % -7,09 % -125,89 % 97,14 % 69,35 % 24,05 % 23,97 % 398,85 %

Hong Kong Hang Seng Index -31,40 % -21,71 % 29,43 % 10,86 % 1,52 % 24,51 % 28,77 % -66,56 % 41,71 % 4,80 % -22,25 % 5,61 % 5,30 %

MSCI Hong Kong -27,14 % -24,71 % 27,15 % 17,52 % 1,51 % 18,69 % 27,70 % -76,50 % 43,83 % 17,83 % -20,39 % 9,45 % 14,97 %

Japan syndportfölj -17,84 % -22,59 % -7,81 % 26,02 % 35,09 % 11,89 % 30,83 % 7,95 % -32,60 % 12,93 % 6,61 % 15,44 % 20,95 % 86,87 %

TOPIX -25,60 % -38,69 % -11,54 % 30,50 % 12,09 % 19,48 % -3,75 % -11,87 % -33,11 % 3,10 % 11,13 % -15,05 % -1,35 % -64,66 %

MSCI Japan -24,20 % -38,84 % -12,88 % 28,53 % 12,61 % 18,56 % 0,30 % -9,95 % -37,75 % 4,31 % 12,35 % -17,70 % -1,26 % -65,92 %

Singapore syndportfölj 4,14 % 16,94 % 12,00 % -22,88 % 38,31 % 28,79 % -16,36 % 40,88 % 101,83 %

Straits Times Index STI 5,08 % 28,12 % 19,49 % -68,80 % 51,86 % 18,51 % -19,73 % 17,12 % 51,66 %

MSCI Singapore 4,99 % 30,42 % 17,37 % -69,46 % 50,97 % 16,67 % -23,36 % 17,75 % 45,35 %

Sydkorea syndportfölj -5,58 % 26,61 % 34,35 % 32,62 % 46,24 % 12,30 % 27,29 % -45,11 % 8,86 % 26,75 % 16,41 % 2,90 % 183,63 %

Korea Stock Price 50 Composite Index 38,19 % 0,18 % 23,17 % 21,79 % 40,56 % 6,82 % 16,70 % -82,75 % 52,10 % 21,42 % -15,94 % 7,45 % 129,70 %

MSCI Korea 15,81 % 4,20 % 54,45 % 13,90 % 27,07 % 35,38 %49,72 % -106,41 % 69,36 % 17,62 % -47,83 % 7,91 % 141,18 %

Filippinerna syndportfölj -45,05 % -7,75 % 30,32 % -11,92 % 7,18 % 13,83 % 8,41 % 4,48 % -47,22 % 53,61 % 112,72 % -11,76 % 17,29 % 124,16 %

Philippines Stock Exchange All Share Index -13,21 % -25,85 % -16,39 % 31,19 % 24,99 % 12,66 % 41,26 % 30,59 % -77,06 % 49,97 % 50,08 % 1,12 % 16,54 % 125,90 %

MSCI Philippines -66,51 % -25,23 % -37,80 % 31,78 % 19,93 % 15,39 % 39,51 % 28,12 % -78,49 % 47,12 % 26,25 % -3,27 % 20,84 % 17,64 %

Indien syndportfölj -11,78 % 52,46 % 36,20 % 49,22 % 29,13 % 45,64 % -62,86 %49,79 % 35,83 % -15,69 % 29,47 % 237,39 %

BSE India Sensex 30 Index -5,04 % 58,83 % 15,80 % 28,61 % 35,54 % 46,14 % -96,74 % 63,73 % 19,93 % -45,56 % 7,72 % 128,95 %

MSCI India -11,92 % 27,92 % 16,22 % 41,04 % 5,85 % 22,08 % -85,96 % 55,40 % 22,86 % -14,61 % 7,40 % 86,28 %

Indonesien syndportfölj -3,82 % -38,97 % 26,12 % 45,33 % 16,96 % 11,74 % 14,13 % 20,83 % -61,13 % 88,57 % 92,29 %40,93 % 7,50 % 260,49 %

Jakarta Stock Exchange Composite Index -59,68 % -21,23 % 22,56 % 52,88 % 25,90 % 6,54 % 47,79 % 33,66 % -86,96 % 77,41 % 42,68 % 1,30 % 1,80 % 144,64 %

MSCI Indonesia -81,67 % -14,78 % 30,74 % 52,10 % 35,50 %8,68 % 48,32 % 36,98 % -90,83 % 82,52 % 27,72 % 2,74 % -2,69 % 135,34 %

Kina syndportfölj -20,70 % 9,20 % 11,46 % 12,62 % 126,46 % 103,85 % -69,43 % 76,77 % 28,42 % 8,14 % 9,35 % 296,15 %
Shanghai Stock Exchange Composite Index, 
Shenzhen Stock Exchange Composite Index

-11,05 % 2,48 % -17,24 % -9,81 % 76,72 % 89,79 % -89,65 %70,19 % 0,98 % -27,02 % -5,27 % 80,12 %

MSCI China -8,54 % 59,38 % -0,80 % 14,78 % 57,71 % 48,92 % -73,24 % 46,26 % 2,30 % -22,74 % -0,55 % 123,46 %

Malaysia syndportfölj -17,19 % 19,14 % 1,56 % 22,53 % 6,61 % -2,80 % 21,11 % 38,19 % -15,30 % 15,19 % 28,52 % 9,61 % 20,95 % 148,10 %

FTSE Bursa Malaysia KLCI Index -23,69 % -0,83 % -9,01 % 19,61 % 11,98 % -3,49 % 22,04 % 29,99 % -55,76 % 37,75 %28,61 % -2,08 % 8,47 % 63,60 %

MSCI Malaysia -24,81 % -0,99 % -4,28 % 19,84 % 9,79 % -4,72 % 24,01 % 30,64 % -58,18 % 38,49 % 28,60 % -3,05 % 6,01 % 61,34 %
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Tabell 9. Årliga avkastningar över riskfri ränta, Developed Asia och Emerging Asia 

Portfölj 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Emerging Asia syndportfölj 11,83 % 28,54 % 19,72 % 22,52 % 21,06 % 35,45 % -46,76 % 49,62 % 63,89 % 4,41 % 19,84 % 230,12 %

Emerging Index 0,84 % 38,29 % 20,55 % 13,54 % 35,68 % 38,30 % -81,21 % 58,71 % 31,41 % -17,46 % 8,02 % 146,67 %
MSCI "Emerging" index 1,10 % 32,38 % 20,08 % 18,08 % 21,00 % 28,46 % -76,73 % 54,02 % 25,46 % -6,20 % 6,50 % 124,15 %

Developed Asia syndportfölj 22,46 % 37,24 % 63,75 % 28,33 % 18,34 % 15,41 % -62,33 % 35,53 % 53,00 % 17,68 % 21,51 % 250,91 %
Developed Index -3,37 % 23,51 % 20,85 % 29,94 % 15,52 % 21,23 % -75,46 % 47,19 % 10,29 % -20,79 % 6,39 % 75,30 %

MSCI "Developed" index 1,31 % 52,52 % 12,48 % 19,83 % 29,54 % 38,81 % -91,62 % 59,67 % 18,11 % -25,18 % 9,77 % 125,26 %
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8.2 Signifikanstest 

För att kunna se ifall det verkligen förekommer en signifikant skillnad mellan 

avkastningar på syndaktieportföljer och respektive marknadsindex ska skillnaderna 

testas med olika signifikanstest. Testerna visar dessutom att skillnaderna inte orsakas 

av en slump. För alla syndaktieportföljer har det tillämpats både t-test och icke-

parametrisk Wilcoxon-test det vill säga Wilcoxon signed rank test. Testerna för alla 

syndportföljerna har körts mot både de respektive marknadsindexen och MSCI 

indexen. På grund av brist på tillräckligt sort datasampel på enskilda länder är 

signifikanstester och riskjusteringen de mest viktiga metoderna för att presentera 

resultat för enskilda ländernas syndportföljer. Riskjusterade avkastningar presenteras 

närmare i kapitel 8.3. 

8.2.1 Landportföljer 

I tabell 10 presenteras de erhållna resultaten i t-test för enskilda landportföljer mot 

marknadsindex och i tabell 11 de erhållna resultaten i Wilcoxon-test för samma 

portföljer.  

 

Tabell 10. Resultat i t-test, landportföljer mot marknadsindex 

 

* Signifikant på 10 % nivå  ** Signifikant på 5 % nivå *** Signifikant på 1 % nivå 

 

Kina syndportfölj vs. Shanghai 
Stock Exchange Composite 

Index, Shenzhen Stock 
Exchange Composite Index

3/2002 - 8/2012 126 0,017 0,053 3,642 0,000***

Malaysia syndportfölj vs.FTSE 
Bursa Malaysia KLCI Index

1/2000 - 8/2012 152 0,006 0,033 2,057 0,041**

Indien syndportfölj vs. BSE 
India Sensex 30 Index

3/2002 - 8/2012 126 0,008 0,060 1,584 0,116

Indonesien syndportfölj vs. 
Jakarta Stock Exchange 

Composite Index
3/2000 - 8/2012 150 0,008 0,071 1,324 0,188

Sydkorea syndportfölj vs. 
Korea Stock Price 50 

Composite Index
10/2001 - 8/2012 131 0,004 0,070 0,673 0,502

Filippinerna syndportfölj vs. 
Philippines Stock Exchange All 

Share Index
1/2000 - 8/2012 152 0,000 0,082 -0,017 0,986

Japan syndportfölj vs. TOPIX   9/2000 - 8/2012 144 0,011 0,045 2,797 0,006***

Singapore syndportfölj vs. 
Straits Times Index STI

  7/2005 - 8/2012 86 0,006 0,070 0,768 0,445

Portfölj Undersökningsperiod Antal observationer Medeltal Std.avvikelse t-värde Signifikans (tvåsid.)

Hong Kong syndportfölj vs. 
Hong Kong Hang Seng Index

12/2000 - 8/2012 141 0,027 0,113 2,852 0,005***
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Tabell 11. Resultat i Wilcoxon-test, landportföljer mot marknadsindex  

 
* Signifikant på 10 % nivå  ** Signifikant på 5 % nivå *** Signifikant på 1 % nivå 

 

Resultat för t-test i tabell 10 visar att av alla nio syndaktieportföljer visar endast 4 en 

signifikant skillnad jämfört med marknader. De fyra signifikanta portföljerna är Hong 

Kong, Japan, Kina och Malaysia. Hong Kong, Japan och Kina visar signifikanta 

resultat på 1 % nivå och Malaysia på 5 % nivå.  Ytterligare visar alla signifikanta 

portföljer även positiva t-värden. För att granska resultatet kördes också Wilcoxon-

testet som tillämpar sig bättre på datasamplen som inte är normalfördelade. 

Testresultat som presenteras i tabell 11 bekräftar samma resultat det vill säga att 

syndportföljernas avkastiningar skiljer sig signifikant från marknadens avkastning 

endast i Hong Kong, Japan, Kina och Malaysia. Signifikansnivåer i Wilcoxon-testet 

följer likaså de som erhållits i t-testet. 

 

I tabell 12 och 13 presenteras samma test för enskilda ländernas syndaktieportföljer 

men jämförelseindexen har nu byts mot respektive MSCI indexen. De mera 

Portfölj Undersökningsperiod Antal observationer Signifikans

Indonesien syndportfölj vs. Jakarta 
Stock Exchange Composite Index

3/2000 - 8/2012 150 0,363

Kina syndportfölj vs. Shanghai Stock 
Exchange Composite Index, Shenzhen 
Stock Exchange Composite Index

3/2002 - 8/2012 126 0,001***

Malaysia syndportfölj vs.FTSE Bursa 
Malaysia KLCI Index

1/2000 - 8/2012 152 0,035**

Sydkorea syndportfölj vs. Korea Stock 
Price 50 Composite Index

10/2001 - 8/2012 131 0,376

Filippinerna syndportfölj vs. Philippines 
Stock Exchange All Share Index

1/2000 - 8/2012 152 0,127

Indien syndportfölj vs. BSE India 
Sensex 30 Index

3/2002 - 8/2012 126 0,102

Hong Kong syndportfölj vs. Hong Kong 
Hang Seng Index

12/2000 - 8/2012 141 0,020**

Japan syndportfölj vs. TOPIX 9/2000 - 8/2012 144 0,004***

Singapore syndportfölj vs. Straits Times 
Index STI

7/2005 - 8/2012 86 0,604
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standardiserade MSCI indexen beaktar alltid 85 % av respektive marknaderna och 

dessa index används i undersökningen för att granska de resultaten som har erhållits 

mot de själv utvalda marknadsindexen. 

 
Tabell 12. Resultat i t-test, landportföljer mot MSCI index 
 

 
 
* Signifikant på 10 % nivå  ** Signifikant på 5 % nivå *** Signifikant på 1 % nivå 

 

T-testet visar mycket likadana resultat som i tidigare tester mot marknadsindexen, det 

vill säga de är precis samma portföljer som visar signifikanta resultaten. Den enda 

portföljen som inte helt följer de tidigare erhållna resultaten mot marknadsindexen är 

Kina som visar klart sämre signifikansnivå i t-testet mot MSCI-index. MSCI China 

innefattar dock även sådana aktier som är noterade i Hong Kong och Singapore, vilket 

innebär att indexet inte är lika väl jämförbar med syndportföljen i Kina än Shanghai 

och Shenzhen index som har använts i de tidigare testerna mot marknadsindex.  

 

 

 

 

 

Kina syndportfölj vs. 
MSCI China

3/2002 - 8/2012 126 0,014 0,086 1,789 0,076*

Malaysia syndportfölj vs. 
MSCI Malaysia

1/2000 - 8/2012 152 0,006 0,035 2,024 0,045**

Indien syndportfölj vs. 
MSCI India

3/2002 - 8/2012 126 0,012 0,083 1,63 0,106

Indonesien syndportfölj vs. 
MSCI Indonesia

3/2000 - 8/2012 150 0,008 0,078 1,309 0,193

Sydkorea syndportfölj vs. 
MSCI Korea

10/2001 - 8/2012 131 0,003 0,081 0,46 0,646

Filippinerna syndportfölj 
vs. MSCI Philippines

1/2000 - 8/2012 152 0,007 0,098 0,878 0,382

Japan syndportfölj vs. 
MSCI Japan

  9/2000 - 8/2012 144 0,011 0,046 2,785 0,006***

Singapore syndportfölj vs. 
MSCI Singapore

  7/2005 - 8/2012 86 0,007 0,073 0,83 0,409

Portfölj Undersökningsperiod Antal observationer Medeltal Std.avvikelse t-värde Signifikans (tvåsid.)

Hong Kong syndportfölj 
vs. MSCI Hong Kong

12/2000 - 8/2012 141 0,026 0,110 2,839 0,005***
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Tabell 13. Resultat i Wilcoxon-test, landportföljer mot MSCI index 

 

* Signifikant på 10 % nivå  ** Signifikant på 5 % nivå *** Signifikant på 1 % nivå 

 

Resultaten i Wilcoxon-testet följer likväl tidigare resultat men har endast 3 

signifikanta portföljer eftersom syndaktieportföljen i Kina blir nu icke-signifikant. 

Resultatet kan igen förklaras med faktumet att MSCI China innefattar även sådana 

kinesiska aktier som är noterade på börser i Hong Kong och Singapore. 

 

För att kunna konkludera resultaten i signifikanstester ska de granskas med hjälp av 

hypoteser som presenterades i metodkapitlet. Den hypotesen som tillämpas till 

signifikanstest är följande: 

 

�� = 		������ö�� −	�� �!" # = 		0 

 �� =	������ö�� −	�� �!" # ≠ 		0 

 

På basis av resultat i signifikanstestet visar det sig att även om de flesta portföljer vid 

första ögonkastet verkade avkasta mera än respektive marknader kunde endast 3 eller 

Portfölj Undersökningsperiod Antal observationer Signifikans

Indonesien syndportfölj vs. MSCI Indonesia 3/2000 - 8/2012 150 0,34

Kina syndportfölj vs. MSCI China* 3/2002 - 8/2012 126 0,204

Malaysia syndportfölj vs. MSCI Malaysia 1/2000 - 8/2012 152 0,037**

Sydkorea syndportfölj vs. MSCI Korea 10/2001 - 8/2012 131 0,535

Filippinerna syndportfölj vs. MSCI Philippines 1/2000 - 8/2012 152 0,974

Indien syndportfölj vs. MSCI India 3/2002 - 8/2012 126 0,11

Hong Kong syndportfölj vs. MSCI Hong Kong 12/2000 - 8/2012 141 0,034**

Japan syndportfölj vs. MSCI Japan 9/2000 - 8/2012 144 0,002***

Singapore syndportfölj vs. MSCI Singapore 7/2005 - 8/2012 86 0,595
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4 av 9 syndportföljer producerar signifikant bättre avkastning än respektive 

marknadsindexet. Det kan följaktligen konstateras att i t-test och Wilcoxon-test mot 

marknadsindex kan �� förkastas vid Hong Kong, Japan, Kina och Malaysien. I t-test 

mot MSCI indexet kan ��  förkastas vid samma länder men i Wilcoxon-test mot 

MSCI endast vid Hong Kong, Japan och Malaysien. 

8.2.2 Developed Asia och Emerging Asia portföljer 

De två större portföljerna som har byggts i undersökningen ger möjlighet att utföra 

även mångsidigare test än de tidigare presenterade enkla signifikanstesterna. Tabeller 

14 och 15 presenterar kortfattat de resultaten som har erhållits i t-test och Wilcoxon-

test för Developed Asia och Emerging Asia portföljer mot respektive 

marknadsindexen medan tabeller 16 och 17 presenterar testresultaten mot MSCI 

indexen. 

 

Tabell 14. Resultat i t-test, Emerging Asia och Developed Asia syndportföljer mot 
marknadsindex 

 
* Signifikant på 10 % nivå  ** Signifikant på 5 % nivå *** Signifikant på 1 % nivå 
 

T-test för båda större portföljer visar att skillnaderna mellan avkastningar på 

syndportföljer och marknadsindex är signifikanta. Emerging Asia visar signifikanta 

resultat på 10 % nivå medan Developed Asia är signifikant redan på 1 % nivå. T-

värden för båda portföljer är positiva. 

Tabell 15. Resultat i Wilcoxon-test, Emerging Asia och Developed Asia mot 
marknadsindex 

 
* Signifikant på 10 % nivå ** Signifikant på 5 % nivå *** Signifikant på 1 % nivå 

 

Portfölj Undersökningsperiod
Antal 

observationer
Medeltal Std.avvikelse t-värde Signifikans (tvåsid.)

Emerging Asia syndportfölj 
vs. Emerging Index

1/2002 - 8/2012 128 0,00652 0,03764 1,96 0,052*

Developed Asia syndportfölj 
vs. Developed Index

1/2002 - 8/2012 128 0,01372 0,05754 2,697 0,008***

Portfölj Undersökningsperiod Antal observationer Signifikans

Developed Asia syndportfölj vs. 
Developed Index

1/2002 - 8/2012 128 0,017**

Emerging Asia syndportfölj vs. Emerging 
Index

1/2002 - 8/2012 128 0,044**
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De resultaten som presenteras i tabell 15 är mycket likadana är de som erhålls i t-test 

det vill säga båda portföljerna visar signifikanta resultat som innebär att det finns en 

signifikant skillnad mellan avkastningar på syndportföljer och respektive 

jämförelseindexen. Likadana tester har körts även mot MSCI indexen. Tabeller 16 

och 17 presenterar resultaten i t-test och i det icke-parametriska Wilcoxon-testet. 

 

Tabell 16. Resultat i t-test, Emerging Asia och Developed Asia mot MSCI index 

 
* Signifikant på 10 % nivå  ** Signifikant på 5 % nivå  *** Signifikant på 1 % nivå 

 

De erhållna resultaten i t-test mot MSCI är i linje med de tidigare och bägge portföljer 

visar signifikanta resultat. Emerging Asia portföljen visar signifikant skillnad på 5 % 

och nivå och Developed Asia på 10 % nivå. Även här blir båda t-värden positiva.  

 

Tabell 17. Resultat i Wilcoxon-test, Emerging Asia och Developed Asia mot MSCI 
index 

 

* Signifikant på 10 % nivå  ** Signifikant på 5 % nivå *** Signifikant på 1 % nivå 
 

Resultaten i Wilcoxon testet som presenteras i tabell 17 visar dock att det inte finns en 

signifikant skillnad mellan Developed Asia syndportfölj och respektive MSCI index. 

Resultat för Emerging Asia syndportfölj är däremot i linje med de tidigare resultaten 

och visar även här en signifikant skillnad mellan syndportföljen och MSCI indexet. 

8.3 Riskjusterade resultat 

Även om de erhållna resultaten i signifikanstesterna visar en signifikant skillnad 

mellan vissa syndportföljer och marknadsindex beaktar tester inte risk som kan tänkas 

Portfölj Undersökningsperiod
Antal 

observationer
Medeltal Std.avvikelse

Developed Asia syndportfölj 
vs. MSCI Developed Index

1/2002 - 8/2012 128 0,009816 0,0639089 1,738 0,085*

t-värde Signifikans (tvåsid.)

Emerging Asia syndportfölj 
vs. MSCI Emerging Index

1/2002 - 8/2012 128 0,008279 0,0430446 2,176 0,031**

Portfölj Undersökningsperiod Antal observationer Signifikans

0,154

Emerging Asia 
syndportfölj vs. MSCI 

Emerging Index
1/2002 - 8/2012 128 0,068*

Developed Asia 
syndportfölj vs. MSCI 

Developed Index
1/2002 - 8/2012 128
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vara en av de centrala faktorerna vid avkastningar på syndaktier. Således ska 

resultaten vidare granskas genom riskjustering. Riskjustering har gjorts med hjälp av 

två olika mått, Sharpe och Treynor, som relaterar avkastningar antingen till den totala 

risken eller till den systematiska risken. Båda kvoter har beräknats för bägge 

portföljer för hela undersökningsperioden. 

8.3.1 Landportföljer 

På grund av avkastningar som byter framtecken mellan olika år presenteras både 

Sharpe- och Treynor-kvoter i tabeller 18 och 19 enbart för hela 

undersökningsperioden. Detta är eftersom dessa tal är mera pålitliga för längre 

perioder. För kortare perioder kan Sharpe lättare bli negativ och negativa Sharpe-

kvoter inte kan jämförs på lika sätt som positiva.101  På grund av den negativa totala 

avkastningen visar marknadsindexen i Japan även en negativ Sharpe för hela 

undersökningsperioden medan själva syndportföljen visar en positiv Sharpe. Likadana 

negativa tal för marknader samt positiva tal för syndportföljen syns även i Treynor 

resultaten för Japan. 

 

På basis av resultat i Sharpe och Treynor tabeller kan det konstateras att avkastningar 

på syndportföljer som överskrider marknadsnivå inte kan förklaras med den totala 

risken eller marknadsrisken, utan nästan alla syndportföljer verkar oberoende av dessa 

riskfaktorer avkasta bättre än marknaderna generellt. Speciellt stora skillnader mellan 

syndportföljen och indexen förekommer i Hong Kong, Malaysia och Kina. 

Filippinerna visar emellertid den enda negativa skillnaden mellan Sharpe på 

syndportföljen och respektive marknadsindex. Dock blir även denna skillnad positiv 

då syndportföljen jämförs med MSCI indexet. I Treynor resultaten visar alla 

syndportföljer bättre tal än respektive indexen. De största skillnaderna förekommer i 

Indien, Filippinerna och Kina. På basis av dessa resultat kan det konstateras att 

riskjusterade avkastningarna inte i alla länder verkar influeras av de olika riskerna 

som kan tänkas förekomma på utvecklingsmarknader. Med avseende på 

överavkastningar förekommer det inte stora skillnader mellan de mera utvecklade 

länderna och de länder som ännu befinner sig i lägre utvecklingsfas. Alla länder utom 

                                                 
101 För att kunna tolka negativa Sharpe tal rätt behövs en justerad version av Sharpe som inte har 
räknats här 
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Filippinerna visar jämt bättre riskjusterade avkastningar än de respektive marknaders 

index.  

 
Tabell 18. Sharpe-kvoter för landportföljer 
 

 

Portfölj Undersökningsperiod Antalet observationer Sharpe

Hong Kong syndportfölj 141 2,41

Hong Kong Hang Seng Index 141 0,16

Skillnaden Port.-index 141 2,25

MSCI Hong Kong 141 0,31

Skillnaden Port.- MSCI 141 2,10

Japan syndportfölj 144 1,30

TOPIX 144 -1,08

Skillnaden Port.-index 144 2,38

MSCI Japan 144 -1,09

Skillnaden Port.- MSCI 144 2,39

Singapore syndportfölj 86 1,66

Straits Times Index STI 86 0,74

Skillnaden Port.-index 86 0,92

MSCI Singapore 86 0,62

Skillnaden Port.- MSCI 86 1,04

Sydkorea syndportfölj 131 2,33

Korea Stock Price 50 Composite Index 131 1,31

Skillnaden Port.-index 131 1,02

MSCI Korea 131 1,36

Skillnaden Port.- MSCI 131 0,97

Filippinerna syndportfölj 152 1,23

Philippines Stock Exchange All Share Index 152 1,67

Skillnaden Port.-index 152 -0,43

MSCI Philippines 152 0,18

Skillnaden Port.- MSCI 152 1,05

Indien syndportfölj 126 2,42

BSE India Sensex 30 Index 126 1,27

Skillnaden Port.-index 126 1,15

MSCI India 126 0,88

Skillnaden Port.- MSCI 126 1,54

Indonesien syndportfölj 150 2,20

Jakarta Stock Exchange Composite Index 150 1,21

Skillnaden Port.-index 150 0,99

MSCI Indonesia 150 1,04

Skillnaden Port.- MSCI 150 1,16

Kina syndportfölj 126 3,00

Shanghai Stock Exchange Composite Index, 
Shenzhen Stock Exchange Composite Index

126 0,83

Skillnaden Port.-index 126 2,17

MSCI China 126 1,35

Skillnaden Port.- MSCI 126 1,65

Malaysia syndportfölj 152 2,69

FTSE Bursa Malaysia KLCI Index 152 0,95

Skillnaden Port.-index
152 1,74

MSCI Malaysia 152 0,87

Skillnaden Port.- MSCI 152 1,81

12/2000 - 8/2012

  9/2000 - 8/2012

  7/2005 - 8/2012

10/2001 - 8/2012

1/2000 - 8/2012

3/2002 - 8/2012

3/2000 - 8/2012

3/2002 - 8/2012

1/2000 - 8/2012
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Tabell 19. Treynor-kvoter för landportföljer  

   

Portfölj Undersökningsperiod Antalet observationer Treynor

Hong Kong syndportfölj vs. Hang Seng Index 141 3,23
Hong Kong Hang Seng Index 141 0,13

Skillnaden Port.-index 141 3,11
Hong Kong syndportfölj vs. MSCI Hong Kong 141 3,00

MSCI Hong Kong 141 0,24
Skillnaden Port.- MSCI 141 2,76

Japan syndportfölj vs. TOPIX 144 1,22
TOPIX 144 -0,65

Skillnaden Port.-index 144 1,87
Japan syndportfölj vs. MSCI Index 144 1,24

MSCI Japan 144 -0,66
Skillnaden Port.- MSCI 144 1,90

Singapore syndportfölj vs. Straits Times Index STI 86 2,28
Straits Times Index STI 86 0,52
Skillnaden Port.-index 86 1,76

Singapore syndportfölj vs. MSCI Singapore Index 86 2,44
MSCI Singapore 86 0,45

Skillnaden Port.- MSCI 86 1,99
Sydkorea syndportfölj vs. Korea Stock Price Composite Index 131 3,75

Korea Stock Price 50 Composite Index 131 1,30
Skillnaden Port.-index 131 2,46

Sydkorea syndportfölj vs. MSCI Korea Index 131 4,66
MSCI Korea 131 1,41

Skillnaden Port.- MSCI 131 3,25
Filippinerna syndportfölj vs. Philippines Stock Exchange All Share Index 152 2,50

Philippines Stock Exchange All Share Index 152 1,26
Skillnaden Port.-index 152 1,24

Filippinerna syndportfölj vs. MSCI Philippines Index 152 4,92
MSCI Philippines 152 0,18

Skillnaden Port.- MSCI 152 4,74
Indien syndportfölj vs. BSE India Sensex 30 Index 126 3,15

BSE India Sensex 30 Index 126 1,29
Skillnaden Port.-index 126 1,86

Indien syndportfölj vs. MSCI India Index 126 4,29
MSCI India 126 0,86

Skillnaden Port.- MSCI 126 3,43

Indonesien syndportfölj vs. Jakarta Stock Exchange Composite Index 150 3,61

Jakarta Stock Exchange Composite Index 150 1,45
Skillnaden Port.-index 150 2,16

Indonesien syndportfölj vs. MSCI Indonesia 150 4,05
MSCI Indonesia 150 1,35

Skillnaden Port.- MSCI 150 2,70
Kina syndportfölj vs. Shanghai Stoch Exchange Composite 

Index+Shenzhen Stock Exchange Composite Index
126 3,56

Shanghai Stock Exchange Composite Index + Shenzhen Stock Exchange 126 0,80
Skillnaden Port.-index 126 2,76

Kina syndportfölj vs. MSCI China 126 5,61

MSCI China 126 1,23

Skillnaden Port.- MSCI 126 4,38

Malaysia syndportfölj vs. FTSE Bursa Malausia KLCI Index 152 2,27

FTSE Bursa Malaysia KLCI Index 152 0,64

Skillnaden Port.-index 152 1,64

Malaysia syndportfölj vs. MSCI Malaysia Index 152 2,38

MSCI Malaysia 152 0,61

Skillnaden Port.- MSCI 152 1,77

12/2000 - 8/2012

  9/2000 - 8/2012

  7/2005 - 8/2012

10/2001 - 8/2012

1/2000 - 8/2012

3/2002 - 8/2012

3/2000 - 8/2012

3/2002 - 8/2012

1/2000 - 8/2012
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8.3.2 Developed Asia och Emerging Asia portföljer 

Vid de två större portföljerna framkommer det mycket likadana resultat som vid de 

enskilda landportföljerna, det vill säga både Sharpe och Treynor överskrider rejält 

båda jämförelseindexen. Själva Sharpe och Treynor-kvoter är någorlunda likadana vid 

båda portföljer och visar relativt höga tal mellan 2,90 och 3,77. Treynor-kvoter i 

tabell 21 följer samma mönster som Sharpe. Båda portföljer visar antingen lika stora 

eller nästa lika stora Treynor-kvot som visar att även beta-tal för båda portföljer mot 

respektive jämförelseindexen är mycket likadana. Det kan följaktligen konstateras att 

syndaktieavkastningar i både Developed Asia och Emerging Asia portföljer 

överskrider marknadsavkastningen och att större volatilitet inte verkar förklara höga 

avkastningar. 

 

Tabell 20. Sharpe-kvoter för Developed Asia och Emerging Asia portföljer 

 

 

Tabell 21. Treynor-kvoter för Developed Asia och Emerging Asia portföljer 

 

  

Portfölj Undersökningsperiod
Antalet 

observationer
Sharpe

Emerging Asia syndportfölj 128 3,77
Emerging Index 128 1,92

Skillnaden Port.-index 128 1,84
MSCI "Emerging" index 128 1,62

Skillnaden Port.- MSCI 128 2,15

Developed Asia syndportfölj 128 2,90
Developed Index 128 0,89

Skillnaden Port.-index 128 2,01
MSCI "Developed" index 128 1,42

Skillnaden Port.- MSCI 128 1,49

1/2002 - 8/2012

1/2002 - 8/2012

Portfölj Undersökningsperiod
Antalet 

observationer
Treynor

Emerging Asia syndportfölj vs. Emerging Index 128 3,46
Emerging Index 128 1,47

Skillnaden Port.-index 128 1,99
Emerging Asia syndportfölj vs. MSCI Emerging Index 128 3,74

MSCI Emerging index 128 1,24
Skillnaden Port.- MSCI 128 2,50

Developed Asia syndportfölj vs. Developed Index 128 3,46
Developed Index 128 0,75

Skillnaden Port.-index 128 2,70
Developed Asia syndportfölj vs. MSCI Developed Index 128 3,90

MSCI Developed index 128 1,25
Skillnaden Port.- MSCI 128 2,65

1/2002 - 8/2012

1/2002 - 8/2012
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8.4 Faktormodeller 

Avkastningar på de två större portföljer har vidare granskats genom två olika 

faktormodeller, CAPM och trefaktorsmodell av Fama och French. Regressioner har 

körts mot både marknadsindex och MSCI index. För att kunna undersöka 

portföljernas avkastning före och efter finanskrisen har regressioner ytterligare 

indelats till två kortare perioder. Det har körts totalt 24 olika regressioner varav 12 

mot marknadsindex och 12 mot MSCI index. Både CAPM regressioner och 

trefaktorsregressioner har körts för exakt samma tidsperioder. I båda portföljer och 

modeller har det undersökts således en period före finanskrisen med 80 månatliga 

observationer, en period efter finanskrisen med 48 månatliga observationer och en 

total period av 128 observationer. Alla t-värden har korrigerats för både 

heteroskedasticitet och autokorrelation. Dock framkom det inte att modellerna skulle 

ha drabbats mycket av heteroskedasticitet eller autokorrelation vilket medför att de 

korrigerade t-värden är av stort sätt mycket nära de som har erhållits utan korrigering. 

Resultat för alla regressioner presenteras i detalj i tabeller 22 och 23. 

8.4.1 CAPM och trefaktorsmodell mot marknadsindex 

På basis av de erhållna resultaten visar det sig att alla regressioner har relativt bra 

förklaringsgrader mellan 0,334 och 0,728 det vill säga regressionen förklarar mellan 

33,4 % och 72,8 % av resultaten. Ytterligare är majoriteten av alphan statistiskt 

signifikanta på åtminstone 5 % nivå och alla beta-tal är signifikanta på 1 % nivå. Både 

Developed Asia och Emerging Asia portföljer visar en positiv alpha för alla 

undersökningsperioder i både CAPM modellen och trefaktorsmodellen. Den positiva 

alphan visar att båda portföljerna i praktiken genererar abnormal avkastning utöver 

respektive marknadsindexen. De abnormala avkastningarna i CAPM modellen för 

Emerging Asia är mellan 34 och 201 basis points per månad och mellan 141 och 197 

basis points per månad för Developed Asia portföljen. Developed Asia genererar 

således i genomsnitt högre alpha. Den enda icke-signifikanta alphan är även den 

lägsta, 34 basis points, som framkommer i Emerging Asia portföljen före 

finanskrisen. Beta-koefficienter (MKT) under olika undersökningsperioder varierar 

mellan 0,562 och 0,869. Bland beta-koefficienter kan det inte utläsas någon specifik 

trend mellan olika undersökningsperioder. 
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Då modellen utvidgas till en trefaktorsmodell med två nya faktorer, storlek och värde, 

blir alpha aningen högre. I Developed Asia portfölj blir alpha mellan 137 och 208 

basis points per månad medan Emerging Asia visar alphan mellan 47 och 222 basis 

points per månad. Alla alphan i trefaktorsmodellen är statistiskt signifikanta på 

åtminstone 10 % nivå. Bland de nya faktorerna kan det dock inte hittas lika många 

signifikanta resultat. Av SMB resultat visar bara en koefficient signifikant resultat för 

Emerging Asia portföljen och två av tre för Developed Asia portföljen. Den enda 

signifikanta koefficienten mot SMB i Emerging Asia förekommer vid 

undersökningsperioden som beaktar endast perioden efter finanskrisen. Koefficienten 

är negativ som visar att resultat domineras av större bolag medan koefficienter på 

SMB för de två andra perioder är mycket nära noll. Dock hänvisar även koefficient 

kring noll att resultat är mera lutat mot stora än mindre bolag. Den enda signifikanta 

HML koefficienten förekommer från regressionen för Emerging Asia portföljen för 

hela undersökningsperioden. Koefficienten är negativ och hänvisar således till att 

syndaktier liknar mera tillväxtaktier. Även de två andra icke-signifikanta HML 

koefficienter visar negativa tal. 

 

I Developed Asia portföljen visar SMB faktorerna mera signifikanta resultat och 

endast koefficienten före krisen blir icke-signifikant. Storleksmässigt indikerar 

resultat att småbolag överskrider stora bolag eftersom alla koefficienter är positiva. 

Alla HML koefficienter är däremot icke-signifikanta. Under de två första 

undersökningsperioderna är även HML koefficienter positiva som visar att syndaktier 

liknar mera värdeaktier. Den sista perioden, det vill säga perioden efter krisen, visar 

den starkaste koefficienten men företecken blir negativ.  

8.4.2 CAPM och trefaktorsmodell mot MSCI index 

Utöver regressioner mot marknadsindex regresserades både Developed och Emerging 

Portföljer även mot MSCI index. Tabell 23 visar någorlunda likadana resultat jämfört 

med de tidigare erhållna. Några av förklaringsgraderna har dock blivit lägre och den 

lägsta förklarar enbart lite på 20 % av resultaten. Alla alphan blir dock positiva även 

här och beta-koefficienter är likaså starkt signifikanta och befinner sig inom ungefär 

samma intervall som tidigare. Vid den första undersökningsperioden i Developed 

Asia förekommer det dock ett par beta-koefficienter som är lägre än tidigare, beta för 

både CAPM och trefaktorsmodellen är som lägst mellan 0,437 och 0,479. Som 
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skillnaden till första regressioner visar det sig att alla erhållna alpha tal är statistiskt 

signifikanta. I CAPM för Emerging portfölj blir alpha mellan 64 och 200 basis points 

per månad medan Developed portföljen visar alpha på 131 och 180 basis points. Även 

dessa resultat är således i linje med de tidigare. 

 

Trefaktorsmodellen mot MSCI indexen stöder likaså de tidigare erhållna resultaten i 

regressioner mot marknadsindex. Developed Asia portföljen genererar igen högre 

alpha mellan 137 och 225 basis points medan Emerging Asia visar något lägre alpha 

mellan 92 och 216 basis points. Koefficienter för SMB blir signifikanta endast i 

Developed Asia både under hela perioden och under perioden före krisen. Alla SMB 

koefficienter i Developed portfölj är dock positiva och antyder att resultatet påverkas 

mera av småbolag. Av koefficienter för HML är emellertid endast den sista perioden 

signifikant och visar lutning mot tillväxtaktier. HML för de två andra perioder visar 

mindre numeriska tal med positiv koefficient för perioden före krisen och aningen 

negativ koefficient för hela perioden. I Emerging Asia är två av tre HML 

koefficienterna signifikanta och alla koefficienter är negativa. Av SMB 

koefficienterna vid samma portfölj blir två av tre negativa och enbart en koefficient 

för perioden före krisen positiv. Alla tre koefficienter är dock icke-signifikanta.  

8.4.3 Slutsatser på basis av faktormodeller 

På basis av alla körda regressioner kan det konstateras att båda portföljer genererar 

abnormal avkastning över marknadsnivån. Resultatet är konstant för alla 

undersökningsperioder och mot alla index. Ett annat mönster som kan hittas bland 

resultat mot både jämförelseindex och mot MSCI index är att Developed Asia verkar 

visa positiva och mera signifikanta koefficienter för SMB samt aningen högre 

avkastningar än Emerging Asia portföljen. På basis av koefficienter för beta och HML 

är det dock svårare att dra någon slutsats om skillnader mellan portföljerna. För 

regressioner presenterades även arbetets andra hypotes, som testar ifall det 

förekommer abnormal avkastning utöver marknadsnivå: 

 
Hypotes 2: 
 

 �� = 		&�����ö�� 		= 		0 

 �� =	 	&�����ö�� 	≠ 		0 
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På basis av de erhållna resultaten i alla regressioner kan �� förkastas i 23 fall av 24 

varav i 12 fall vid 1 % signifikansnivå, i 9 fall vid 5 % signifikansnivå och i 2 fall vid 

10 % nivå. Endast en alpha av de 24 blir icke-signifikant. Emerging Asia portföljen 

visar något starkare signifikansnivåer för alla erhållna alphan.
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Tabell 22. Resultat i faktormodeller, syndportföljer mot marknadsindex 

 
* Signifikant på 10 % nivå  ** Signifikant på 5 % nivå *** Signifikant på 1 % nivå 

  

Portfölj Undersökningsperiod
Antal 

observationer
Alpha t-värde

Std. 
error

MKT t-värde
Std. 
error

SMB t-värde
Std. 
error

HML t-värde
Std. 
error

R2 Adj. R2 F-stat

Emerging Asia  syndportfölj CAPM hela perioden 1/2002 - 8/2012 128 0,0103*** 4,392 0,0020,665*** 13,507 0,049 0,689 0,688 279,483

Emerging Asia syndportfölj CAPM före krisen 1/2002- 8/2008 80 0,0034 1,423 0,0030,762*** 12,610 0,060 0,708 0,704 189,248

Emerging Asia syndportfölj CAPM efter krisen 9/2008 - 8/2012 48 0,0201*** 5,463 0,0050,611*** 8,105 0,075 0,718 0,712 117,297

Emerging Asia syndportfölj 3F hela perioden 1/2002 - 8/2012 128 0,0121*** 4,972 0,0030,646*** 13,482 0,048 -0,040 -0,811 0,048 -0,109* -1,921 0,058 0,6980,691 95,593

Emerging Asia syndportfölj 3F före krisen 1/2002 - 8/2008 80 0,0047* 1,891 0,0030,725*** 11,388 0,064 0,004 0,077 0,040 -0,090 -1,783 0,065 0,716 0,704 63,762

Emerging Asia syndportfölj 3F efter krisen 9/2008 - 8/2012 48 0,0222*** 5,102 0,0050,580*** 8,994 0,065 -0,344** -2,045 0,163 -0,184 1,466 0,118 0,746 0,728 43,020

Developed Asia syndportfölj CAPM hela perioden 1/2002 - 8/2012 128 0,0153*** 3,497 0,0050,726*** 9,071 0,080 0,504 0,500 128,078

Developed Asia syndportfölj CAPM före krisen 1/2002 - 8/2008 80 0,0141** 2,677 0,0060,567*** 6,969 0,081 0,334 0,326 39,162

Developed Asia syndportfölj CAPM efter krisen  9/2008 - 08/2012 48 0,0197** 2,855 0,0080,869*** 8,233 0,106 0,671 0,664 93,933

Developed Asia syndportfölj 3F hela perioden 1/2002 - 8/2012 128 0,0160*** 3,453 0,0050,714*** 9,607 0,078 0,229** 1,930 0,133 0,047 0,426 0,129 0,519 0,508 44,631

Developed Asia syndportfölj 3F före krisen 1/2002 - 8/2008 80 0,0137** 2,080 0,0070,562*** 6,675 0,084 0,166 1,310 0,153 0,110 0,732 0,159 0,353 0,328 13,851

Developed Asia syndportfölj 3F efter krisen  9/2008 - 08/2012 48 0,0208** 2,768 0,0080,860*** 8,175 0,105 0,535* 1,791 0,291 -0,157 -0,859 0,219 0,696 0,675 33,562
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Tabell 23. Resultat i faktormodeller, syndportföljer mot MSCI index 

 
* Signifikant på 10 % nivå  ** Signifikant på 5 % nivå *** Signifikant på 1 % nivå 

Portfölj Undersökningsperiod
Antal 

observationer
Alpha t-värde Std. error MKT t-värde Std. error SMB t-värde Std. error HML t-värde Std. error R2 Adj. R2 F-stat

Emerging Asia  syndportfölj CAPM hela perioden 1/2002 - 8/2012 128 0,0120*** 4,841 0,002 0,616*** 11,934 0,052 0,597 0,594 186,562

Emerging Asia syndportfölj CAPM före krisen 1/2002- 8/2008 80 0,0064** 2,335 0,003 0,704*** 10,419 0,068 0,547 0,541 94,085

Emerging Asia syndportfölj CAPM efter krisen 9/2008 - 8/2012 48 0,0200*** 4,863 0,004 0,571*** 7,721 0,074 0,678 0,671 96,896

Emerging Asia syndportfölj 3F hela perioden 1/2002 - 8/2012 128 0,0146*** 5,721 0,003 0,595*** 12,677 0,047 -0,005 -0,123 0,040 -0,195*** -3,138 0,062 0,627 0,618 69,391

Emerging Asia syndportfölj 3F före krisen 1/2002 - 8/2008 80 0,0092** 3,627 0,003 0,646*** 11,462 0,056 0,036 0,876 0,041 -0,253*** -3,608 0,070 0,622 0,607 41,619

Emerging Asia syndportfölj 3F efter krisen  9/2008 - 08/2012 48 0,0216*** 4,276 0,006 0,544*** 8,781 0,062 -0,260 -1,391 0,187 -0,136 -1,354 0,101 0,693 0,672 33,110

Developed Asia syndportfölj CAPM hela perioden 1/2002 - 8/2012 128 0,0133** 2,538 0,005 0,643*** 7,155 0,090 0,433 0,428 96,201

Developed Asia syndportfölj CAPM före krisen 1/2002 - 8/2008 80 0,0131** 2,068 0,006 0,437*** 5,488 0,080 0,215 0,205 21,422

Developed Asia syndportfölj CAPM efter krisen  9/2008 - 08/2012 48 0,0180** 2,522 0,071 0,827*** 6,171 0,134 0,667 0,660 92,251

Developed Asia syndportfölj 3F hela perioden 1/2002 - 8/2012 128 0,0160*** 3,177 0,005 0,655*** 7,783 0,084 0,402*** 3,027 0,133 -0,032 -0,236 0,135 0,478 0,465 37,834

Developed Asia syndportfölj 3F före krisen 1/2002 - 8/2008 80 0,0137* 2,181 0,006 0,479*** 5,501 0,087 0,338** 2,087 0,162 0,112 0,759 0,147 0,280 0,251 9,848

Developed Asia syndportfölj 3F efter krisen  9/2008 - 08/2012 48 0,0225*** 3,348 0,007 0,872*** 9,754 0,089 0,387 1,585 0,244 -0,488** -2,164 0,226 0,709 0,690 35,807
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8.5 Modelldiagnostik för regressioner 

För att kunna bedöma resultatens pålitlighet har det körts några modelldiagnostiska 

tester. I mitt arbete har jag främst undersökt autokorrelation, multikollinearitet samt 

residualer och outliers, det vill säga feltermer och extremvärden i datasamplet. 

Modelldiagnostik har presenterats i tabeller 24, 25 och 26. Heteroskedasticitet i 

feltermerna har beaktats genom rapportering av t-värden som är heteroskedasticitets- 

och autokorrelationskoncistenta (t-HACSE). 

8.5.1 Outliers  

I datamaterialet och speciellt i avkastningsdata kan det förekomma observationer som 

är mycket extrema och avviker betydligt från de flesta observationerna. Dessa 

utomstående observationer eller så kallade ”outliers” kan följaktligen orsaka 

situationen där resultatet snedvrids enligt extremvärden den huvudsakliga 

observationsgruppen inte illustreras korrekt. I denna undersökning har extremvärden 

undersökts genom granskning av medeltal och 5 % trimmed medeltal för båda 

syndportföljer. I 5 % trimmed medeltal har 5 % av de högsta och lägsta värdena 

eliminerats. Således visar skillnaden mellan vanliga medeltal och 5 % trimmed 

medeltal hur outliers påverkar medeltalet av alla observationer.102  Outliers kan 

ytterligare undersökas i residualerna. I detta arbete har dessa undersöks genom att 

granska Mahalanobis avstånd. Vid granskning av Mahalanobis avstånd jämförs de 

erhållna tal med de givna kritiska talen.103 De erhållna avstånden borde inte överskrida 

kritiska talen betydligt. 

 

Från tabell 24 kan det utläsas att de finns några extremvärden i nästan alla grupper 

som medför att Mahalanobis avstånd kan vid några undersökningsperioden visa 

mycket högre tal jämfört med de kritiska värdena. 5 regressioner av totalt 24 visar 

mycket höga Mahalanobis tal. Emerging Asia portföljen verkar visa aningen större 

skillnader mellan extremvärden och kritiska värden än Developed portfölj. Detta 

fenomen gäller både i regressioner mot marknadsindex och mot MSCI index.   För att 

se om outliers i datasamplet påverkar betydligt portföljen kan vidare granskas 

portföljmedeltal och 5 % trimmed medeltal. På basis av de erhållna medeltal kan det 

konstateras att det inte förekommer betydligt stora skillnader mellan portföljmedeltal 

                                                 
102 Pallant (2010) 
103 Tabachnick & Fidell (2007) 
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och medeltalet som är korrigerats för extremvärden. Utgångspunkten i 

avkastningsdata och speciellt i data från utvecklingsmarknaderna är att det kan 

förekomma stora prissvängningar. På grund av detta har det ursprungliga 

avkastningssamplet inte korrigerats för outliers.104 

8.5.2 Residualer 

För att kunna bestämma regressionens pålitlighet borde man vidare analysera 

feltermer det vill säga residualer i regressionen. Residualerna borde vara 

normalfördelade. Det finns olika sätt att granska om feltermerna verkligen följer 

normalfördelning. Fördelningen av residualer kan visas grafisk i olika diagram eller 

testas med olika test för normalfördelning. I detta arbete har det använts Shapiro-Wilk 

testet för normalitet, som har valts eftersom den passar även för mindre testsamplen 

som innefattar under 50 observationer. Således går det att testa även residualer i 

regressioner för den kortaste perioden, period efter krisen, som har 48 observationer. I 

Shapiro-Wilk testet visas normalitet genom icke-signifikanta värden och i praktiken 

kan resultat tolkas så att ifall p-värde är över 0,05 kan fördelningen antas vara normal. 

Tabell 24 visar att de flesta resultat för Sharpiro-Wilk för residualer inte är 

signifikanta med 1 % nivå som medför att residualerna följer relativt väl 

normalfördelningen. En grafisk presentation av residualer för alla regressioner finns i 

Bilaga VII. Även från de grafiska stapeldiagrammen kan det utläsas att feltermer 

verkar vara relativt normalfördelade.  Alla resultat som har fåtts från regressioner har 

dessutom korrigerats för heteroskedasticitet det vill säga för situationen där varians 

för feltermer inte är konstant. 

8.5.3 Durbin-Watson och multikollinearitet 

Utöver residualer kan det undersökas om det förekommer autokorrelation mellan 

feltermerna. Detta görs med Durbin-Watson testet. Ytterligare ska även själva 

faktorerna i trefaktorsmodell undersökas för att se om det förekommer 

multikollinearitet som i praktiken visar hur mycket olika förklarande faktorer 

korrelerar med varandra. Tabeller 25 och 26 visar resultat för tester för 

autokorrelation och multikollinearitet. T-värden för olika koefficienter som har 

presenterats i tabeller 22 och 23 har redan korrigerats för autokorrelation men detta 

                                                 
104 Datat har naturligtvis korrigerats i början av portföljbildning för aktier som inte har konstant och 
pålitligt prisdata eller saknar något data som behövdes för undersökningen. 
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visar inte i sig ifall det verkligen har förekommit autokorrelation i regressioner. 

Således ska Durbin-Watson test körs för att mäta autokorrelation. Huvudregeln är att 

talet borde vara kring 2 för att det skulle kunna antas att autokorrelation inte 

förekommer. Det går även att granska de exakta erhållna talen från Durbin-Watson 

tabellen och se om de passar in till de givna gränserna. Durbin-Watson talen i detta 

arbete överskrider inte de givna gränser och visar således att en signifikant 

autokorrelation inte förekommer i regressioner. 105 

 

Multikollinearitet granskas däremot genom Tolarence-tal som visar hur stor procent 

av variation i faktor i frågan inte kan förklaras med andra faktorer. Huvudprincipen är 

att detta tal borde vara högre än 0,1. VIF tal (Variance inflation factor) är 
tolerance

1
 

och borde således inte överskrida 10. Tabeller 25 och 26 presenterar VIF tal för alla 

förklarande faktorer. Resultaten visar att alla VIF tal underskrider den kritiska gränsen 

och således borde multikollinearitet inte orsaka problem. De erhållna VIF tal skiljer 

sig inte heller betydligt mellan regressioner mot marknadsindex och regressioner mot 

MSCI index.  

 
 
  

                                                 
105 Gränser enligt Koop (2008): 2<D-W<4-du eller du<D-W<2 => Accept H0, ingen autokorrelation 
förekommer 
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Tabell 24. Modelldiagnostik, Mahalanobis avstånd, Shapiro-Wilk och 5 % trimmed mean 

 

Portfölj Undersökningsperiod Portföljmedeltal Portfölj, 5% trimmed medeltal

Faktormodeller mot marknadsindex Min Max Kritisk värde Statistik Signifikans

Emerging Asia  syndportfölj CAPM hela perioden 1/2002 - 8/2012 0,000 23,487 10,8 0,992 0,704 0,018 0,020

Emerging Asia syndportfölj CAPM före krisen 1/2002- 8/2008 0,002 9,748 10,8 0,99 0,770 0,014 0,016

Emerging Asia syndportfölj CAPM efter krisen 9/2008 - 8/2012 0,000 13,937 10,8 0,99 0,958 0,025 0,027

Emerging Asia syndportfölj 3F hela perioden 1/2002 - 8/2012 0,106 24,192 16,27 0,989 0,385 0,018 0,020

Emerging Asia syndportfölj 3F före krisen 1/2002 - 8/2008 0,187 15,895 16,27 0,984 0,426 0,014 0,016

Emerging Asia syndportfölj 3F efter krisen  9/2008 - 08/2012 0,174 17,476 16,27 0,979 0,556 0,025 0,027

Developed Asia syndportfölj CAPM hela perioden 1/2002 - 8/2012 0,000 17,224 10,8 0,988 0,321 0,020 0,022

Developed Asia syndportfölj CAPM före krisen 1/2002 - 8/2008 0,000 6,264 10,8 0,969 0,052 0,019 0,017

Developed Asia syndportfölj CAPM efter krisen  9/2008 - 08/2012 0,000 11,528 10,8 0,975 0,388 0,020 0,026

Developed Asia syndportfölj 3F hela perioden 1/2002 - 8/2012 0,020 18,388 16,27 0,992 0,672 0,020 0,022

Developed Asia syndportfölj 3F före krisen 1/2002 - 8/2008 0,012 11,335 16,27 0,972 0,081 0,019 0,017

Developed Asia syndportfölj 3F efter krisen  9/2008 - 08/2012 0,195 17,337 16,27 0,992 0,984 0,020 0,026

Faktormodeller mot MSCI index Min Max Kritisk värde Statistik Signifikans

Emerging Asia  syndportfölj CAPM hela perioden 1/2002 - 8/2012 0,000 25,417 10,8 0,993 0,789 0,018 0,020

Emerging Asia syndportfölj CAPM före krisen 1/2002- 8/2008 0,000 6,593 10,8 0,981 0,286 0,014 0,016

Emerging Asia syndportfölj CAPM efter krisen 9/2008 - 8/2012 0,000 14,301 10,8 0,987 0,870 0,024 0,027

Emerging Asia syndportfölj 3F hela perioden 1/2002 - 8/2012 0,032 26,788 16,27 0,992 0,639 0,018 0,020

Emerging Asia syndportfölj 3F före krisen 1/2002 - 8/2008 0,065 16,386 16,27 0,991 0,843 0,014 0,016

Emerging Asia syndportfölj 3F efter krisen 9/2008 - 8/2012 0,131 17,322 16,27 0,99 0,948 0,025 0,027

Developed Asia syndportfölj CAPM hela perioden 1/2002 - 8/2012 0,000 16,530 10,8 0,985 0,156 0,020 0,022

Developed Asia syndportfölj CAPM före krisen 1/2002 - 8/2008 0,000 8,210 10,8 0,978 0,187 0,014 0,017

Developed Asia syndportfölj CAPM efter krisen  9/2008 - 08/2012 0,000 10,905 10,8 0,98 0,575 0,020 0,026

Developed Asia syndportfölj 3F hela perioden 1/2002 - 8/2012 0,041 24,608 16,27 0,99 0,465 0,020 0,022

Developed Asia syndportfölj 3F före krisen 1/2002 - 8/2008 0,041 11,627 16,27 0,978 0,195 0,019 0,017

Developed Asia syndportfölj 3F efter krisen  9/2008 - 08/2012 0,169 19,403 16,27 0,976 0,411 0,020 0,026

Mahalanobis avstånd i residualer Shapiro-Wilk testet för residualer
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Tabell 25. Regression mot marknadsindex, Durbin-Watson och Variance inflation 
faktorer (VIF) 

 

 

Tabell 26. Regression mot MSCI index, Durbin-Watson och Variance inflation 
faktorer (VIF) 

 

 

  

Portfölj Undersökningsperiod DW VIF SMB VIF HML VIF Index

Emerging Asia  syndportfölj CAPM hela perioden 1/2002 - 8/2012 2,241

Emerging Asia syndportfölj CAPM före krisen 1/2002- 8/2008 2,385

Emerging Asia syndportfölj CAPM efter krisen 9/2008 - 8/2012 2,34

Emerging Asia syndportfölj 3F hela perioden 1/2002 - 8/2012 2,279 1,066 1,134 1,068

Emerging Asia syndportfölj 3F före krisen 1/2002 - 8/2008 2,407 1,042 1,257 1,217

Emerging Asia syndportfölj 3F efter krisen  9/2008 - 08/2012 2,285 1,286 1,237 1,067

Developed Asia syndportfölj CAPM hela perioden 1/2002 - 8/2012 2,043

Developed Asia syndportfölj CAPM före krisen 1/2002 - 8/2008 1,973

Developed Asia syndportfölj CAPM efter krisen  9/2008 - 08/2012 1,947

Developed Asia syndportfölj 3F hela perioden 1/2002 - 8/2012 2,069 1,008 1,003 1,01

Developed Asia syndportfölj 3F före krisen 1/2002 - 8/2008 2,024 1,008 1,008 1,014

Developed Asia syndportfölj 3F efter krisen  9/2008 - 08/2012 1,935 1,023 1,046 1,056

Portfölj Undersökningsperiod DW VIF SMB VIF HML VIF Index

Emerging Asia  syndportfölj CAPM hela perioden 1/2002 - 8/2012 2,395

Emerging Asia syndportfölj CAPM före krisen 1/2002- 8/2008 2,439

Emerging Asia syndportfölj CAPM efter krisen 9/2008 - 8/2012 2,506

Emerging Asia syndportfölj 3F hela perioden 1/2002 - 8/2012 2,474 1,076 1,095 1,036

Emerging Asia syndportfölj 3F före krisen 1/2002 - 8/2008 2,628 1,045 1,105 1,061

Emerging Asia syndportfölj 3F efter krisen  9/2008 - 08/2012 2,465 1,33 1,259 1,107

Developed Asia syndportfölj CAPM hela perioden 1/2002 - 8/2012 1,953

Developed Asia syndportfölj CAPM före krisen 1/2002 - 8/2008 1,832

Developed Asia syndportfölj CAPM efter krisen  9/2008 - 08/2012 2,036

Developed Asia syndportfölj 3F hela perioden 1/2002 - 8/2012 2,014 1,004 1,013 1,015

Developed Asia syndportfölj 3F före krisen 1/2002 - 8/2008 1,937 1,025 1,01 1,034

Developed Asia syndportfölj 3F efter krisen  9/2008 - 08/2012 2,077 1,038 1,133 1,165
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9. SAMMANFATTNING AV DE ERHÅLLNA RESULTATEN  

Syftet med arbetet var att undersöka syndaktieprestationen i Asien. Syndaktierna är i 

sig en intressant aktiegrupp och Asien en intressant marknad där speciellt Kina har 

visat en enorm tillväxt under de senaste tio åren. I arbetet undersöktes samtidigt även 

en mycket mera ”mogen” marknad, Japan. I majoriteten av de tidigare arbetena har 

olika forskare kommit till slutsatsen att syndaktier presterar bättre än respektive 

aktiemarknaden generellt. Resultaten har varit relativt konstanta runtom världen. På 

basis av de erhållna resultaten i detta arbete visar det sig att även majoriteten av 

syndportföljer i Asien verkar avkasta mera än de respektive aktiemarknaderna. 

Resultatet är konstant även efter riskjustering med volatilitet och beta. Som 

jämförelseindex har använts både olika marknadsindex och MSCI landindex samt 

kombinationer av olika länders index inom båda indexgrupper. Den högsta 

totalavkastningen på nästan 400 % för sin cirka tioårs undersökningsperiod ger 

syndportföljen i Hong Kong. Denna syndportfölj innefattar främst hasardspelbolag. 

Den andra klart bäst avkastande syndportföljen var Kina med den totala avkastningen 

som nådde nästan 300 %. Den enda syndportföljen som visade lägre totalavkastning 

jämfört med någon av de två jämförelseindexen var Filippinerna.  

 

Signifikansen i avkastningsskillnader mellan landportföljer och respektive indexen 

testades med ett t-test och icke-parametrisk Wilcoxon-test. Testerna visade dock att 

enbart några portföljer verkligen genererar signifikant bättre avkastningar än de 

respektive indexen. Dessa portföljer var Hong Kong, Kina, Japan och Malaysia. De 

högsta avkastningarna på syndaktieportföljer i Hong Kong och Kina var följaktligen 

också signifikanta och resultaten orsakades inte av tillfälligheter. De erhållna 

avkastningarna analyserades vidare genom riskjustering. På grund av olika 

riskfaktorer på de undersökta marknaderna skulle man kunna tänka sig att mycket 

stora avkastningar på syndaktier orsakas främst av högre riskpremier och det inte 

skulle framkomma överavkastningar efter riskjusteringar. Intressant nog visade det 

sig att avkastningarna på syndaktier inte kunde förklaras med enbart risk utan 

majoriteten av syndportföljer visade även bättre Sharpe- och Treynor-tal jämfört med 

indexen. Av alla Sharpe-tal var det igen Kina, Hong Kong och Malaysia samt Indien 

som visade de högsta talen medan Japan och Filippinerna hade lägsta Sharpe-kvoter. 
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Syndaktierna indelades vidare i två större portföljer, Developed Asia och Emerging 

Asia. För dessa två portföljer erhålls totala avkastningar mellan 230 % och 250 % 

som likaså överskred marknadsavkastningen. För att testa signifikansen används igen 

två olika signifikanstest, t-test och Wilcoxon-test. T-test visade att skillnaderna 

mellan avkastningar på portföljerna och indexen var signifikanta. Wilcoxon-testet var 

i stort sätt i linje med t-testet men skillnaden mellan Developed Asia portföljen och 

respektive MSCI indexet visades inte vara signifikant. Riskjusterade resultaten stödde 

dock de signifikanta resultaten och visade relativt likadana tal för bägge portföljer. 

Större syndaktieportföljer med större antal aktier gav dessutom en bra möjlighet att 

undersöka avkastningar med hjälp av två olika regressionsmodeller, CAPM och 

trefaktorsmodell av Fama och French. Det kördes totalt 24 regressioner för olika 

tidsperioder mot både respektive marknadsindexen och MSCI indexen. På basis av 

resultat i regressionsmodeller kunde det konkluderas att syndaktieportföljer i både 

Developed Asia och Emerging Asia genererar abnormala avkastningar över 

marknadsnivån. Majoriteten av resultaten visade dessutom både positiv och 

signifikant alpha på över 100 basis points per månad som motsvarar över 10 % 

abnormal avkastning per år. De största överavkastningarna blev så höga som 220 

basis points per månad som motsvarar en årlig avkastning på cirka 30 %. 

Resultatmässigt visade bägge portföljer igen mycket likadana tal som medför att det 

inte kan dras någon stark slutsats om att en viss faktor på någondera marknaden skulle 

spela en märkesvärd roll. Även om vissa resultat hänvisade till att avkastningarna 

skulle domineras av småbolag räcker några enstaka signifikanta resultat tyvärr inte till 

för att dra starka slutsatser.  

 

Allt i allt strider de erhållna resultat som förväntat mot teorin om marknadseffektivitet 

och höga avkastningarnas samband med hög risk som annars borde förklara 

abnormala avkastningar på syndportföljer. De olika riskfaktorerna som kan antas vara 

relevanta åtminstone i utvecklingsländer verkar inte synas desto mera i volatiliteten på 

syndaktier än i volatiliteten på respektive marknaders index eftersom syndaktierna 

verkar överavkasta marknaderna även efter riskjusteringen. De erhållna resultaten i 

detta arbete är dock i stor grad i linje med de tidigare erhållna eftersom de flesta 

tidigare undersökningarna har kommit till samma resultat att syndaktier oavsett risker 

verkar avkasta bättre än många jämförelseportföljer och -index. Resultat som visar att 

speciellt Hong Kong presterar väl och bättre än Kina stöds även av resultat som har 
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erhålls i working paper av Visaltanachoti et al. där syndportföljen i Hong Kong visade 

en årlig överavkastning på nästan 30 %.  

 

De resultaten som framkom i detta arbete jämfördes även med resultat i studien av 

Durand et al. som undersökte syndaktier i flera länder i Asien. Forskarna hittade bevis 

på att syndaktierna presterar sämre i länder med ett starkt kollektivistisk samhälle och 

på motsvarande sätt bättre i länder med individualistiska samhället. På basis av 

resultaten i min undersökning var det svårt att hitta något klar mönster som skulle 

antyda på att de riskjusterade avkastningarna klart påverkas av kollektivism eller 

individualism eller icke-transparenta marknaderna. Ifall syndaktier i de 

kollektivistiska samhällena inte borde överavkasta syndaktier i de individualistiska 

länderna borde detta komma fram till exempel i resultat för Hong Kong och Kina. 

Samtidigt visade Kina och Indien relativt dåliga placeringar i jämförelsen för kontroll 

av korruption och kvalitet i regleringen men ändå höga riskjusterade avkastningar. 

För att kunna visa att dylika anknytningar verkligen existerar, borde en mycket mera 

omfattande studie genomföras. 

 

Den enda försiktiga slutsatsen som kan dras på basis av resultaten som framkom i 

detta arbete är att kasinoaktier i Hong Kong verkar prestera klart bäst i hela 

syndaktiegruppen som undersöktes. Kasinoverksamhet i Macau har visat enorma 

tillväxttal sedan 2004 och Macau är i dagens läge det största centret för 

hasardspelturism i världen. Denna bransch påverkar även portföljavkastningen i 

Developed Asia eftersom vikten på hasardspelbolag år så pass stor under den största 

delen av undersökningsperioden. Om man ser på hasardspelaktier på andra marknader 

som undersöktes är avkastningarna mycket sämre. En ytterligare faktor som kan 

påverka resultaten är den enorma ekonomiska tillväxten som har skett i Asien och 

speciellt i Kina. Hang Seng indexet har avkastat totalt kring 50 % under den senaste 

10 år medan Shenzhen Composite Index visar avkastning på över 100 % och 

Shanghai Composite Index på över 66 %. MSCI Asia ex. Japan indexet visar en något 

lägre totalavkastning på kring 38 %. De stora indexen såsom S&P 500 och MSCI 

World visar emellertid totala avkastningen på – 4 % och – 10% och MSCI North 
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America likaså – 4 %.106  Avkastningar på syndaktierna i Asien kan således tänkas för 

sin del spegla dessa skillnader. Det behövs dock en mycket mera omfattande 

undersökning för att se vilka är de verkliga orsakerna bakom dessa abnormala 

avkastningar och ifall de är olika i olika länder. På basis av de resultat som erhålls i 

detta arbete är det svårt att fastställa de exakta orsakerna som genererar 

överavkastningar på de olika undersökta marknaderna. 

 
9.1 Kritik till arbetet och förslag till fortsatt f orskning  

Att både några enskilda länder samt de två större syndaktieportföljerna visar 

signifikanta abnormala avkastningar antyder på att syndaktier även i Asien följer ett 

likadant mönster som har kommit fram i de tidigare studierna. Denna undersökning 

tar dock inte desto mera ställning till vilka orsaker verkligen ligger bakom dessa 

avkastningar. För att kunna få fram de exakta bakomliggande faktorerna borde ett 

mycket noggrannare och mera omfattande studien genomföras. Orsaken till detta är 

framför allt faktumet att Asien är en mycket mera fragmenterad marknad än till 

exempel Europa eller USA. Skillnaderna mellan olika länderna är mycket stora som 

kan ses även i avkastningar på syndaktier som visar till exempel att samma branscher 

inte presterar på samma sätt i olika länder. Avkastningarna på de två större portföljer 

avleds således lätt av några större bolag och branscherna som presterar väl i vissa 

specifika länder. Resultaten visar följaktligen att prestation på aktier är i många fall 

mera landspecifika än branschspecifika. På basis av de erhållna resultaten är det svårt 

att konkludera vilkendera egentligen är viktigare. 

 

För att få fram de exakta påverkande faktorerna bakom avkastningarna i varje land 

borde det i en bredare undersökning beaktas till exempel olika samhälleliga och 

legislativa faktorer. På grund av skillnader i religion och kultur är det till exempel 

svårt att säga hur ”syndliga” dessa branscher egentligen är i olika länder i Asien samt 

ifall allmänhetens syn på synd påverkar prisnivån på syndaktier och genom detta även 

avkastningar. Ett sätt att undersöka olika faktorer skulle vara mera omfattande 

regressionsmodeller med flera förklarande variabler. Samtidigt borde det undersökas 

noggrannare även de enskilda branscherna och de enskilda bolagen och dess 

                                                 
106 Dessa tal baserar sig på själv uträknade avkastningar på respektive index. Indexdata kommer från 
Bloomberg. 
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verksamhet och finansiering. I Kina och andra i andra länder med hög andel 

statsägande borde även denna faktor inkluderas i undersökningen som en av de 

förklarande variablerna. Det finns dessutom många olika sätt att jämföra syndaktier 

med andra investeringar och marknader. För att få mångsidigare resultat borde 

syndaktier jämföras med andra jämförbara aktiegrupper och branscher samt möjligtvis 

med ännu flera olika marknadsavkastningar och -index. Eftersom det har visats i 

tidigare undersökningar att olika sociala faktorer spelar en märkesvärd roll i 

syndaktieavkastningar måste även dessa undersöks och inkluderas till fortsatt 

forskning kring ämnet. Det skulle till exempel vara mycket intressant att veta 

huruvida faktorer såsom affect, som nämndes i samband med beteendemässig 

investering, påverkar avkastningar på syndaktier i Asien och speciellt i Kina som inte 

var med i studien av Durand et al. Undersökningen borde dessutom utvidgas till att 

beakta hela världen och fler antal syndbranscher för att kunna erhålla mera jämförbara 

och framförallt pålitliga resultat.  

 

Trots att resultaten i detta arbete visar positiva avkastningar jämfört med marknaderna 

kan det finnas olika brister i det datat som har använts. För det första måste flera 

länder och bolag lämnas ut från samplet på grund av brist på data eller icke-konstant 

prisinformation. Ytterligare filtreras aktier på basis av handelsvolymer som kan för 

sin del leda till ett biased sampel med endast de starkaste aktierna som också annars 

skulle avkasta bättre än vissa småbolagen. Således kan det inte dras mycket 

universella slutsatser på basis av dessa resultat. Om det överhuvudtaget är möjligt att 

hitta ett perfekt data för att undersöka sådant här aktiegrupp i Asien och specifikt på 

utvecklingsmarknader är sedan en annan fråga. Resultat kan inte heller tillämpas till 

alla syndaktier eller marknader eftersom undersökningen beaktar endast en relativt 

kort tidsintervall och begränsat antal branscher och företag i Asien. Dock är de 

erhållna resultaten intressanta och väcker tankar eftersom de verkar i allmänhet inte 

skilja sig mycket från andra marknader och undersökningar.  

 

Det finns ytterst många intressanta frågor som ännu skulle kunna undersökas kring 

ämnet. Sådana frågor är t.ex. möjligheten att använda syndaktier som skydd mot 

recession samt den mest effektiva syndportfölj i Asien och på andra marknader. På 

basis av de erhållna resultaten i detta arbete kan det konstateras att ifall en investerare 

vill bygga en möjligast effektiv investeringsportfölj, lönar det sig inte att begränsa 
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placeringar till en viss typ av aktier eller avstå från att investera i de så kallade 

syndaktierna. Istället borde investerarna försöka hitta de mest effektiva portföljerna 

som kan generera möjligast stora avkastningar vid en lämplig risknivå. 
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Bilaga I  

Aktier som beaktas i undersökningen 

Bloomberg ticker Namn Bloomberg ticker Namn

2914    JP Equity Japan Tobacco Inc THBEV   SP EquityThai Beverage PCL
2503    JP Equity Kirin Holdings Co Ltd DKNG    SP Equity Dukang Distillers Holdings Ltd
2502    JP Equity Asahi Group Holdings Ltd ROWS    SP Equity Rowsley Ltd
6417    JP Equity Sankyo Co Ltd TSHC    SP Equity TSH Corp Ltd
6412    JP Equity Heiwa Corp ROTH    MK Equity British American Tobacco Malaysia Bhd
2501    JP Equity Sapporo Holdings Ltd BST     MK Equity Berjaya Sports Toto Bhd
2531    JP Equity Takara Holdings Inc BL      MK Equity Berjaya Land Bhd
6419    JP Equity Mars Engineering Corp MPU     MK Equity Multi-Purpose Holdings BHD
6430    JP Equity Daikoku Denki Co Ltd GUIN    MK Equity Guinness Anchor Bhd
2533    JP Equity Oenon Holdings Inc CAB     MK Equity Carlsberg Brewery Malaysia Bhd
6425    JP Equity Universal Entertainment Corp RJR     MK Equity JT International Bhd
2767    JP Equity Fields Corp BJAB    MK Equity Berjaya Assets BHD
4712    JP Equity Adores Inc OLYM    MK Equity Olympia Industries Bhd
600519  CH Equity Kweichow Moutai Co Ltd COWH    MK Equity China Ouhua Winery Holdings Ltd
000858  CH Equity Wuliangye Yibin Co Ltd RGB     MK Equity RGB International Bhd
002304  CH Equity Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd MNM     MK Equity Magnum Corp Sdn Bhd
200869  CH Equity Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd HMSP    IJ Equity Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT
000568  CH Equity Luzhou Laojiao Co Ltd GGRM    IJ Equity Gudang Garam Tbk PT
600600  CH Equity Tsingtao Brewery Co Ltd RMBA    IJ Equity Bentoel Internasional Investama Tbk PT
600809  CH Equity Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 033780  KS Equity KT&G Corp
200596  CH Equity Anhui Gujing Distillery Co Ltd 035250  KS Equity Kangwon Land Inc
000729  CH Equity Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 000080  KS Equity Hite Jinro Co Ltd
600132  CH Equity Chongqing Brewery Co 114090  KS Equity Grand Korea Leisure Co Ltd
000603  CH Equity Shengda Mining Co Ltd 034230  KS Equity Paradise Co Ltd
600779  CH Equity Sichuan Swellfun Co Ltd 033920  KS Equity Muhak Co Ltd
600199  CH Equity Anhui Golden Seed Winery Co Ltd 000140  KS Equity Hitejinro Holdings Co Ltd
000799  CH Equity JiuGuiJiu Co Ltd 018120  KS Equity Jinro Distillers Co Ltd
002646  CH Equity Qinghai Huzhu Barley Wine Co Ltd 043650  KS Equity Kook Soon Dang Brewery Co Ltd
002461  CH Equity Guangzhou Zhujiang Brewery Co Ltd 010820  KS Equity Firstec Co Ltd
600702  CH Equity Sichuan Tuopai Shede Wine Co Ltd 000890  KS Equity Bohae Brewery Co Ltd
600059  CH Equity Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co Ltd 065450  KS Equity VICTEK Co Ltd
002179  CH Equity China Aviation Optical-Electrical Technology Co Ltd 039580  KS Equity Picosoft Co Ltd
000752  CH Equity Tibet Galaxy Science & Technology Development Co Ltd SMB     PM Equity San Miguel Brewery Inc
600084  CH Equity CITIC Guoan Vine Co Ltd SMC     PM Equity San Miguel Corp
600197  CH Equity Xinjiang Yilite Industry Co Ltd BCOR    PM Equity Berjaya Philippines Inc
600238  CH Equity Hainan Yedao Co Ltd WEB     PM Equity Philweb Corp
600559  CH Equity Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co Ltd GSMI    PM Equity Ginebra San Miguel Inc
600090  CH Equity Xinjiang Hops Co Ltd LOTO    PM Equity Pacific Online Systems Corp
000995  CH Equity Gansu Huangtai Wine-Marketing Industry Co Ltd TDY     PM Equity Tanduay Holdings Inc
600573  CH Equity Fujian Yanjing Huiquan Brewery Co Ltd ITC     IN Equity ITC Ltd
600735  CH Equity Shandong Hiking International Co Ltd BHE     IN Equity Bharat Electronics Ltd
000929  CH Equity Lanzhou Huanghe Enterprise Co UBBL    IN Equity United Breweries Ltd
600365  CH Equity Tonghua Grape Wine Co Ltd UNSP    IN Equity United Spirits Ltd
1928    HK Equity Sands China Ltd RDCK    IN Equity Radico Khaitan Ltd
1128    HK Equity Wynn Macau Ltd UB      IN Equity United Breweries Holdings Ltd
880     HK Equity SJM Holdings Ltd TLNGR   IN Equity Tilaknagar Industries Ltd
27      HK Equity Galaxy Entertainment Group Ltd GBSL    IN Equity Globus Spirits Ltd
2282    HK Equity MGM China Holdings Ltd GTO     IN Equity Golden Tobacco Ltd
1031    HK Equity Kingston Financial Group Ltd RKD     IN Equity Ravi Kumar Distilleries Ltd
200     HK Equity Melco International Development Ltd
886     HK Equity Silver base Group Holdings Ltd
3918    HK Equity NagaCorp Ltd
555     HK Equity REXLot Holdings Ltd
124     HK Equity Kingway Brewery Holdings Ltd
828     HK Equity Dynasty Fine Wines Group Ltd
389     HK Equity China Tontine Wines Group Ltd
8279    HK Equity AGTech Holdings Ltd
8161    HK Equity China LotSynergy Holdings Ltd
472     HK Equity JLF Investment Co Ltd
236     HK Equity San Miguel Brewery Hong Kong Ltd
8156    HK Equity China Vanguard Group Ltd
959     HK Equity AMAX Holdings Ltd
70      HK Equity Neptune Group Ltd



 

 

Bilaga II 

Basinformation om länder som beaktas i undersökning 

 

 
Källa: CIA Factbook (2012), World Bank (2012) 

 

2011 Japan Sydkorea Hong Kong Singapore Kina Indonesien Malaysia Filippinerna Indien

BNP (USD mrd.) 5.867,15 1.116,25 248,61 239,70 7.318,50 846,83 287,94 224,75 1.847,98

BNP per capita (USD) 45.902,67 22.424,06 35.156,39 46.241,02 5.444,79 3.494,60 9.977,32 2.369,52 1.488,51

BNP tillväxt (% årlig) -0,70 3,63 4,89 4,89 9,30 6,46 5,08 3,91 6,86

Inflation (%) -0,28 4,00 5,26 5,25 5,41 5,36 3,17 4,65 8,86

Sektor (value added, % av BNP, 2010)

Jordbruk 1,16 2,64 0,06 0,03 10,10 15,31 10,39 12,31 17,74

Industri 27,38 38,82 7,11 27,89 46,72 46,98 41,09 32,57 27,12

Tjänster 71,46 58,54 92,84 72,08 43,19 37,71 48,52 55,12 55,14
Utlands direktinvestering, FDI (USD, mrd. 
est. 2011) 144,10 190,40 1.046,00 335,90 366,00 40,57 110,30 6,59 106,30

BNP tillväxt, årlig i % Japan Sydkorea Hong Kong Singapore Kina Indonesien Malaysia Filippinerna Indien

2000 2,26 8,49 7,66 9,04 8,40 4,92 8,86 4,41 3,98

2001 0,36 3,97 0,56 -1,15 8,30 3,64 0,52 2,89 4,94

2002 0,29 7,15 1,66 4,20 9,10 4,50 5,39 3,65 3,91

2003 1,69 2,80 3,06 4,58 10,00 4,78 5,79 4,97 7,94

2004 2,36 4,62 8,70 9,16 10,10 5,03 6,78 6,70 7,85

2005 1,30 3,96 7,39 7,37 11,30 5,69 5,33 4,78 9,28

2006 1,69 5,18 7,03 8,76 12,70 5,50 5,59 5,24 9,26

2007 2,19 5,11 6,46 8,86 14,20 6,35 6,30 6,62 9,80

2008 -1,04 2,30 2,13 1,70 9,60 6,01 4,83 4,15 3,89

2009 -5,53 0,32 -2,46 -0,98 9,20 4,63 -1,51 1,15 8,24

2010 4,44 6,32 6,79 14,76 10,40 6,20 7,15 7,63 9,55

2011 -0,70 3,63 4,89 4,89 9,30 6,46 5,08 3,91 6,86



 

 

Basinformation om aktiemarknader som beaktas i undersökingen 

 

 
Källa: CIA Factbook (2012), World Bank (2012) 

Marknadsvärde av listade aktier, USD mrd Japan Sydkorea Hong Kong Singapore Kina Indonesien Malaysia Filippinerna Indien

2000 3.157,22 171,59 623,40 152,83 580,99 26,83 116,93 25,96 148,06

2001 2.251,81 220,05 506,07 117,34 523,95 23,01 120,01 41,52 110,40

2002 2.126,08 249,64 463,08 101,90 463,08 29,99 123,87 39,02 131,01

2003 3.040,66 329,62 551,24 229,33 681,20 54,66 168,38 23,57 279,09

2004 3.678,26 428,65 665,25 277,00 639,76 73,25 190,01 28,95 387,85

2005 4.736,51 718,18 693,49 316,66 780,76 81,43 181,24 40,15 553,07

2006 4.726,27 835,19 895,25 276,33 2.426,33 138,89 235,36 68,38 818,88

2007 4.453,47 1.123,63 1.162,57 353,49 6.226,31 211,69 325,66 103,22 1.819,10

2008 3.220,49 494,63 1.328,84 180,02 2.793,61 98,76 187,07 52,10 645,48

2009 3.377,89 836,46 915,83 310,77 5.007,65 178,19 255,95 80,13 1.179,24

2010 4.099,59 1.089,22 1.079,64 370,09 4.762,84 360,39 410,53 157,32 1.615,86

2011 3.540,68 994,30 889,60 308,32 3.389,10 390,11 395,08 165,38 1.015,37

Ranking i världen (2010) Källa: CIA Factbook 4. 15. 6. 20. 3. 24. 23. 37. 9.

Handel med aktier, totalvolym i USD mrd Japan Sydkorea Hong Kong Singapore Kina Indonesien Malaysia Filippinerna Indien

2000 2.693,86 1.068,00 377,87 91,49 721,54 14,31 58,50 8,20 509,81

2001 1.826,23 703,96 196,36 63,39 448,93 9,67 20,77 3,15 249,30

2002 1.573,28 792,16 210,66 56,13 333,37 13,04 27,62 3,10 197,12

2003 2.272,99 682,71 243,63 87,86 476,81 14,77 50,14 2,63 284,80

2004 3.430,42 638,89 281,56 81,31 748,27 27,56 59,88 3,66 379,08

2005 4.997,41 1.202,98 294,10 119,82 586,30 41,90 49,98 6,95 433,90

2006 6.252,47 1.340,12 403,87 184,38 1.635,12 48,83 66,90 11,24 638,48

2007 6.497,19 1.974,02 916,88 384,23 7.791,70 112,85 150,00 29,25 1.107,55

2008 5.879,44 1.466,00 1.626,14 270,90 5.470,53 110,68 85,21 17,21 1.049,75

2009 4.192,62 1.581,49 1.489,64 252,27 8.956,19 115,31 72,97 17,20 1.088,89

2010 4.280,42 1.626,60 1.597,54 282,14 8.029,97 129,55 90,20 26,78 1.056,81

2011 4.160,54 2.032,86 1.551,64 253,77 7.671,36 139,62 128,91 32,85 740,18



 

 

Bilaga III  

Fördeling av branscher i landspecifika syndportföljer, genomsnitt per år 

 

PORTFÖLJ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hong Kong, total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Alkohol 17,65 % 41,17 % 48,48 % 55,22 % 20,59 % 17,31 % 13,58 % 11,18 % 13,15 % 6,50 % 4,22 % 2,75 %
Vapen
Tobak

Hasardspel 82,35 % 58,83 % 51,52 % 44,78 % 79,41 % 82,69 % 86,42 % 88,82 % 86,85 % 93,50 % 95,78 % 97,25 %
Japan, total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Alkohol 24,65 % 42,25 % 41,73 % 38,02 % 41,41 % 36,71 % 33,98 % 31,45 % 33,49 % 39,42 % 36,93 % 35,29 % 36,28 %
Vapen
Tobak 51,31 % 38,63 % 38,55 % 39,97 % 35,95 % 44,78 % 49,31 % 56,37 % 54,25 % 47,50 % 50,21 % 51,41 % 49,64 %

Hasardspel 24,04 % 19,12 % 19,72 % 22,01 % 22,65 % 18,51 % 16,71 % 12,18 % 12,25 % 13,08 % 12,86 % 13,29 % 14,08 %
Singapore, total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Alkohol 57,99 % 90,99 % 99,54 % 98,91 % 98,40 % 98,48 % 91,57 %
Vapen 100,00 % 42,01 % 9,01 % 0,46 % 0,33 % 0,36 % 0,50 % 0,23 %
Tobak

Hasardspel 0,75 % 1,24 % 1,01 % 8,20 %
Sydkorea, total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Alkohol 100,00 % 22,64 % 8,80 % 12,40 % 8,57 % 9,35 % 8,93 % 10,04 % 2,54 % 7,89 % 6,29 % 7,93 %
Vapen 0,04 % 0,49 % 0,60 % 0,63 % 0,90 % 0,39 % 0,41 % 0,50 % 0,81 % 0,57 % 0,53 %
Tobak 34,88 % 44,84 % 49,91 % 56,14 % 58,23 % 58,35 % 64,97 % 71,89 % 57,89 % 53,89 % 56,98 %

Hasardspel 42,44 % 45,87 % 37,09 % 34,66 % 31,52 % 32,32 % 24,58 % 25,07 % 33,42 % 39,26 % 34,57 %
Filippinerna, total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Alkohol 100,00 % 98,60 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,29 % 96,33 % 94,80 % 90,50 % 94,97 % 94,96 %
Vapen
Tobak

Hasardspel 1,40 % 0,71 % 3,67 % 5,20 % 9,50 % 5,03 % 5,04 %
Indien, total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Alkohol 4,46 % 2,36 % 1,81 % 4,73 % 11,22 % 18,54 % 21,89 % 12,49 % 15,71 % 15,51 % 12,64 %
Vapen 6,91 % 12,32 % 13,07 % 11,36 % 13,47 % 8,70 % 8,13 % 11,71 % 8,22 % 6,16 %
Tobak 95,54 % 90,72 % 85,87 % 82,20 % 77,42 % 67,99 % 69,40 % 79,38 % 72,58 % 76,27 % 81,20 %

Hasardspel
Indonesien, total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Alkohol
Vapen
Tobak 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Hasardspel
Kina, total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Alkohol 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,40 % 98,90 % 99,02 % 98,88 % 99,24 %
Vapen 0,60 % 1,10 % 0,98 % 1,12 % 0,76 %
Tobak

Hasardspel
Malaysia. Total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Alkohol 14,78 % 12,68 % 11,91 % 11,83 % 11,09 % 12,40 % 12,04 % 10,18 % 8,74 % 10,42 % 12,09 % 15,44 % 18,17 %
Vapen
Tobak 37,00 % 56,01 % 48,42 % 51,23 % 51,93 % 48,19 % 47,38 % 41,58 % 41,19 % 46,91 % 43,88 % 40,82 % 42,98 %

Hasardspel 48,22 % 31,31 % 39,67 % 36,94 % 36,97 % 39,41 % 40,58 % 48,24 % 50,06 % 42,67 % 44,03 % 43,73 % 38,85 %



 

 

Fördelning av branscher och länder i Emerging Asia och Developed Asia syndportföljer, genomsnitt per år 

 

 

 

 

 

  

PORTFÖLJ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Emerging Asia, total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Alkohol 22,94 % 22,89 % 17,82 % 18,32 % 19,43 % 21,73 % 25,08 % 24,98 % 21,91 % 27,49 % 22,96 %

Vapen 1,45 % 3,57 % 4,46 % 5,81 % 6,28 % 4,55 % 3,71 % 5,31 % 3,31 % 2,36 %

Tobak 61,54 % 62,32 % 66,27 % 66,44 % 66,54 % 61,20 % 59,74 % 61,72 % 64,42 % 62,76 % 69,21 %

Hasardspel 15,52 % 13,34 % 12,34 % 10,78 % 8,22 % 10,79 %10,63 % 9,58 % 8,37 % 6,43 % 5,46 %

Developed Asia, total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Alkohol 22,28 % 10,93 % 16,44 % 12,28 % 22,02 % 22,88 % 24,41 % 23,92 % 17,85 % 11,60 % 8,96 %

Vapen 0,03 % 0,47 % 0,56 % 0,54 % 0,74 % 0,32 % 0,30 % 0,33 % 0,26 % 0,15 % 0,12 %

Tobak 33,46 % 42,59 % 44,32 % 40,05 % 34,05 % 31,68 % 36,73 % 37,77 % 14,74 % 9,20 % 10,38 %

Hasardspel 44,22 % 46,01 % 38,68 % 47,12 % 43,19 % 45,12 % 38,55 % 37,98 % 67,15 % 79,05 % 80,54 %

PORTFÖLJ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Developed Asia, total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Hong Kong 5,96 % 4,86 % 10,22 % 28,23 % 29,13 % 31,90 % 27,71 % 28,48 % 62,45 % 75,14 % 76,09 %

Singapore 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,08 % 10,32 % 13,58 % 15,63 % 19,12 % 11,60 % 7,25 % 5,41 %

Sydkorea 94,04 % 95,14 % 89,78 % 71,69 % 60,55 % 54,52 % 56,65 % 52,41 % 25,95 % 17,60 % 18,50 %

Emerging Asia, total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Malaysia 39,15 % 36,11 % 33,34 % 27,36 % 20,26 % 22,11 % 20,06 % 20,16 % 15,97 % 12,40 % 11,87 %

Indonesien 25,12 % 24,54 % 24,65 % 25,21 % 17,10 % 20,12 % 14,53 % 16,19 % 24,87 % 26,60 % 33,03 %

Filippinerna 17,48 % 18,12 % 13,61 % 13,29 % 11,00 % 10,95 % 12,01 % 17,85 % 14,19 % 20,29 % 16,80 %

Indien 18,25 % 21,23 % 28,39 % 34,14 % 51,65 % 46,82 % 53,40 % 45,81 % 44,96 % 40,71 % 38,30 %



 

 

Antalet aktier i landspecifika syndportföljer samt i Emerging Asia och Developed Asia syndportföljer, genomsnitt (styck) per år 
 

 

PORTFÖLJ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Max antal aktier i respektive 

grupp/land

Hong Kong, total 3 4 5 6 9 11 12 13 15 18 19 17 20
Alkohol 1 1 1 2 3 4 4 4 4 6 6 5 6
Vapen 0
Tobak 0

Hasardspel 2 3 4 5 6 7 9 9 11 12 13 13 14
Japan, total 7 9 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13

Alkohol 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Vapen 0
Tobak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hasardspel 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7
Singapore, total 1 2 2 2 4 4 4 4 4

Alkohol 1 1 1 2 2 2 2 2
Vapen 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tobak 0

Hasardspel 1 1 1 1 1
Sydkorea, total 1 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 9 13

Alkohol 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 6
Vapen 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2
Tobak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hasardspel 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 4
Filippinerna, total 3 3 2 2 2 2 2 2 5 6 6 7 6 7

Alkohol 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4
Vapen 0
Tobak 0

Hasardspel 1 2 3 3 3 3 3
Indien, total 4 6 6 6 7 7 8 7 8 9 10 10

Alkohol 2 3 3 3 4 4 5 4 5 6 7 7
Vapen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tobak 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Hasardspel 0
Indonesien, total 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Alkohol 0
Vapen 0
Tobak 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Hasardspel 0
Kina, total 9 9 23 23 24 24 26 26 27 28 30 30

Alkohol 9 9 23 23 24 24 25 25 26 27 29 29
Vapen 1 1 1 1 1 1
Tobak 0

Hasardspel 0
Malaysia. Total 8 8 9 9 11 11 11 11 10 10 10 11 11 12

Alkohol 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Vapen 0
Tobak 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Hasardspel 4 4 5 5 7 7 7 7 6 6 6 6 6 7
Emerging Asia, total 18 20 22 22 23 23 26 26 27 29 30 32

Alkohol 6 7 7 7 8 8 10 10 11 13 14 14
Vapen 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tobak 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Hasardspel 5 5 7 7 7 7 8 9 9 9 8 10
Developed Asia, total 9 11 13 16 19 21 22 25 29 30 30 37

Alkohol 4 4 5 6 7 7 8 9 11 11 11 14
Vapen 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3
Tobak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hasardspel 3 5 6 7 9 10 11 13 15 16 16 19



 

 

Bilaga IV 

Korrelationer mellan jämförelseindexen 

 

Index
MSCI Hong 

Kong
MSCI 

Indonesia
MSCI 

Malaysia
MSCI 

Singapore
MSCI 

Philippines
MSCI India MSCI Korea MSCI Japan MSCI China*

BSE India 
SENSEX 30 

Index

FTSE Bursa 
Malaysia KLCI 

Index

Hong Kong 
Hang Seng 

Index

Jakarta Stock 
Exchange 

Composite 
Index

Korea Stock 
Price 50 

Composite 
Index

Philippines 
Stock exchange 
All Share Index

Straits Times 
Index STI

Japan TOPIX

China Shanghai 
Stock Exchange 

Composite 
Index

China Shenzhen 
Stock Exchange 

Composite 
Index

MSCI Hong Kong 1,00

MSCI Indonesia 0,60 1,00

MSCI Malaysia 0,60 0,54 1,00

MSCI Singapore 0,80 0,68 0,59 1,00

MSCI Philippines 0,50 0,60 0,42 0,59 1,00

MSCI India 0,68 0,60 0,52 0,70 0,53 1,00

MSCI Korea 0,72 0,63 0,59 0,68 0,56 0,65 1,00

MSCI Japan 0,55 0,47 0,34 0,53 0,33 0,61 0,57 1,00

MSCI China 0,74 0,46 0,46 0,68 0,47 0,67 0,59 0,52 1,00

BSE India SENSEX 30 
Index

0,71 0,63 0,56 0,70 0,58 0,66 0,98 0,57 0,63 1,00

FTSE Bursa Malaysia 
KLCI Index

0,62 0,54 0,99 0,60 0,42 0,53 0,60 0,36 0,47 0,57 1,00

Hong Kong Hang Seng 
Index

0,93 0,52 0,55 0,75 0,46 0,68 0,71 0,56 0,83 0,70 0,57 1,00

Jakarta Stock Exchange 
Composite Index

0,61 0,98 0,57 0,69 0,59 0,60 0,64 0,49 0,46 0,64 0,57 0,54 1,00

Korea Stock Price 50 
Composite Index

0,67 0,59 0,49 0,68 0,53 0,99 0,63 0,60 0,66 0,65 0,49 0,68 0,59 1,00

Philippines Stock 
exchange All Share 

Index
0,63 0,61 0,46 0,71 0,85 0,60 0,58 0,45 0,53 0,61 0,46 0,58 0,65 0,59 1,00

Straits Times Index STI 0,82 0,68 0,62 0,99 0,59 0,71 0,71 0,54 0,68 0,73 0,63 0,78 0,69 0,70 0,70 1,00

Japan TOPIX 0,50 0,47 0,30 0,50 0,32 0,58 0,55 0,99 0,48 0,55 0,32 0,52 0,48 0,58 0,41 0,52 1,00

China Shanghai Stock 
Exchange Composite 

Index
0,44 0,20 0,39 0,31 0,24 0,32 0,39 0,23 0,53 0,37 0,39 0,47 0,22 0,29 0,31 0,32 0,19 1,00

China Shenzhen Stock 
Exchange Composite 

Index
0,37 0,16 0,39 0,26 0,20 0,28 0,32 0,22 0,42 0,31 0,38 0,37 0,19 0,25 0,26 0,25 0,18 0,92 1,00



 

 

Avkastningar, marknadsindex vs. MSCI index 
 

 

 

 



 

 

Bilaga V 

Deskriptiv statistik för landspecifika syndportföljer och respektive index 

 

Hong Kong 141 0,028 0,138 -0,490 0,600 3,451 0,129
Hong Kong Hang Seng Index 141 0,001 0,066 -0,250 0,160 1,263 -0,629
MSCI Hong Kong 141 0,002 0,065 -0,242 0,157 1,669 -0,588
Japan 144 0,006 0,056 -0,190 0,130 0,702 -0,421
TOPIX 144 -0,005 0,050 -0,150 0,130 0,140 -0,165
MSCI Japan 144 -0,005 0,050 -0,159 0,119 0,126 -0,221
Singapore 86 0,012 0,066 -0,140 0,210 0,535 0,299
Straits Times Index STI 86 0,006 0,075 -0,310 0,220 3,096 -0,885
MSCI Singapore 86 0,005 0,078 -0,341 0,214 3,933 -1,059
Sydkorea 131 0,014 0,069 -0,210 0,180 0,492 -0,109
Korea Stock Price 50 Composite Index 131 0,010 0,086 -0,330 0,240 1,247 -0,462
MSCI Korea 131 0,011 0,091 -0,332 0,314 1,675 -0,494
Filippinerna 152 0,008 0,082 -0,180 0,630 22,269 3,073
Philippines Stock Exchange All Share Index 152 0,008 0,061 -0,280 0,160 3,219 -0,892
MSCI Philippines 152 0,001 0,078 -0,280 0,175 0,595 -0,401
Indien 126 0,019 0,088 -0,270 0,260 1,097 -0,475
BSE India Sensex 30 Index 126 0,010 0,091 -0,320 0,310 1,464 -0,430
MSCI India 126 0,007 0,087 -0,357 0,245 1,729 -0,601
Indonesien 150 0,017 0,097 -0,340 0,320 0,979 -0,153
Jakarta Stock Exchange Composite Index 150 0,010 0,098 -0,510 0,280 4,745 -1,159
MSCI Indonesia 150 0,009 0,107 -0,488 0,271 2,807 -0,913
Kina 126 0,024 0,088 -0,265 0,269 0,859 0,129

MSCI China 126 0,010 0,082 -0,258 0,177 1,121 -0,726
Malaysia 152 0,010 0,045 -0,140 0,120 0,695 -0,407
FTSE Bursa Malaysia KLCI Index 152 0,004 0,054 -0,190 0,150 0,820 -0,441
MSCI Malaysia 152 0,004 0,057 -0,192 0,149 0,599 -0,403

-0,256 0,233 0,517 -0,319

1/2000 - 8/2012

3/2002 - 8/2012
Shanghai Stock Exchange Composite 
Index, Shenzhen Stock Exchange 
Composite Index (custom index)

126 0,006 0,086

7/2005 - 8/2012

10/2001 - 8/2012

1/2000 - 8/2012

3/2002 - 8/2012

3/2000 - 8/2012

Max.värde Kurtosis Skevhet

12/2000 - 8/2012

9/2000 - 8/2012

Portfölj Undersökningsperiod Antal observationer Medeltal Std.avvikelse Min.värde



 

 

Deskriptiv statistik för Emerging Asia och Developed Asia syndportföljer och respektive index 

 

 

  

Deskriptiv statistik, 2002-2012

Emerging Asia 128 0,018 0,054 -0,22 0,15 3,080 -0,899

Emerging Index 128 0,012 0,067 -0,32 0,21 4,056 -0,979

Emerging MSCI Index 128 0,010 0,068 -0,33 0,1691 4,220 -1,013

Developed Asia 128 0,020 0,076 -0,26 0,20 1,664 -0,530

Developed Index 128 0,006 0,075 -0,30 0,17 1,546 -0,702

Developed MSCI Index 128 0,010 0,078 -0,31 0,27 2,356 -0,635

Deskriptiv statistik, 2002-2008

Emerging Asia 80 0,014 0,048 -0,15 0,11 1,166 -0,689

Emerging Index 80 0,014 0,053 -0,15 0,12 0,708 -0,841

Emerging MSCI Index 80 0,011 0,051 -0,12 0,114 -0,378 -0,424

Developed Asia 80 0,019 0,063 -0,11 0,20 0,228 0,343

Developed Index 80 0,009 0,064 -0,15 0,14 -0,187 -0,522

Developed MSCI Index 80 0,014 0,671 -0,18 0,14 0,618 -0,694

Deskriptiv statistik, 2008-2012

Emerging Asia 48 0,025 0,062 -0,22 0,15 4,518 -1,203

Emerging Index 48 0,007 0,086 -0,32 0,21 3,394 -0,858

Emerging MSCI Index 48 0,008 0,090 -0,33 0,1691 3,126 -1,031

Developed Asia 48 0,020 0,095 -0,26 0,17 1,429 -0,941

Developed Index 48 0,000 0,090 -0,30 0,17 1,753 -0,703

Developed MSCI Index 48 0,003 0,094 -0,31 0,27 2,544 -0,463

Portfölj Undersökningsperiod Antal observationer Medeltal Std.avvikelse Min.värde Max.värde Kurtosis Skevhet

1/2002 - 8/2012

1/2002 - 8/2012

Portfölj Undersökningsperiod Antal observationer Medeltal Std.avvikelse Min.värde Max.värde Kurtosis Skevhet

1/2002 - 8/2008

1/2002 - 8/2008

Portfölj Undersökningsperiod Antal observationer Skevhet

9/2008 - 8/2012

9/2008 - 8/2012

Medeltal Std.avvikelse Min.värde Max.värde Kurtosis



 

 

Bilaga VI 

Avkastningar och volatilitet per år för enskilda syndbranscher* 
 

 
 
 
Deskriptiv statistik för enskilda syndbranscher*  
 

 

 

* Avkastningar, volatilitet och deskriptiv statistik för enskilda syndbranscher har producerats enbart i informationssyfte. Branschportföljer har 

byggts på samma sätt som andra portföljer i undersökningen. På grund av mycket olika underliggande marknader har syndaktier inte undersökts 

branschvis i själva arbetet.  

Bransch 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total avkast.

Avkastning -49,33 % -25,55 % -13,82 % 24,71 % 13,69 % 13,34 % 55,43 % 63,85 % -50,85 % 55,23 % 31,13 % 1,23 % 11,22 %

Volatilitet 17,58 % 11,91 % 15,41 % 12,81 % 15,47 % 9,69 % 18,44 % 21,83 % 29,11 % 20,84 % 19,80 % 17,64 % 12,93 %

Avkastning 92,23 % 20,12 % 46,69 % 24,38 % 53,71 % -107,57 % 98,63 %7,59 % -31,17 % -11,68 %

Volatilitet 44,60 % 36,26 % 43,11 % 35,87 % 27,43 % 68,36 % 40,89 % 30,01 % 25,59 % 31,12 %

Avkastning 16,72 % -19,15 % 5,50 % 24,82 % 36,65 % 25,73 % 35,79 % 21,43 % -45,81 % 25,11 % 36,18 % 24,16 % 22,29 %

Volatilitet 26,41 % 18,04 % 14,68 % 15,17 % 15,13 % 14,82 % 18,80 % 10,80 % 22,97 % 24,53 % 18,77 % 15,39 % 12,22 %

Avkastning -71,62 % 0,58 % -11,75 % 34,32 % 48,63 % -1,06 % 13,15 % 8,50 % -55,70 % 35,98 % 55,43 % 18,08 % 19,17 %

Volatilitet 34,34 % 26,12 % 22,06 % 20,93 % 31,88 % 13,57 % 19,81 % 15,68 % 41,05 % 28,73 % 18,91 % 37,29 % 23,26 %

Alkohol

Vapen

Tobak

Hasardspel

130,27 %

192,93 %

209,41 %

93,72 %

Alkohol 1/2000 - 8/2012 152 0,009 0,059 -0,220 0,180 1,199 -0,080

Vapen 1/2003 - 8/2012 116 0,017 0,123 -0,410 0,360 0,932 -0,251

Tobak 1/2000 - 8/2012 152 0,014 0,054 -0,150 0,150 0,561 -0,537

Hasardspel 1/2000 - 8/2012 152 0,006 0,081 -0,280 0,190 0,876 -0,485

Bransch Undersökningsperiod Antal observationer Medeltal Std.avvikelse Min.värde Max.värde Kurtosis Skevhet



 

 

Bilaga VII 

Residualgrafer för regressioner 

MSCI Developed CAPM 2002-2012  MSCI Developed CAPM 2002-2008  MSCI Developed CAPM 2008-2012 

 

MSCI Emerging CAPM 2002-2012  MSCI Emerging CAPM 2002-2008  MSCI Emerging CAPM 2008-2012 

 



 

 

MSCI Developed 3F 2002-2012  MSCI Developed 3F 2002-2008      MSCI Developed 3F 2008-2012 

 

                 MSCI Emerging 3F 2002-2012              MSCI Emerging 3F 2002-2008               MSCI Emerging 3F 2008-2012 

 

 

 

 



 

 

                 Developed CAPM 2002-2012      Developed CAPM 2002-2008      Developed CAPM 2008-2012 

 

                Emerging CAPM 2002-2012       Emerging CAPM 2002-2008       Emerging CAPM 2008-2012 

 

 

 

 



 

 

                  Developed 3F 2002-2012                  Developed 3F 2002-2008                 Developed 3F 2008-2012 

 

                    Emerging 3F 2002-2012                     Emerging 3F 2002-2008                    Emerging 3F 2008-2012 

 


