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Syftet med denna undersökning är att undersöka ifall det finns skillnader i nyttan av 

internationell diversifiering mellan en tillväxt- och en nedgångsperiod under 

tidsperioden 2004-2009. Undersökningen görs på marknader i Europa samt Asien. 

Undersökningen utförs med hjälp av en vektor autoregression, ett Granger kausalitets 

test samt en klusteranalys. I undersökningen analyseras också korrelationerna mellan 

avkastningarnas feltermer från VAR analysen. Undersökningen omfattar i sin helhet 16 

MSCI landsindex.  

Resultatet från undersökningen visar att samrörelsen mellan marknaderna är högre 

under nedgångsperioden än under tillväxtperioden. Testmetoderna ger aningen 

avvikande resultat men helhetsbilden visade att samrörelsen mellan marknaderna ökar 

under nedgångsperioden. Resultatet visar också att marknaderna i Europa är mer 

integrerade än marknaderna i Asien. Marknaderna i Europa är utvecklade marknader 

medan marknaderna i Asien är både utvecklade samt växande marknader vilket 

påverkar resultaten. Resultaten från undersökningen tyder på en minskad nytta i 

internationell diversifiering under nedgångsperioder på aktiemarknaden.  
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1 INLEDNING 

Internationell diversifiering är ett ämne som har diskuterats från många olika synvinklar 

efter att Harry Markowitz 1952 presenterat moderna portföljteorin. Efter det har flera 

andra tillämpat den teorin på internationella marknader. I dagens läge är det i många fall 

klart att det finns en stor nytta i att diversifiera internationellt. Med hjälp av 

internationell diversifiering har investerare möjlighet att öka den riskjusterade 

portföljavkastningen. Problemet med internationell diversifiering är att när man 

investerar internationellt utsätter man sig också för andra risker än de som förknippas 

med underliggande tillgångar. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till hur de olika 

marknaderna rör sig i förhållande till varandra när investeringar görs internationellt. 

Longin och Solnik (1995) konstaterade att samrörelsen mellan marknader kan ändra på 

grund av att volatiliteten på marknaderna ändras med tiden. En viktig detalj är därför att 

undersöka samrörelsen mellan marknader för att bättre kunna fatta investeringsbeslut. 

Då samrörelsen mellan marknaderna stiger minskar också nyttan med internationell 

diversifiering.   

Tanken med internationell diversifiering är att reducera risk. Under de senaste 

decennierna har det skett förändringar på marknaderna som gjort att nyttan av 

internationell diversifiering till en viss del minskat. Detta till stor del på grund av 

marknadernas integration. Olika restriktioner som t.ex. investerings barriärer har tagits 

bort och införandet av den gemensamma valutan, euron har haft en inverkan på att 

marknaderna blivit mer integrerade. Investerare är intresserade av att ha en 

väldiversifierad portfölj då marknader byter från en tillväxtperiod till en 

nedgångsperiod. Ett problem är att tidigare undersökning visar att nyttan av 

internationell diversifiering tenderar minska drastiskt då marknader hamnar i en 

nedgångsperiod, dvs. volatiliteten ökar på aktiemarknaden. Erb, Harvey och Viskanta 

(1994) presenterar i sin undersökning en signifikant ökning av korrelationerna då 

marknaderna är i en nedgångsfas. En viktig slutsats i deras undersökning är också att det 

inte krävs en recension för att nyttan av internationell diversifiering skall minska.  

Olika investeringsstrategier bygger på att man försöker estimera framtida händelser på 

basis av historisk data. Eun och Resnick (1984) beskriver att svårigheten med att 

förutspå framtida korrelation mellan aktiemarknader beror på att det finns en asymmetri 
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mellan olika perioder. Det skulle vara till stor nytta att bättre kunna förstå hur 

korrelationsmatriserna mellan marknader ändrar beroende av händelser eller olika 

trender på marknaderna. Ifall man bättre kan förutspå hur marknaderna kommer att röra 

sig i förhållandet till varandra, kan man också bättre utnyttja internationell 

diversifiering.  

Denna avhandling undersöker ifall marknadernas samrörelse är större då 

aktiemarknaderna är i en nedgångsperiod än i en tillväxtperiod. Undersökningen görs 

för att se hur nedgångsperioden hösten 2007 till våren 2009 på aktiemarknaderna 

påverkade nyttan med internationell diversifiering. För undersökningen används fyra 

olika metoder; en VAR analys, en analys på korrelationerna mellan feltermerna, ett 

Granger kausalitets test samt en klusteranalys. I undersökningen ingår dagliga 

avkastningar från marknader i Europa och Asien.  

Resultaten från undersökningen visar att marknadernas samrörelse är större i 

nedgångsperioden än under tillväxtperioden. Vissa skillnader kunde hittas mellan 

enskilda testmetoder samt regionerna i Europa och Asien men nivån av samrörelse steg 

i allmänhet under nedgångsperioden. Resultatet indikerar också att det skulle finnas en 

skillnad i nyttan av internationell diversifiering mellan marknaderna i Europa och 

Asien. Enligt resultaten verkar marknaderna i Asien vara mindre integrerade än 

marknaderna i Europa. Resultaten stöder den tidigare forskning som presenteras vidare i 

avhandlingen om att nyttan med internationell diversifiering minskar under 

nedgångsperioder på aktiemarknaden.    

1.1 Problemområde 

Tidigare forskning visar att det finns stora skillnader i aktieindex-korrelation mellan 

olika perioder. Den forskning som har gjorts kring området koncentrerar sig mycket till 

1990-talet och början av 2000-talet. Om finanskrisen under åren 2008-2009 finns det 

inte ännu undersökningar kring. Eftersom undersökningar visar att marknader redan har 

blivit mer integrerade är det intressant att se hur den senaste nedgångsperioden har 

påverkat nyttan av internationell diversifiering runt om i världen. En annan åsikt är att 

de undersökningar som gjorts kring ämnet har talat om internationell diversifiering på 

global skala. I denna avhandling kommer världen att delas in i två segment som är 
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Europa och Asien. Detta görs för att undvika möjliga problem som uppkommer med 

öppethållningstider på börserna men också för att se ifall det finns skillnader mellan 

växande marknader och utvecklade marknader. Tidigare undersökning bevisar att mer 

nytta av internationell diversifiering kan nås med att investera också i växande 

marknader  och  därför  är  det  intressant  att  se  hur  denna  teori  kan  tillämpas  på  

finanskrisen åren 2008-2009. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka ifall det finns skillnader i nyttan av 

internationell diversifiering då aktiemarknaderna befinner sig i olika perioder och ifall 

det finns en nytta med att inkludera växande marknader i sin investeringsportfölj. 

1.3 Omfattning 

Denna undersökning omfattar i sin helhet 16 olika landsindex från två olika regioner, 

Europa och Asien. Undersökningen är delad i två olika tidsperioder, en tillväxtperiod 

som är från 1.9.2004 till 31.12.2006 samt en nedgångsperiod som är från 1.11.2007 till 

28.2.2009. Marknaderna valda till denna undersökning representerar de största 

marknaderna i var sin region. Marknadernas avkastningar är presenterade i US dollars 

så att undersökningen görs med en neutral valuta som inte används i Europa eller Asien.  

1.4 Disposition 

Kapitel två presenterar grundläggande teori om portföljdiversifiering samt internationell 

diversifiering. Vidare diskuteras också marknads integrations påverkan på nyttan av 

internationell diversifiering. Kapitel tre börjar med att diskutera definitionerna av 

perioder på aktiemarknaden. Kapitlet behandlar även asymmetri mellan olika perioder 

på aktiemarknader. Kapitel fyra är en sammanfattning på den tidigare forskningen. I 

kapitel fem presenteras datamaterialet som ingår i undersökningen. Kapitel sex 

presenterar de metoder som används i undersökningen. I kapitel sju presenteras 

undersökningens resultat. I kapitel åtta sammanfattas avhandlingen samt resultaten 

diskuteras och vidare forskning föreslås.    
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2 PORTFÖLJTEORI, INTERNATIONELL DIVERSIFIERING OCH 

MARKNADS INTEGRATION 

Den moderna portföljteorin lägger grunden för olika formers diversifiering. 

Grundtanken i teorin är ett optimalt förhållande mellan risk och avkastning. Moderna 

portföljteorin presenterades av Harry Markowitz och har sen dess varit en grundpelare 

för  olika  teorier.  Fama  (1970)  konstaterade  i  sin  teori  om  marknadseffektivitet  att  

tillgångar  som  inkluderas  i  portföljen  är  rätt  prissatta  på  grund  av  att  marknaderna  är  

effektiva. De reflekterar all information vilket gör att de är korrekt prissatta. Däremot 

konstaterar Fama (1965) att hur olika tillgångar samvarierar med varandra är till intresse 

för investeraren. Orsaken är att ifall man inkluderar tillgångar som inte fullt samvarierar 

med varandra kan man diversifiera bort en del av portföljens diversifierbara risk. I detta 

kapitel kommer grundläggande portföljteori att presenteras. Dessutom kommer den 

teorin om internationell diversifiering att presenteras som är relevant för denna 

avhandling. Slutligen diskuteras också vilken effekt marknadernas integration har haft 

på internationell diversifiering. Portföljteorin som presenteras härefter (kapitel 2.1 i sin 

helhet) baserar sig på Markowitz artikel ”Portfolio Selection” från år 1952. 

2.1 Modern portföljteori 

För att kunna räkna ut avkastningen på en portfölj bör man först veta avkastningen för 

varje enskild aktie. För att räkna ut portföljavkastningen bör man veta strukturen på 

portföljen  dvs.  vikterna  av  aktierna  som  är  inkluderade.  När  man  har  information  om  

aktiernas avkastning samt vikter kan man räkna ut portföljavkastningen med följande 

formel: 

E(rp) wiE(Ri)
i 1

N

      och  wi 1
i 1

N

.    (2.1) 

I formeln är E(rp) portföljens förväntade avkastning, w1 vikten av enskild aktie och 

E(Ri) förväntade avkastningen av en enskild aktie. Summan av vikterna för varje 

enskild aktie i portföljen skall vara 1. 
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Risken av en enskild aktie beskrivs av aktiens varians. Variansen för en portfölj kan 

dock inte räknas ut med enbart enskilda aktiernas varians samt vikter. Man måste ta 

hänsyn till hur aktierna rör sig i förhållandet till varandra det vill säga man måste räkna 

ut kovariansen mellan aktierna. Kovariansen mellan två aktier kan beskrivas enligt 

följande:  

cov xy E (Rx E (Rx)) (Ry E (Ry)) .     (2.2) 

Kovariansen är den förväntade produkten av två aktiers standardavvikelse. Ifall aktierna 

är helt självständiga är kovariansen 0. Ifall kovariansen är positiv eller negativ finns det 

någon form av förhållande mellan aktierna, det vill säga de rör sig endera i samma 

riktning eller olika riktning beroende på marknadssituationen. 

Efter att ha räknat ut kovariansen kan man med hjälp av den räkna ut portföljvariansen, 

vilken även kallas för portföljrisken. Portföljrisken kan beskrivas enligt följande 

funktion: 

p
2

x 1

N

wxwy cov xy

y 1

N

.       (2.3) 

Korrelationskoefficienten är ett annat mått på förhållandet mellan aktier. 

Korrelationskoefficienten är ett standardiserat mått av kovariansen. Korrelationen 

mellan två aktier kan variera mellan värdena -1 och +1. Ifall korrelationen är 0 betyder 

det att det inte finns något linjärt samband mellan aktierna. Korrelation +1 betyder 

fullständig positiv linjärt samband och korrelation -1 betyder fullständig negativt linjärt 

samband. Korrelationen kan räknas ut med hjälp av kovariansen och formeln ser ut på 

följande sätt: 

pxy
xy

x y
 .       (2.4) 

Campbell, Lettau, Burton och Xu (2001) har gjort en av många undersökningar vars 

resultat bevisar att ifall tillgångarna i en portfölj inte fullständigt korrelerar med 

varandra sjunker portföljens varians. Detta betyder i praktiken att ifall man har aktier i 
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en investeringsportfölj som inte fullständigt korrelerar med varandra kan man 

diversifiera en del av portföljens risk. Diversifiering av risken i en investeringsportfölj 

fungerar då korrelationen mellan tillgångarna ligger mellan -1 och 1. 

En investerare är intresserad av att få en så hög avkastning som möjligt vid en given 

nivå av risk. Ifall det finns många aktier med samma varians borde en rationell 

investerare välja den aktien som har den högsta förväntade avkastningen. En 

investerares möjligheter kan beskrivas i en graf som beskriver förhållandet mellan 

avkastning och risk. 

 

Figur 1 Förhållandet mellan avkastning och risk 

 

Figur 1 visar att en högre förväntad avkastning resulterar i ökad risk. Den effektiva 

fronten beskriver de aktier som ger högsta möjliga avkastning vid en viss nivå av risk, 

och därför borde aktier som ligger på den effektiva fronten inkluderas i en optimal 

investeringsportfölj. Minimumvariansportföljen (MVP) är den portfölj som har den 

lägsta risken. Portföljer under MVP är inte effektiva för det finns portföljer med 

motsvarande risk men med högre förväntad avkastning. Internationell diversifiering 

grundar sig på Markowitz portföljteori. Ifall figur 1 utgör förhållandet av risk och 

avkastning för finska aktier ändras situationen ifall aktier från andra länder tas med. 

Detta betyder att den effektiva fronten ändras och högre förväntad avkastning fås till en 

viss nivå av risk (Alcock och Hatherley 2009) . 
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2.2 Internationell diversifiering 

Den mest relevanta portföljteorin presenterades i förra avsnittet som en bakgrund för att 

beskriva hur internationell diversifiering kan reducera portföljrisk. Markowitz lade 

grunden till portföljteorin fastän han tillämpade sin teori endast på marknaden i ett land. 

I detta avsnitt kommer internationell diversifiering samt andra begrepp som valutarisk 

och landsrisk att presenteras.  

2.2.1 Nyttan av internationell diversifiering 

Grubel (1968) var den första som introducerade Markowitz portföljteori på 

internationella marknader. Undersökningen visar att ifall man inkluderar internationella 

marknader kan en investerare få en högre förväntad avkastning utan att portföljens risk 

ökar. Levy och Sarnat (1970) kom fram till likande resultat. Deras undersökning visade 

att den effektiva fronten av tillgångarna ändras ifall man tar med internationella 

marknader. Båda undersökningarna visade att den största orsaken till nyttan inom 

internationell diversifiering är skillnader i tillgångarnas korrelation. En viss 

diversifieringseffekt kan förstås också nås med diversifiering bland olika typers 

tillgångar på marknaden i ett land. Olika länders marknader brukar inte röra sig exakt 

likadant vilket betyder att de inte är fullständigt korrelerade med varandra. Orsakerna 

till det kan vara många. Länder har olika ledande industrier eller ländernas ekonomiska 

situationer kan skilja sig mycket från varandra.  

Lessard (1973) bevisade att även ifall man investerar med samma proportioner i aktier i 

olika länder så är det lönsammare att investera internationellt än endast i hemlandet. 

Detta bevisar att nyttan av internationell diversifiering inte endast fås med att tillämpa 

Markowitz portföljteori utan även många andra investeringsstrategier kan fungera lika 

väl eftersom proportionerna av aktierna spelar inte så stor roll. Alla undersökningar 

visar inte nyttan av internationell diversifiering i både högre förväntad avkastning eller 

lägre risk. Jorion (1985) kom fram till att med hjälp av en analys av historiskt data kan 

man reducera risk men däremot inte få en högre förväntad avkastning. Solnik (1995) 

kom till den slutsatsen att nyttan av internationell diversifiering var så stor att USA 

borde investera mera i internationella fonder än endast i hemlandet. Han konstaterade 
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att många europeiska fonder är väldiversifierade och USA borde också börja 

diversifiera mera internationellt.  

Markowitz presenterade alltså hur man skall bilda en optimal investeringsportfölj. Det 

som internationell diversifiering tillägger i denna teori är bredare möjligheter av 

tillgångar att investera i. Som tidigare presenterat i portföljteorin kommer 

portföljvariansen att sjunka ifall man har tillgångar i en investeringsportfölj som inte 

fullständigt korrelerar. Detta betyder att man antingen får högre förväntad avkastning 

till en viss risknivå eller samma förväntade avkastning med mindre risk. Internationell 

diversifiering hämtar med sig många nya element. Internationell diversifiering medför 

inte enbart fördelar utan det medför också en del nya riskfaktorer som valutarisk eller 

landsrisk. I följande avsnitt kommer dessa risker att presenteras mera i detalj. 

2.2.2 Valutarisk och landrisk 

Enligt Adler och Dumas (1984) är alla företag, även de som inte har någon aktivitet 

utomlands, utsatta för valutarisk. Fastän företagen inte skulle ha egna konton utomlands 

så är vissa företagsimportörer eller exportörer bundna till en internationell verksamhet. 

En valutarisk som påverkar ett företags importörer eller exportörer påverkar också 

själva företaget. De företag som investerar internationellt, har konton utomlands eller i 

olika valutor är mest utsatta för valutarisk. Man måste dock skilja mellan valutarisk och 

valutakursrisk. Adler och Dumas (1984) diskuterar i sin studie valutarisken och inte 

valutakursrisken. De menar att ett företag som endast har verksamhet i ett land ändå 

påverkas av valutarisken ifall de importerar sina produkter från andra länder. Då kan 

priset på dessa produkter variera enligt hur valutans värde förändras. 

De Santis och Gérard (1998) beskriver internationell diversifiering som prestationen av 

en internationell tillgång kombinerat med prestationen av egna valutan jämfört med 

utländska valutan. Ifall köpkrafts jämlikhet1 överträds kommer en investering 

internationellt att påverkas av valutarisk. I praktiken betyder detta att valutakursrisken 

kan påverka både positivt och negativt på avkastningen av en internationell 

diversifiering. En viktig detalj är att man kan skydda sig till en viss grad för 

valutakursrisken med hjälp av olika finansiella instrument som valutaterminer och 

                                                
1 eng. purchasing power parity 
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valutaoptioner. Eun och Resnick (1988) undersökte osäkerheter i valutakurser och kom 

fram till att valutakursrisken till största delen inte är diversifierad på grund av höga 

korrelationen mellan skillnader i valutakurser och därmed utgör valutakursrisken den 

största delen av risken i en internationell portfölj. De undersökte också skillnader 

mellan strategier där man försökte eliminera valutakursrisk och strategier där man inte 

brydde sig om valutakursrisken och kom fram till att strategierna var man försökte 

eliminera valutarisken ökade signifikant nyttan av internationell diversifiering.  

Jorion  (1991)  kom  fram  till  ett  annat  resultat  i  sin  studie  om  prissättningen  av  

valutakursrisken inom aktiemarknaden i USA. Enligt moderna portföljteorin är 

investerare inte villiga att betala en premie för valutakursrisken ifall man kan 

diversifiera bort den med olika finansiella instrument. Resultaten från studien visade att 

premiet som var bundet till valutakursrisker inte var statistiskt eller ekonomiskt 

signifikant. Resultatet indikerar att inget bevis fanns på att investerare i USA ville ha 

kompensation för att utsätta sig för valutakursrisk. Denna undersökning strider emot 

resultaten som presenterades av Eun och Resnick (1988) som påstod att 

valutakursrisken inte kan elimineras för korrelationerna mellan valutakurserna är höga. 

En annan risk som investerare utsätts för när man diversifierar internationellt är 

landrisken. Enligt Shapiro (1985) kan motstånd för externa påverkningar variera mycket 

mellan olika länder. Landets inrikes politik spelar en stor roll hur landet påverkas av vad 

som händer internationellt. Hur ett land sköter sin ekonomi påverkar mycket landets 

valuta och kan därmed resultera i ökad valutarisk. Cosset och Roy (1991) undersökte 

vilka faktorer som påverkar hur man klassificerar olika länder och deras landrisk. I 

deras undersökning kom de fram till att BNP/capita spelar en stor roll i klassificeringen. 

Länder med högre BNP/capita klarar bättre av att betala skulder än länder med låg 

BNP/capita. En annan viktig faktor är att länder som lånar pengar för att investera 

istället för att konsumera är mer intressanta för investerare. Också länder som inte har 

en hög skuldsättningsgrad kommer att klassificeras högt ifall man jämför länder och 

deras landrisk. För att minimera landrisken i internationell diversifiering är det alltså 

viktigt att investera i länder som har en hög BNP/capita och som använder sina lånade 

pengar för investeringar och inte för att försörja det egna landet.  
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2.3 Marknadernas integration 

Fördelen med internationell diversifiering kommer från att man drar nytta av skillnader 

på olika marknader. Ifall alla marknader är helt lika får man ingen nytta av att investera 

i tillgångar utomlands. Bekaert och Harvey (1995) beskriver marknader som 

integrerade, segmenterade eller till delvis segmenterade. På integrerade marknader har 

tillgångar med samma risk också samma förväntade avkastning. Ifall marknaden 

däremot är segmenterad och inte integrerad med resten av världen kan inte tillgångarnas 

samverkan förklara alls, eller mycket litet av den förväntade avkastningen. Marknader 

som är segmenterade till en viss del ligger mellan integrerade och segmenterade 

marknader.  

Både von Furstenberg, Jeon, Mankiw och Shiller (1989) samt Longin och Solnik (1995) 

kom i sina undersökningar fram till att marknaderna har blivit allt mer integrerade under 

senaste årtionden. Båda studierna kom fram till att korrelationen mellan olika 

marknader har stigit signifikant under en längre tidsperiod, vilket betyder en ökad 

integrering av marknader. Orsaker till detta kan vara många, men en av större orsakerna 

är att många av restriktionerna på olika marknader har tagits bort. Finland har t.ex. till 

en viss del haft segmenterade marknader. Hietala (1989) undersökte prissättningen av 

tillgångar i marknader som är segmenterade till en viss del. Han använde information 

från finländska marknaden. Före år 1988 fanns det restriktioner som delade marknaden i 

Finland i två delar, det fanns aktier som bara finländare kunde köpa och aktier både 

finländare och utländska investerare kunde köpa. Detta gjorde att aktierna av ett företag 

var olika prissatta. Som von Furstenberg m.fl. (1989) samt Longin och Solnik (1995) 

presenterade har marknaderna blivit mer integrerade och en av orsakerna är att många 

av restriktionerna som har funnits på marknaderna har tagits bort.  

Meric och Meric (1997) undersökte samrörelsen mellan europeiska aktiemarknader före 

och efter börskraschen år 1987. Deras resultat visade att korrelationen bland de 12 

största europeiska aktiemarknaderna ökade signifikant efter år 1987, vilket resulterade i 

att nyttan av internationell diversifiering minskade drastiskt. De poängterade också att 

ifall man vill ha största nyttan av internationell diversifiering på aktiemarknader skall 

man investera i växande aktiemarknader istället för stora marknader. Korrelationen 
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mellan växande marknader och stora marknader är mindre vilket leder till ökad 

diversifieringsnytta.  

2.3.1 Påverkan av Ekonomiska Monetära Unionen 

Första januari 1999 blev 11 EU länder medlemma i Ekonomiska Monetära Unionen 

(EMU) och började använda euro som valuta. Införande av en gemensam valuta samt 

slopande av investeringsrestriktioner hade många effekter på marknaden. Först av allt 

försvann valutakursrisken inom EMU länderna, alla fick samma valuta. Finansiella 

marknaders priser blev standardiserade och investerarens transaktionskostnader 

minskade. På grund av att restriktionerna blev mindre ökade investerarens 

investeringsmöjligheter. (Hardouvelis, Malliaropulos och Priestley 2006) 

Flera undersökningar, som Yang, Min och Li (2003), Hardouvelis m.fl. (2006) och Bley 

(2009) har bevisat att marknaderna inom EMU blev mer integrerade både före och efter 

att EMU trädde i kraft. Också de ekonomiska cyklarna i medlemsländerna blev allt mer 

synkroniserade. Undersökningarna visar också resultat av att integreringen skulle i viss 

mån stanna upp, vilket innebär att en konstant ökad integrering inte heller kan förväntas. 

Även om valutakursrisken elimineras så har nyttan av internationell diversifiering 

minskat på grund av integreringen av marknaderna.  

2.3.2 Fördomar om olika marknader  

Trots att marknader har blivit mer integrerade finns det bevis på att investerare av olika 

orsaker ännu inte investerar så mycket internationellt som de egentligen rationellt tänkt 

borde göra. Enligt Coval och Moskowitz (1999) föredrar investerare tillgångar som är i 

hemlandet trots diverse restriktioner har försvunnit under åren. Det känns inte alltid som 

rationellt investerings beteende med tanke på nyttan som man kan få med att investera 

internationellt. En del av beteendet kan förklaras med transaktionskostnader men det 

förklarar inte allting. Ifall en investerare föredrar tillgångar som är i hemlandet kan 

investeraren ha fördomar om internationella tillgångar2. Detta fenomen kan även vara 

inom  ett  land,  man  kan  t.ex.  föredra  tillgångar  som  befinner  sig  inom  en  viss  region.  

Både Coval och Moskowitz (1999) samt Kang och Stultz (1997) bevisar signifikant att 

                                                
2 eng. Home Bias 



12 
 

många investerare av en eller annan orsak föredrar att investera i tillgångar i hemlandet. 

Enligt moderna portföljteorin borde en rationell investerare ha de tillgångar som ger 

största möjliga avkastning vid given nivå av risk men i verkligheten är det inte alltid så. 

Moderna portföljteorin borde tillämpas internationellt, inte bara med tillgångar från ett 

visst land för att få bästa möjliga resultat.  Investerare har personliga kriterier om deras 

investeringar och i många fall kan de till och med ha personliga relationer till företag 

vars aktier de investerar i. 
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3 PERIODER PÅ AKTIEMARKNADEN SAMT ASYMMETRI 

MELLAN DEM 

Aktiemarknaden rör sig i olika perioder som definieras som tillväxt- och 

nedgångsperioder. För att investerare bättre skall kunna allokera sina investeringar är 

det viktigt att veta hur samrörelsen mellan olika tillgångar kan variera mellan dessa 

perioder. För att diversifiera bort risk från en investeringsportfölj skall man kombinera 

tillgångar som inte rör sig likadant, alltså tillgångar som har en låg korrelation. Ifall inte 

korrelationen mellan marknaderna är konstant uppkommer det problem med att risken 

för portföljen också kan variera mycket under olika perioder på aktiemarknaden.  I förra 

kapitlet diskuterades modern portföljteori, nyttan av internationell diversifiering samt 

hur marknadernas integration påverkat diversifieringen. I detta kapitel kommer 

skillnaderna mellan olika perioder på aktiemarknaderna samt asymmetrin mellan de 

olika perioderna att diskuteras. 

3.1 Definition av perioder på aktiemarknaden 

Enligt Pagan och Sossounov (2003) är ett av de vanligaste sätten att beskriva perioder 

på aktiemarknaden med hjälp av tillväxt- och nedgångsmarknader3. Gränserna för när 

en marknad är i tillväxt- eller nedgångsläge varierar och enligt Pagan och Sossounov är 

marknaden i tillväxtläge ifall tillväxten överskrider 25% och i ett nedgångsläge ifall 

marknaden sjunker men 25% under en viss tid. Däremot beskriver Chauvet och Potter 

(2000) tillväxt- och nedgångsmarknader som perioder där aktiepriserna generellt stiger 

eller sjunker. Man måste också skilja mellan ekonomiska perioder och olika perioder på 

aktiemarknaden. Enligt Chauvet och Potter så påverkar olika perioder på 

aktiemarknaden ekonomiska perioder, dvs. ifall aktiemarknaden är i ett nedgångsläge 

kommer konjunkturcykeln också att vända inom en viss tid. Aktiemarknader lever 

enligt förväntningar om framtiden och därför sker det ändringar först där som sedan 

speglas till ett lands ekonomi.  

Gonzales, Powell, Shi och Wilson (2005) undersökte tillväxt- och nedgångsmarknader 

under två sekel. De kom fram till att ingen har en noggrann beskrivning av skillnaden 

mellan tillväxt- och nedgångsmarknader. Deras slutsatser av de olika marknadslägen var 
                                                
3 eng. bull- and bear markets 
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att då medelavkastningarna ständigt var positiva eller negativa befinner sig marknaden i 

ett tillväxt- eller nedgångsläge. Gonzales m.fl. (2005) beskriver i sin studie betydelsen 

av att kunna skilja mellan olika marknadslägen. Det är viktigt för en investerare att ha 

information om marknaden och hur den troligen kommer att se ut i framtiden för att 

kunna göra bättre investeringsbeslut. Det finns inte ett absolut mått på ifall marknaden 

befinner sig i ett tillväxt- eller nedgångsläge vilket gör att investerare kan dra sina egna 

slutsatser. Ofast handlar det om tiden, dvs. hur länge måste avkastningarna vara under 

medeltalet för att kunna säga att det är frågan om en nedgångsperiod eller tvärtom.  

3.3 Asymmetri mellan olika perioder 

Meric och Meric (1997) konstaterar i sin undersökning att lägre korrelationer mellan 

marknaderna är till nytta inom internationell diversifiering. För att få största nyttan av 

internationell  diversifiering  skall  man  alltså  investera  i  marknader  som  inte  är  helt  

integrerade, dvs. marknader som tenderar att röra sig olika. Eun och Resnick (1984) 

försökte hitta en bra modell för att kunna estimera korrelationsmatriser med hjälp av 

historiskt data. Ifall man bättre kan förutspå hur korrelationen mellan olika marknader 

kommer att se ut hjälper det mycket att bestämma hur man skall bygga upp en bra 

internationell investeringsportfölj. Deras resultat visade att det största problemet i deras 

estimeringsmodeller var asymmetri i korrelationen mellan marknader, vilket orsakade 

största delen av felaktigheten i estimeringen. 

Shawky, Kuenzel och Mikhail (1997) diskuterar ifall internationell diversifiering av 

aktieportföljer alltid är det optimala sättet att reducera risk. De undersöker ifall nyttan 

av internationell diversifiering möjligen varierar med tiden, dvs. ifall man har en större 

nytta av internationell diversifiering under vissa marknadslägen. De visar att när man 

estimerar framtida avkastningar med hjälp av historiskt data får man en nytta av 

internationell diversifiering men en optimal investeringsstrategi kan däremot vara svår 

att bestämma i förväg för korrelationsstrukturen på internationella marknader är instabil. 

Den andra viktiga slutsatsen de kom fram med var att marknadernas integration har lett 

till en högre grad av samrörelse mellan olika marknader vilket har minskat nyttan av 

internationell diversifiering. Eichholtz (1996) kom fram till liknande resultat, dvs. att 

korrelationsstrukturen inte är stabil över en längre tidsperiod. Däremot kom han fram 

till att korrelationer är mer stabila än varianser eller kovarianser. På grund av att 
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korrelationerna är instabila så är det svårt att hitta on optimal internationell 

investeringsportfölj på en längre tidsperiod. Även portföljer förvaltade med en passiv 

strategi borde ändras för att kunna dra nytta av förändringarna i korrelationsmatriserna.  

Campbell, Forbes, Koedijk och Kofman (2008) diskuterar i sin artikel om problem i 

internationell diversifiering. De konstaterar också att en ökning i korrelationen under 

volatila perioder ger en minskning av nyttan av internationell diversifiering. De anser att 

ett av de större problemen inom ämnet är att internationell diversifiering inte är till stor 

nytta just då när man skulle behöva nyttan mest, under recessionstider då 

aktiemarknaderna är mest volatila. Då marknaderna inte är volatila och avkastningarna 

är över medeltalet finns det inte lika mycket risk att diversifiera . Det är med andra ord 

inte lika viktigt att man investerar i exakt rätt tillgångar för en större del av tillgångarna 

avkastar över medeltalet. Problemet kommer när volatiliteten stiger på marknaderna. Då 

borde man ha en väldiversifierad portfölj men som Campbell m.fl. (2008) konstaterar 

tenderar nyttan att försvinna just då när man behöver den mest. Volatiliteten på 

aktiemarknaden ökar inte heller i samma proportion då aktiepriserna stiger som när de 

sjunker. Henry (1998) beskriver i sin undersökning att en sänkning av aktiepriserna 

skapar mera volatilitet i aktiekurserna än en ökning i samma proportion. Detta är ett 

problem ifall korrelationerna bland aktiemarknaderna ökar vid mera volatila perioder, 

leder det till att korrelationen på aktiemarknaderna är som högst då priserna sjunker.  

Longin och Solnik (2001) diskuterar i sin studie olika problem med de undersökningar 

som gjorts om asymmetrisk korrelation mellan aktiemarknader. De anser ett problem 

med att använda korrelationer som är estimerade över ex-post data. Korrelationen är ett 

mer komplex mått vilket gör att tidigare testmetoder kan leda till felaktiga resultat ifall 

inte hypoteserna och statistiken är väl specificerade. I denna undersökning använde de 

sig av en extrema värdens teori (EVT). Syftet med studien var att undersöka strukturen 

av samrörelsen på internationella aktiemarknader. Författarna undersökte samma 

datamaterial som de redan använt i sin undersökning 1995 men nu görs undersökningen 

med en bättre testmetod. I deras metoder använde de sig av olika nivåer av trösklar4.  

Ifall nivån av trösklar ökar skall korrelationerna av höga avkastningar enligt teorin 

närma sig noll. I deras undersökning finner de att stora negativa avkastningars 

korrelation inte går mot noll när nivån av trösklarna ökar, de stiger. Korrelationen av 
                                                
4 eng. treshold level 
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stora positiva avkastningar sjunker och går mot noll då nivån av trösklarna stiger. Deras 

resultat visar att korrelationen stiger under recessionstider men inte under tillväxttider 

på aktiemarknaden. Deras resultat skiljer sig från tidigare forskning i den mån att de inte 

hittar ett samband mellan volatilitet och korrelation. I sin tidigare forskning år 1995 

kunde de hitta ett samband, dvs. korrelationerna mellan marknader steg då volatiliteten 

ökade och tvärtom. Nu hittade de endast ett samband med korrelation och olika perioder 

på aktiemarknaden.  

Det kan finnas många orsaker till att korrelationerna inte är konstanta. En orsak som 

brukar diskuteras på aktiemarknaderna är en viss panik som råder då aktiemarknaden är 

i recessionsläge. Hur olika investerare agerar påverkar mycket hur aktiemarknaden 

utvecklas eftersom aktiepriserna bygger på förväntningar.  

3.3.1 Beteende hos investerare 

I detta avsnitt kommer investerares beteende att ses över och hur det möjligen kan 

påverka till att det uppkommer en asymmetri i korrelationen av olika marknader. Den 

moderna finansieringsteorin bygger på den effektiva marknadshypotesen som 

presenterades av Fama (1970). Teorin hävdar att marknaderna inte kan förutspå men 

ojävigt estimerar framtida värden. Däremot betyder inte hypotesen om effektiva 

marknader att alla investerare skulle agera rationellt. Ritter (2003) diskuterar flera olika 

kognitiva mönster som kan resultera i att investerare inte alltid agerar så som de borde 

enligt teorin. Orsaker kan vara att man använder sig av egna investeringsmönster man är 

van med, man är för självsäker eller helt enkelt är konservativ i sitt 

investeringsbeteende. Renshaw (1984) konstaterar att då aktiemarknaden hamnar i en 

nedgångsperiod brukar det resultera i att investerare säljer mer av panik än rationellt 

tänkande. I undersökningen kommer det fram att det vanligtvis inte är lönsamt att köpa 

aktier då marknaden har gått ner i några månader för sannolikheten att man gör vinst är 

mycket liten. Investerare som köper aktier i början av en nedgångsperiod kommer oftast 

att bli missnöjda med sina investeringar för de kommer troligen att fortsätta sjunka en 

viss tid framåt. Det kan vara svårt att förutspå om nedgångsperioden bara är en liten 

trend eller om det är frågan om en längre tidsperiod. De som köper i början av 

nedgångsperioden förväntar sig troligen att marknaderna snart svänger istället för att 

fortsätta sjunka.  
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Hur marknader reagerar på nyheter kan också spela en roll hur investerare handlar på 

marknaden. Veronesi (1999) konstaterar att marknaderna brukar överreagera på dåliga 

nyheter då när de överpresterar och att marknaderna brukar underreagera till bra nyheter 

då när de underpresterar. Detta leder till att dåliga nyheter under bra tider på marknaden 

leder till en ökad volatilitet medan bra nyheter under dåliga tider inte påverkar 

marknaden i samma proportion. Allt detta bevisar att investerare blir lätt rädda av dåliga 

nyheter medan det krävs mera av bra nyheter för att göra investerare mer självsäkra och 

att köpa mera aktier. Engle och Ng (1993) kom till liknande resultat. De undersökte hur 

positiva eller negativa avkastningar påverkar volatiliteten på aktiemarknaden i Japan 

mellan 1980 och 1988. Deras resultat visade att genom hela tidsperioden hade negativa 

avkastningar en större påverkning på volatiliteten på aktiemarknaden. Deras resultat var 

likadant, fastän mindre dramatiskt när de gjorde samma undersökning utan att inkludera 

börskraschen 1987. 

En viss del av asymmetrin mellan olika ekonomiska perioder kan därför förklaras med 

hjälp av hur olika investerare beter sig. Ifall alla investerare skulle agera rationellt borde 

skillnaderna i korrelationen mellan tillväxt- och nedgångsperioder på aktiemarknaden 

inte vara så stora, men investerare agerar inte alltid rationellt . Volatila perioder medför 

en större korrelation mellan aktiemarknaderna vilket leder till en minskad nytta av 

internationell diversifiering. Problemet i många fall är att beteendet av investerare 

minskar på nyttan av internationell diversifiering igen då när avkastningarna på 

marknaden är lägre än medeltalet. Ifall många investerare endast säljer på grund av 

panik kommer olika marknader att sjunka drastiskt samtidigt.  
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4 TIDIGARE FORSKNING 

Syftet med detta kapitel är att presentera tidigare forskning som är gjord omkring denna 

avhandlings problemområde. Den tidigare forskningen är delad i tre områden. Först 

presenteras studier som har gjorts på G7 länder, sedan presenteras andra internationella 

studier och till sist presenteras de studier som har gjorts av Europa och Asien 

regionerna. De artiklar som har valts till detta kapitel undersöker i huvudsak hur 

aktiemarknader korrelerar med varandra. Resultaten i den forskning som gjorts tidigare 

är mycket liknande. Största skillnaderna som uppkommer mellan undersökningarna är 

de metoder som författarna använt. Under det senaste decenniet har det utvecklats mer 

effektiva och noggranna metoder för att undersöka asymmetrin men oberoende av detta 

hålls resultaten mycket lika. Kapitlet avslutas med en tabell som sammanfattar den 

tidigare forskningen. 

4.1 Studier av G7 länder 

Erb, Harvey och Viskanta (1994) undersökte ifall olikheter i korrelation mellan aktier 

kan förklaras med att marknaderna befinner sig i olika faser. I deras artikel undersökte 

de först ifall det finns skillnader i korrelationen i uppgångs och nedgångsfaser och också 

ifall själva aktiekurserna har en signifikant betydelse på korrelationen i G7 länder, som 

är  Kanada,  Frankrike,  Tyskland,  Italien,  Japan,  Storbritannien  och  USA.  Deras  

datamaterial sträcker sig från 1973 till 1993. De använde semikorrelations analyser för 

att mäta samrörelsen på marknaderna. De kom fram till att korrelationen var högre då 

marknaderna var i nedgångsfaser och lägre då marknaderna var i uppgångsfaser, det vill 

säga korrelationen mellan marknaderna inte var symmetrisk. I undersökningen 

framhävdes också att flera andra undersökningar bevisar att korrelationen mellan 

marknader steg mycket efter kraschen 1987, vilket ingick i författarnas material. De 

gjorde  skilda  test  och  kom  fram  till  liknande  resultat,  men  med  den  skillnaden  att  

korrelationen mellan marknader stiger fastän nedgångsfasen inte är så drastisk. Detta 

betyder att det inte behövs en börskrasch för att korrelationen mellan marknader skall 

stiga utan en vanlig nedgångsfas ökar även korrelationen. Resultaten visade att 

korrelationen var dubbelt så hög då marknaderna sjönk samtidigt än då marknaderna 

steg samtidigt. De gjorde också en modell för att prognostisera framtida korrelationer 

med regressionsanalyser. Enligt författarna är det fel att fatta beslut endast på basis av 
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historiska korrelationer. Man skall använda sig av förväntade korrelationer som fås med 

hjälp av regressionsanalyser. Deras metoder för prognostisering ger mycket annorlunda 

vikter för olika tillgångar när det gäller global diversifiering och ger mycket bättre 

resultat än portföljer som är byggda med hjälp av vanliga minimivarians metoder.  

Longin och Solnik (1995) koncentrerade sig på korrelationen mellan 

avkastningsöverskott5 för G7 länder varierar under tidsperioden 1960 till 1990. De 

undersökte också ifall korrelationen är annorlunda beroende på ekonomiska läget. Deras 

undersökningsmetod var en multivariat GARCH (1,1) modell. Orsaken varför de 

använde sig av en GARCH modell var för att kunna mönstra en del av evolutionen i 

variansen. De kom underfund med att korrelationen inte har varit konstant hela 

tidsperioden utan det fanns signifikanta skillnader i korrelationsmatriserna. De kunde 

också bevisa att korrelationen steg då marknaderna var mer volatila, dvs. under sämre 

ekonomiska tider. Enligt deras undersökning har både volatiliteten och korrelationen på 

aktiemarknaderna ökat i medeltal under den tidsperioden de undersökte. De 

presenterade sina resultat med en viss mån av försiktighet. De kunde förkasta hypotesen 

om en konstant internationell korrelation men de kunde inte göra det med en modell. De 

var tvungna att göra separata test på en konstant korrelation eftersom den 

ekonometriska metodiken inte tillät dem att utföra hela undersökningen i ett enda test. 

Solnik, Boucrelle och Le Fur (1996) undersökte ifall ökningen i internationella 

kapitalflödet och marknadsintegrationen har ökat nivån av korrelationen under de 

senaste 30 åren. De ville likt tidigare författare också få reda på om korrelationen ökar 

då volatiliteten är hög på marknaden. De koncentrerade sig på marknaden i USA och 

hur den korrelerar med marknaderna i andra G7 länderna. För undersökningen använde 

de  sig  av  en  ekonometrisk  estimation  av  sambandet  mellan  korrelation  och  volatilitet.  

Deras undersökning innehöll aktier och obligationer och tidsperioden sträckte sig från 

1958 till 1995 med aktier och 1959 till 1995 med obligationer. Orsaken till den långa 

tidsperioden var att man bättre kan finna olika trender än i en kortare tidsperiod. De fick 

även noggrannare information i slutet av tidsperioden för de observerade även 

veckodata på aktier och obligationer från 1982 till 1995. Resultatet visar att 

korrelationen mellan marknaderna inte är konstant över tiden. Korrelationerna varierar 

men gör det inte exakt likadant på alla marknader. I undersökningen framhävdes också 
                                                
5 eng. excess returns 
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svårigheten att finna någon form av trend i korrelationen genom tidsperioden. 

Undersökningen visade också resultat på en ökad korrelation under mer volatila 

tidsperioder, vilket stämmer överens med de studier som presenterades tidigare. Fastän 

korrelationerna enligt undersökningen ökat har de inte ökat på de sista 10 åren lika 

mycket som i början av tidsperioden. Författarna tycker att internationell diversifiering 

lönar sig fastän nyttan av att kunna reducera risk har minskat. Viktigast är att 

diversifiera brett och inte enbart på en internationell marknad och helst skall man 

investera i tillgångar som inte är  integrerade med stora internationella marknader.  

De Santis och Gerard (1997) utvecklade däremot den vanliga GARCH (1,1) modellen. 

De gjorde först ett test på beroende CAPM6 i ett internationellt sammanhang och sedan 

undersöker de ifall ex-ante fördelarna av internationell diversifiering åt en investerare 

från USA har ändrat på de senaste decennierna. Den CAPM de använde i modellen 

används i internationella konstruktioner och gör att valutarisken prissätts till ett värde på 

noll eftersom modellen innehåller endast en valuta. I sin undersökning använder de sig 

av månatlig data från G7 länderna och tidsperioden är från 1970 till 1994 och de utförde 

testet med en multivariat GARCH modell. Med den estimerade modellen kunde de 

bättre analysera samrörelsen mellan flera stora internationella marknader samtidigt. 

Dessutom kunde modellen utökas för att anpassa flera riskfaktorer. Deras resultat visar 

att investerare som vill diversifiera internationellt påverkas av marknaden i USA. 

Författarna ville framhäva att fastän internationell diversifiering inte eliminerar bort 

risken som uppkommer av recessionerna på marknaden i USA så är långsiktiga nyttan 

av internationell diversifiering ännu attraktiv åt investerare. 

4.2 Bredare internationella studier 

Ramchand och Susmel (1998) undersökte ifall korrelationer mellan stora 

aktiemarknader är konstanta mellan olika tidsperioder. Deras syfte var att hitta 

information som kunde hjälpa investerare med diverse portföljstrategier. Deras metoder 

skiljde sig till en viss del från andra som har undersökt kring samma område. De 

använde sig av en växlande ARCH (SWARCH) modell som kan mönstra variansen som 

tidsvarierande. De kom fram till att deras modell leder till högre Sharpe värden än om 

man skulle använda sig av en GARCH modell. I sin undersökning använde sig 
                                                
6 eng. conditional capital asset pricing model 
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författarna av veckodata från år 1980 till 1990. I undersökningen utreddes hur andra 

stora aktiemarknader korrelerar med marknaden i USA. Resultaten indikerar att 

variansen och därmed också strukturen av kovariansen mellan marknaderna varierar 

med tiden. Speciellt då volatiliteten blir hög på marknaden i USA tenderar resten av 

marknaderna att följa efter och korrelationen mellan dem stiger. Under volatila perioder 

kunde korrelationen mellan andra marknader och marknaden i USA vara mellan 2 och 

3.5 gånger högre än under tider då volatiliteten var som lägst. Som andra kom de också 

fram till att detta inverkar till en viss del på investerares strategier inom 

portföljdiversifiering. 

Butler och Joaquin (2002) beskriver internationell diversifiering som ett sätt att öka de 

möjligheter som existerar i portföljdiversifiering från de möjligheter som finns på 

inrikes marknader. De undersökte ifall det finns signifikanta skillnader i korrelationen 

under lugna nedgångs- och tillväxtperioder på marknaden. För att undersöka detta 

använde de tre fördelningar, normalfördelning, en begränsad GARCH (1,1) fördelning 

och Student-t fördelning med fyra frihetsgrader. De jämförde marknaden i USA, 

Storbritannien, Japan, Australien och Europa med MSCI världsmarknads-indexet, som 

exkluderar inrikes avkastningar. Deras datamaterial sträckte sig från år 1970 till år 

2000. I undersökningen delades datamaterialet in i tre olika delar, lugna perioder, 

nedgångsperioder och tillväxtperioder. Deras resultat indikerar en mycket högre 

korrelation då marknaderna är i recessionsperioder än då marknaderna är i lugna eller 

tillväxtperioder. Resultaten visar att portföljer tenderar avkasta omkring 2% mindre vid 

nedgångsperioder än det som distributionen skulle förutspå. Enligt författarna är det 

därför viktigt att omplacera sina investeringar på marknader som inte har en hög 

korrelation. Problemet med detta är att hur investerare på bästa sättet kan förutspå vilka 

marknader som kommer i framtiden att korrelera minst med varandra och på det sättet 

få bästa nyttan av internationell diversifiering också under nedgångsperioder. Att kunna 

förutspå framtidens korrelation är svårt på grund av marknadernas slumpmässiga och 

inte förutspåbara händelser.  

Cappiello, Engle och Sheppard (2006) använder i sin undersökning en metod som en av 

författarna,  Robert  Engle  tidigare  utvecklat.  Det  är  en  utbredd  modell  av  en  GARCH,  
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och kallas för AG-DCC modellen7. Den uppfattar bättre dynamiken i korrelationerna 

och volatiliteten samt tar bättre hänsyn till hur marknaderna reagerar på negativa 

avkastningar. I undersökningen används modellen för att undersöka asymmetrin i 

korrelationerna på aktie och obligationsmarknader. Deras datamaterial innehåller 

information om 21 länders aktie samt obligationsmarknader och de undersöker en 

tidsperiod från 1987 till 2002. Modellen som används är enligt författarna mer flexibel 

än de modeller som tidigare använts och den är dessutom empiriskt lättare att hantera. 

Deras resultat visar att volatiliteten på aktiemarknaden är mycket asymmetrisk under 

tidsperioden medan volatiliteten på obligationsmarknaden är mera symmetrisk. 

Resultaten av korrelationen mellan marknader visar däremot att det finns asymmetri 

både mellan aktiemarknaden och obligationsmarknaden. Asymmetrin i korrelationen 

mellan aktiemarknaderna är dock högre än på obligationsmarknaden. De hittar en stark 

förbindelse mellan volatiliteten på aktiemarknaderna, vilket tyder på att marknaderna 

till en stor grad är integrerade. De kan även visa att korrelationerna på marknaden i 

Europa har stigit efter att en gemensam valuta infördes.  

You och Daigler (2009) försöker i sin undersökning se på asymmetrin i korrelationer 

mellan marknader med att se på hur olika särdrag i marknadernas avkastningar påverkar 

mönster i korrelationen. De gör det med att se på de aktieindex futurer som det görs 

mest handel med, SIF kontrakten8. De jämför två tidsperioder sinsemellan, en nedgångs 

och en tillväxtperiod. De använder sig av veckodata på de 16 SIF kontrakt som det 

handlats mest med. Deras tillväxtperiod är från januari 1997 till mars 2000 och deras 

recessionsperiod är från mars 2000 till december 2002. Resultaten visar att det finns en 

signifikant asymmetri mellan perioderna, vilket inte var en stor överraskning utan ett 

mycket väntat resultat. Det som var mest överraskande i resultaten var att största 

inverkan på högre asymmetri i korrelationen var stora positiva avkastningar under 

recessionsperioder, inte största negativa avkastningarna. Dock hade stora negativa 

avkastningarna också en stor inverkan på asymmetrin. Enligt författarna har det att göra 

med att många investerare agerar likadant under en viss tid vilket gör att marknaderna 

reagerar på dessa handlingar. Författarna avslutar med att se på asymmetrin i 

korrelationen från ett annorlunda perspektiv än tidigare. Deras resultat indikerar att 

investerare i många fall inte tenderar att se på ekonomiska realiteterna på marknaderna 

                                                
7 eng. asymmetric generalized dynamic conditional correlation 
8 eng. most actively traded stock index futures contracts 
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utan de köper eller säljer för att andra också gör det. Deras undersökning visar också en 

ökad korrelation bland aktiemarknaderna under tidsperioden med ett undantag, endast 

marknaderna i Asien har en lägre signifikant korrelation med resten av världen. 

4.3 Studier av marknader i Europa och Asien 

Liljeblom och Löflund (1998) fortsätter den studie Liljeblom, Löflund och Krokfors 

gjorde år 1997. I undersökningen 1997 kom författarna fram till att på en tidsperiod från 

1974-1993 har korrelationsstrukturen ändrat drastiskt med tiden. Liljebloms och 

Löflunds undersökning år 1998 börjar med att de tar de resultaten som gjordes i tidigare 

undersökningen men använder också nyare information för att se hur situationen har 

utvecklats. Med denna artikel söker författarna svar på fyra frågor, hur stor nytta får 

investerare i Finland av internationell diversifiering före och efter EMU, är nyttan sämre 

då volatiliteten på marknaden är stor, hur viktigt är valutarisken för nordiska investerare 

och hur varierar optimala portföljvikterna mellan de nordiska länderna. Undersökningen 

görs med aktieindex data från 18 länder och tidsperioden är från 1974 till 1998. För att 

undersöka korrelationerna mellan marknader använder de sig av samma metod som Erb 

m.fl. (1994), dvs. semikorrelationsanalys. Deras resultat visar en positiv signifikant 

allmän trend i internationella marknadernas samrörelse genom tidsperioden. Finland 

som var det enda landet som skulle bli EMU medlem i första skedet hade den lägsta 

korrelationen med den internationella marknaden medan Danmark hade den högsta. 

Deras resultat visar också ett starkt samband mellan samrörelsen av marknader och 

nyttan av internationell diversifiering. Däremot hittar de inte samband mellan 

volatiliteten på inrikes marknaden och internationella samrörelsen, men ett starkt 

samband mellan internationella marknadens volatilitet och internationella samrörelsen. 

Enligt resultatet påverkades Finland inte mycket av EMU medlemskapet och en MVP-

strategi9 är den bästa diversifieringsstrategin. Nyttan med internationell diversifiering 

kunde bevisas och nyttan blir större ifall man använder sig av olika sätt att diversifiera 

bort valutarisk. 

Schwebach, Olienyk och Zumwalt (2002) ville undersöka ifall nyttan av internationell 

diversifiering minskade drastiskt under krisen i Asien 1997. Tidigare resultat indikerar 

att det finns en nytta att diversifiera internationellt och att den nytta försvinner under 
                                                
9 eng. minimum variance portfolio strategy 
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kriser då marknaden är mer volatil, det vill säga då nyttan av att reducera risk skulle 

vara som störst. I datamaterialet ingår information från 11 olika länder10 och 

datamaterialet är indelat i två perioder, den första perioden är från mars 1996 till juli 

1997 och andra perioden är från juli 1997 till mars 1999. För att testa använder de sig av 

portföljteorin som presenterades av Markowitz. De undersöker hur effektiva fronten 

ändrar vid olika situationer. Tillgångarna i datamaterialet består av aktiemarknadsindex 

och fondindex. Deras resultat indikerar en stor skillnad i nyttan av internationell 

diversifiering efter devalveringen av thailändska valutan i juli 1997. Både korrelationen 

och volatiliteten steg drastiskt när man jämför första perioden med andra och effektiva 

fronten från Markowitz portföljteori flyttades neråt till höger efter krisen i Asien 1997.   

Meyer och Rose (2003) undersöker vilka effekter internationell diversifiering har i 

Asien. De använder Nya Zeeland som deras hemmamarknad och de ville få svar på ifall 

internationell diversifiering lönar sig, hur krisen i Asien och hur asymmetrin påverkar 

nyttan. För att undersöka hur lönsamt internationell diversifiering är använder de sig av 

den moderna portföljteorin och Sharpe värden. Asymmetrin i korrelationen undersöks 

med att jämföra olika perioder med ett t-test. Datamaterialet i denna undersökning 

sträcker sig från 1992 till 1998. Till undersökningen konstruerade de olika effektiva 

fronter, en med tillgångar enbart från Nya Zeeland och sedan flera olika internationella 

portföljer. Undersökningens resultat visar att med internationell diversifiering kan man 

nå signifikanta risk och avkastningsfördelar. Fastän en investerare från Nya Zeeland, 

som har internationella tillgångar, utsätter sig för risker som inte existerar på 

hemmamarknaden kommer nyttan att vara större. De kom också underfund med att 

krisen i Asien påverkade nyttan av internationell diversifiering. Krisen medförde att 

korrelationen mellan marknaderna ökade och därmed minskade diversifieringseffekten. 

Fastän nyttan av internationell diversifiering minskade under tidsperioden på grund av 

krisen i Asien så visade resultatet att det var lönsammare än att endast investera på 

hemmamarknaden.  

                                                
10 Australien, Österrike, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Malesien, Mexico, Singapore, Schweiz och 
Storbritannien 
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Tabell 1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskare Metod Område Period Resultat 

Erb et al. (1994) Semikorrelations analys G7 länder 1973-1993 Korrelationen högre då marknaden är i nedgångsfas 

Longin och Solnik (1995) Multivariat GARCH(1,1) G7 länder 1960-1990 Korrelationen inte konstant, högre då marknader är mer volatila 

Solnik et m.fl. (1996) Ekonometrisk estimation av samband 
mellan korrelation och volatilitet G7 länder 1958-1995 Korrelationen inte konstant över tidsperioden, korrelationen varierar men 

inte exakt likadant på alla marknader 

De Santis och Gerard (1997) Beroende CAPM, GARCH G7 länder 1970-1994 Andra internationella marknader påverkas av marknaden i USA 

Ramchand och Susmel (1998) ARCH (SWARCH) Global 1980-1990 Kovariansen mellan marknaderna varierar med tiden 

Butler och Joaquin (2002) Normaldistribution, GARCH (1,1) 
och Student-t Global 1970-2000 Högre korrelation under nedgångsperioder än under normal- och 

tillväxtperioder 

Cappiello m.fl.  (2006) AG-DCC modell Global 1987-2002 Asymmetri mellan både korrelation och volatilitet i aktie- och 
obligationsmarknaden, asymmetrin högre mellan aktiemarknaderna 

You och Daigler (2009) Hur särdragen i avkastningarna 
påverkar mönster i korrelationen Global 1997-2002 Asymmetri mellan perioderna, höga positiva avkastningar under 

nedgångsperioder påverkar mest 

Liljeblom Löflund (1998) Semikorrelations analys Europa, 
Norden 1974-1998 Ökad samrörelse på marknaderna genom tidsperioden. Ett samband med 

internationell volatilitet och internationell samrörelse. 

Schwebach m.fl. (2002) Markowitz portföljteori Asien 1996-1999 Skillnader i nyttan av internationell diversifiering före och efter krisen i 
Asien 

Meyer och Rose (2003) MPT, Sharpe värden, t-test för 
korrelationen Asien 1992-1998 Nytta av internationell diversifiering, asymmetri i korrelationen på grund 

av krisen i Asien 
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5 DATA 

Datamaterialet till denna undersökning sammanfattar i sin helhet 16 olika landsindex 

från Europa och Asien. De index som jämförs är MSCI landsindex och informationen är 

hämtad från Thomson Datastream. De Europeiska marknaderna som är inkluderade i 

undersökningen är Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien, 

Schweiz och Storbritannien. De Asiatiska marknaderna är Kina, Hong Kong, 

Indonesien, Japan, Malesien, Singapore, Syd-Korea och Taiwan. Datamaterialet består 

av naturliga logaritmen av dagliga avkastningar. Undersökningen är delad i två 

regioner, Europa och Asien, för att undvika möjliga problem som skulle uppstå med 

marknadernas öppethållningstider när man använder daglig data. Dessutom möjliggör 

denna uppdelning en jämförelse mellan dessa två regioner. Alla avkastningar är i US 

dollars för att få en neutral valuta som varkendera regionen använder. På detta sätt kan 

inte valutarisken exkluderas från någondera regionen.  

De Europeiska marknaderna valdes för att representera en utvecklad marknad. De 

marknader som valdes till undersökningen är alla stora marknader inom 

Europaregionen. Som finländare skulle det vara intressant att ha med den finländska 

marknaden men för att de andra marknaderna är större kunde resultatet bli missvisande 

ifall en lite mindre marknad inkluderas i undersökningen. De asiatiska marknaderna 

valdes för att de också representerar de mer utvecklade marknaderna i Asien. Ifall man 

jämför marknaderna i Asien med marknaderna i Europa kunde ändå vissa asiatiska 

marknader kallas för växande marknader. Detta betyder att undersökningen som görs på 

asiatiska marknaderna blir en undersökning som ser på hur marknadsintegrationen 

varierar på en kombinerad marknad av utvecklade samt växande marknader medan 

undersökningen på de europeiska marknaderna blir en undersökning på utvecklade 

marknader. Meric och Meric (1997) konstaterade att ifall man vill ha en ökad 

diversifieringsnytta skall man investera i tillväxtmarknader. Därför är det intressant att 

se ifall det finns en skillnad mellan de valda regionerna och hur marknaderna 

samvarierar under de olika ekonomiska perioderna. 

Datamaterialet delades in i två olika perioder, en tillväxtperiod samt en nedgångsperiod. 

Perioderna i undersökningen handlar om perioder på aktiemarknaden, inte ekonomiska 

perioder. Det finns flera sätt att definiera en period på aktiemarknaden men i denna 
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undersökning beskrivs en tillväxtperiod och en nedgångsperiod med hjälp av de 

definitioner som Chauvet och Potter (2000) och Gonzales m.fl. (2005) beskrev i sina 

undersökningar. Enligt Chauvet och Potter (2000) är aktiemarknaden i ett tillväxt- eller 

nedgångsperiod då aktiepriserna generellt stiger eller sjunker. Gonzales m.fl. (2005) 

anser att aktiemarknaden är i en tillväxt- eller nedgångsperiod då medelavkastningarna 

är endera positiva eller negativa. 

Tillväxtperioden i denna undersökning är från 1.9.2004 till 31.12.2006 och 

nedgångsperioden är från 1.11.2007 till 28.2.2009. Perioderna är olika långa för att 

kunna bilda en så tydlig tillväxt samt nedgångsperiod som möjligt. Tillväxtperioden 

omfattar 607 observationer och nedgångsperioden omfattar 346 observationer från de 

olika marknaderna. Deskriptiva statistiken av datamaterialet finns som bilaga 1. 

Deskriptiva statistiken ger stöd åt de argument som Gonzales m.fl. (2005) beskriver 

som tecken på att en aktiemarknad är i en tillväxt eller recessionsperiod. 

Medelavkastningarna av båda regionernas tillväxtperioder är positiva och 

medelavkastningen av nedgångsperioderna är negativa. Dessutom är standardavvikelsen 

under nedgångsperioderna betydligt högre än under tillväxtperioderna vilket tyder på en 

högre volatilitet på marknaden. Longin och Solnik (1995) kom fram till i sitt resultat att 

volatiliteten på marknaderna ökar under en nedgångsperiod.  I denna undersökning är 

inte Jarque-Bera statistiken intressant för när man delar in datamaterialet i extrema 

perioder kommer fördelningen inte att likna en normalfördelning.  

Marknadernas prisindex är presenterade i bilaga 2. Därifrån framkommer att priserna 

generellt stiger i tillväxtperioden och sjunker i nedgångsperioden på de olika 

marknaderna. Tillväxtperioden slutar den 31.12.2006 på grund av att marknaderna efter 

det blev mer stabila och tillväxten inte var lika stor som under den valda perioden. Ifall 

tidsperioden skulle ha ökats skulle man inte få en period med en såpass stor tillväxt på 

marknaderna som ville undersökas i denna avhandling. Samma gäller med 

nedgångsperioden. Trots att volatiliteten efter 28.2.2009 ännu var mycket hög började 

marknaderna vända och ge mer positiva avkastningar. Marknadsläget före 1.11.2007 var 

också mer stabilt och därför tas inte observationer från tidigare datum med i 

undersökningen.  
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På grund av metodologin i denna avhandling utförs en enhetsrots test på datamaterialet. 

Testet som utförs är Augmented Dickey-Fuller (ADF) test som föreslogs av Dickey och 

Fuller (1979). ADF testet använder en MacKinnon (1996) fördelning för att undersöka 

ifall en serie innehåller en enhetsrot. Nollhypotesen för testet är att en serie innehåller 

en enhetsrot och därmed är icke stationär. Ifall nollhypotesen kan förkastas betyder det 

att serien är stationär. Resultatet av ADF testet presenteras i tabell 2. Från resultaten kan 

man  se  att  alla  serierna  är  stationära  och  de  är  av  samma  integrationsordning.  Alla  

hypoteser kunde förkastas med 1% signifikansnivå. Detta betyder att de samband som 

presenteras i resultatet av denna avhandling borde vara äkta och de borde inte bero på 

att tidsserierna är av olika ordning av integration.  

Tabell 2 Resultat av ADF testet 

  Tillväxtperiod ADF   Nedgångsperiod ADF 
Belgien -16.23** -5.14** 
Frankrike -26.27** -6.80** 
Tyskland -16.49** -8.51** 
Italien -16.91** -7.25** 
Nederländerna -25.36** -5.79** 
Spanien -24.47** -8.85** 
Schweiz -25.40** -9.63** 
Storbitannien -27.44** -7.55** 

Kina -18.03** -11.96** 
Hong Kong -23.41** -11.64** 
Indonesien -17.86** -15.25** 
Japan -24.40** -13.58** 
Malesien -12.08** -17.30** 
Singapore -9.64** -11.63** 
Sydkorea -22.93** -11.07** 
Taiwan   -23.27**     -9.04** 
ADF - Augmented-Dickey Fuller test 
T-värden är presenterade 
** Signiffikant på 1% nivå 
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6 METODER 

En av de vanligaste metoderna för att undersöka hur olika marknader samvarierar är att 

studera korrelationerna mellan marknaderna. En möjlighet skulle vara att studera 

oberoende korrelationer men det är inte en dynamisk metod. Det är orsaken varför 

tidigare forskare har använt sig av olika metoder där de använder beroende 

korrelationer. De Santis och Gerard (1997) samt Butler och Joaquin (2002) använde en 

GARCH (1,1) modell för att mönstra korrelationsstrukturen i deras undersökningar. 

Problemet med en GARCH (1,1) metod är att man endast kan jämföra parvisa 

korrelationer. För att undersöka samrörelsen mellan olika marknader kommer fyra olika 

metoder att användas i denna undersökning. Den första metoden är en vektor 

autoregression (VAR) modell som möjliggör att man kan studera samvariationen mellan 

flera olika marknader samtidigt. Denna metod används ofta för att undersöka ifall någon 

variabel leder en annan variabel11. I praktiken kan man se vilka marknader påverkar 

andra marknader mest. I denna undersökning används metoden för att se på i vilken 

mängd olika marknader påverkar varandra under olika ekonomiska perioder.  Till nästa 

kommer korrelationerna mellan avkastningarnas feltermer att undersökas. För att se ifall 

olika marknader påverkas av andra kommer ett Granger kausalitets test att utföras och 

till sist görs en klusteranalys för att se hur nära marknaderna befinner sig i olika 

perioder på aktiemarknaden. Orsaken för att använda fyra metoder är att ingen klar 

hypotes formas i denna undersökning. Istället görs flera undersökningar för att 

tillräckligt bra kunna diskutera marknadernas samrörelse under olika ekonomiska 

perioder. I detta kapitel kommer dessa metoder att presenteras mera noggrant. 

6.1 Vektor autoregression 

Den första metoden som används i undersökningen är en vektor autoregression (VAR) 

metod. VAR metoden utvecklades och presenterades av Sims (1980). VAR metoden är 

en vanlig regressionsanalys modell men istället för att ha en beroende variabel kan VAR 

analysen ha flera. Då blir beroende variablerna vektorer och förklarande variablerna blir 

matriser. VAR modellen kan beskrivas matematiskt på följande sätt: 

Rt = Xt *  + As
L
s=1 * Rt-s  + t               (6.1) 

                                                
11 eng. lead-lag effect 
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där Rt är en N x 1 vektor av avkastningar, Xt *  är deterministiska komponenten av Rt, 

t är  en  N  x  1  vektor  av  inte  seriellt  korrelerade  feltermer,  As är  en  N  x  N  matris  av  

koefficienter och L är tidsintervallet (Sims 1980). I VAR modellen är alla avkastningar 

beroende av de tidigare avkastningarna på egna marknaden samt tidigare avkastningar 

på de andra marknaderna i regressionen. Detta möjliggör att man kan se hur bra de olika 

marknaderna beskriver avkastningarna på andra marknader. Ifall avkastningarna på 

marknaderna signifikant kan beskriva avkastningarna på de andra marknaderna betyder 

detta att samvariationen mellan dem är stor. 

För att undersöka volatiliteten på marknaderna kommer också feltermerna från första 

VAR analysen att undersökas. Detta görs med en ny likadan VAR analys på 

logaritmerna av de kvadrerade feltermerna. Logaritmerna av de kvadrerade feltermerna 

används endast för att få positiva värden på feltermerna. Volatiliteten kan endast vara 

positiv och därför görs denna omvandling. För att se hur marknaderna påverkar 

varandra görs båda VAR analyserna på en nedgångs och en tillväxtperiod på 

aktiemarknaderna. Med att se hur många signifikanta estimat analyserna ger kan man 

dra slutsatser ifall marknaderna samvarierar mera i någon period. VAR analysen ger 

inte direkta resultat som korrelationer men den ger en bra insyn hur markader påverkas 

av andra marknader. Ifall marknaderna är bättre att beskriva avkastningar eller 

volatilitet i någon period betyder det att marknaderna är mer integrerade och 

diversifieringsnyttan minskar. Från VAR analysen kan man också identifiera vilka 

marknader som är de mest påverkande marknaderna.  

6.2 Korrelationen mellan avkastningarnas feltermer 

Feltermerna från den första VAR analysen kommer ytterligare att undersökas för att få 

stödande bevis om samvariationen mellan marknaderna. Korrelationen mellan 

avkastningarnas feltermer beskriver i vilken mängd ny information på en marknad tas 

emot av en annan marknad. Korrelationen mellan avkastningarnas feltermer undersöks 

mellan två olika perioder på aktiemarknaden. Ifall en av perioderna har högre 

korrelationer mellan avkastningarnas feltermer betyder det att ny information på 

marknaderna mera påverkar de andra marknaderna, vilket betyder att marknaderna är 

mer integrerade. Detta är en metod som både Friedmann och Shachmurove (1997) samt 
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Liu, Pan och Shieh (1998) har använt i sina undersökningar om samrörelsen mellan 

olika marknader. 

6.3 Grangers kausalitets test 

Ett Grangers kausalitets test görs för att undersöka ifall marknader signifikant påverkas 

av andra marknader. Testet berättar riktningen av Granger kausaliteten mellan 

marknaderna i olika perioderna. En tidserie Yt påverkar  en  tidserie  Xt ifall Xt mera 

signifikant kan beskrivas med att använda också historisk information av tidserie Yt än 

endast  historisk  information  av  tidserie  Xt. Granger (1969) utvecklade ett test för att 

undersöka ifall en tidserie Yt påverkar  en  tidserie  Xt och testet kan matematiskt 

beskrivas som följande: 

Xt = C0 +  Ci 
m
i=1 Yt-i + dj 

m
i=1 Xt-j + vt   (6.2) 

där  vt är vitt brus12, m är tidsintervallet och  första tidsintervallskillnaden (Granger 

1969). Ett F–test görs för att undersöka kausaliteten (t.ex. Ci=0 för i=1,...,m) och testet 

kan matematiskt beskrivas som följande: 

F =  (SSEr-SSEu) / m
SSEu / (T-2m-1)

        (6.3) 

där T är antalet observationer, SSEu summan av kvadrerade feltermerna från ekvation 

6.2 och SSEr är summan av kvadrerade feltermerna från ekvation 6.2 men utan 

tidsintervall för Yt (Liu m.fl. 1998). Ifall det finns skillnader i Grangers kausalitet 

mellan olika perioder på aktiemarknaden tyder detta på att marknaderna påverkas mera 

av varandra i någondera perioden.  

Både korrelationen mellan avkastningarnas feltermer samt Granger kausalitets test är 

metoder som både Friedmann och Shachmurove (1997) samt Liu m.fl. (1998) har 

använt i sina undersökningar om asymmetri i samvariation mellan olika marknader i 

nedgångs samt tillväxtperioder. I denna undersökning används dessa metoder för att 

stöda de resultat som fås av VAR analysen. 

                                                
12 eng. white noise 
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6.4 Klusteranalys 

Till sist görs en klusteranalys för att få en helhetsbild av marknaderna i de olika 

perioderna. Analysen mäter hur långt marknadsklustren är från varandra i de olika 

aktiemarknadsperioderna. Avståndet mellan klustren räknas med kvadrerade 

euclideanska avstånd och det avstånd som mäts är det kortaste avståndet till nästa 

marknadskluster13.  Metoden  för  att  räkna  avstånden  mellan  klustren  är  samma  som  

Mantegna (1999) har använt i sin undersökning om hierarkiska strukturen inom 

finansiella marknader. Resultatet presenteras i ett dendogram som visar avstånden 

mellan de olika marknadsklustren. Från resultaten kan man se ifall marknaderna ligger 

närmare varandra i en nedgångs eller en tillväxtperiod. Man kan dessutom se ifall den 

hierarkiska strukturen på aktiemarknaden ändrar ifall aktiemarknaden är i en nedgångs 

eller tillväxtperiod. Ifall avstånden mellan de olika klustren varierar beroende på 

perioder på aktiemarknaden tyder det på att nivån av marknadsintegration också 

varierar. 

                                                
13 eng. nearest neighbour 
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7 RESULTAT 

En undersökning på aktiemarknader i Europa och Asien har utförts. Undersökningen är 

utförd på två olika tidsperioder, en tillväxtperiod samt en nedgångsperiod. För att 

undersöka samrörelsen mellan aktiemarknaderna valdes fyra olika metoder, en vektor 

autoregression analys, korrelationen mellan avkastningarnas feltermer, Granger 

kausalitets test samt en klusteranalys. Undersökningen indikerar att samrörelsen mellan 

aktiemarknaderna är större under nedgångsperioden än under tillväxtperioden. 

Resultaten visar att samrörelsen mellan marknaderna i Europa är högre än mellan 

marknaderna i Asien. De olika metoderna ger aningen avvikande resultat men 

helhetsbilden av undersökningen visar en klar riktning. Fastän de olika metoderna mäter 

samrörelsen mellan marknader mäter de även olika saker vilket kan förklara att 

resultaten kan vara avvikande från varandra.  

I detta kapitel kommer resultaten att presenteras mera noggrant. Först presenteras 

resultaten för varje enskild metod och till sist sammanfattas de viktigaste resultaten i en 

tabell.   

7.1 Resultat av VAR analysen 

VAR analysen utfördes med två dagars tidsintervall på varje marknad. Resultaten av 

VAR analysen på marknadernas avkastningar är presenterat i tabell 3 och 4. 

Förklaringar till marknadernas förkortningar finns presenterat i bilaga 3.  Vid valet av 

tidsintervall användes informationskriterier som föreslagits av Akaike (1973) och 

Schwarz (1968). Båda informationskriterierna hade marginella skillnader vid 

användandet av en eller två dagars tidsintervall. Vissa analyser visade det bästa 

resultatet med en dags tidsintervall och vissa analyser med två dagars tidsintervall men 

skillnaden var obetydlig. Två dagars tidsintervall valdes för att få mera djup på analysen 

till skillnad från att göra en VAR analys med endast en dags tidsintervall. Orsaken för 

att inte göra analysen med ett längre tidsintervall är att analysen skulle bli svårtolkad. 

Dessutom ger ett längre tidsintervall inte speciellt mycket mera information som skulle 

stöda undersökningen. Resultaten som presenteras är t-värden. Själva estimaten är inte 

intressanta i denna undersökning, till intresse är endast hur bra olika marknader 

beskriver de andra marknaderna.  
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Tabell 3 VAR analysens resultat från Europeiska marknadernas avkastningar 

  Belgien Frankrike Tyskland Italien Nederländerna Spanien Schweiz Storbritannien 
Tillväxtperiod         

        Belgien (-1) -0.600  0.430  0.790  0.618  0.353  1.107 -0.318  0.292 

Belgien(-2)  0.709  1.823**  1.896**  0.862  1.544*  1.617*  1.551*  2.422** 

Frankrike (-1) -1.128 -2.005** -1.455* -1.410* -1.355* -2.217** -0.923 -1.449* 

Frankrike (-2) 1.935**  2.044**  1.952** 2.274**  1.823**  2.039**  .868**  1.343* 

Tyskland (-1)  1.160  1.504*  1.182  0.944  1.028  0.810  1.138  1.419* 

Tyskland (-2)  0.630 -0.122  0.710  0.366  0.274  0.035  0.791  0.421 

Italien (-1) -0.156 -0.307 -0.429 -0.565 -0.976 -0.123 -0.857 -0.367 

Italien (-2) -0.282 -0.933 -1.060 -0.418 -0.555 -0.348 -1.197 -0.582 

Nederländerna (-1)  0.375  0.360  0.021 -0.521  1.084  0.233  0.019  0.082 

Nederländerna (-2) -0.803 -0.650 -1.126 -1.323* -0.693 -1.014 -0.866 -0.892 

Spanien (-1)  1.275  1.488*  1.565* 1.800**  1.188  2.424**  1.209  1.026 

Spanien (-2) -0.907 -1.530* -1.756** -1.521* -1.451* -1.176 -1.389* -1.429* 

Schweiz (-1) -1.512* -1.475* -1.704** -0.792 -1.432* -1.044 -0.915 -0.875 

Schweiz (-2) -0.886 -0.485 -0.542 -0.393 -0.876 -0.854 -0.700 -0.737 

Storbritannien (-1)  0.091 -0.525 -0.664 -0.679 -0.757 -0.917  0.313 -1.309* 

Storbritannien (-2) -1.381* -1.061 -0.841 -0.464 -0.926 -1.165 -0.810 -0.741 

Nedgångsperiod         
        Belgien (-1)  3.614**  3.141**  2.738**  3.231**  4.189**  2.929**  3.609**  3.542** 

Belgien(-2)  1.026  1.699**  2.085** 1.983**  1.524*  1.369*  1.136  1.370* 

Frankrike (-1) -2.905** -3.630** -2.867** -2.932** -3.551** -3.620** -2.762** -3.082** 

Frankrike (-2)  0.969  1.060  2.414**  0.673  1.330*  0.713  0.549  1.101 

Tyskland (-1)  3.387**  5.105**  3.591**  4.613**  4.517**  4.737**  4.468**  5.387** 

Tyskland (-2)  2.287**  2.108**  0.715  2.481**  1.364*  2.675**  1.334*  2.560** 

Italien (-1) -0.160  0.184  0.049 -0.088  0.936 -0.329 -0.606 -0.198 

Italien (-2) -2.892** -1.086 -1.454* -0.836 -0.992 -1.138  0.653 -1.113 

Nederländerna (-1)  0.110 -0.645 -0.586 -0.710 -1.006 -0.433 -0.842 -1.101 

Nederländerna (-2) -2.654** -3.180** -2.316** -2.554** -3.076** -2.922** -2.557** -2.890** 

Spanien (-1) -0.301  0.295  1.094  0.853 -0.258  1.341*  0.723  0.488 

Spanien (-2)  1.485* -0.403 -1.026 -0.971 -0.719 -0.351 -0.745 -0.750 

Schweiz (-1) -0.049  0.682  0.248  0.382  0.799  1.017  0.756  0.670 

Schweiz (-2) -1.416* -1.583* -1.670** -1.971** -1.211 -1.274 -1.829** -1.849** 

Storbritannien (-1)  1.106  0.534  0.050 -0.120  0.627  0.038  0.048 -0.227 

Storbritannien (-2)  1.385*  1.032 -0.275  1.533*  1.238  1.151  0.669  1.050 

Beroende variablerna är presenterade i kolumnerna och oberoende variablerna är presenterade på raderna 
**Signifikant på 5% nivå 
*Signifikant på 10% nivå 
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Tabell 4 VAR analysens resultat från Asiatiska marknadernas avkastningar 

  Kina 
Hong 
Kong Indonesien Japan Malesien Singapore Sydkorea Taiwan 

Tillväxtperiod         
        Kina (-1)  0.437 -0.171 -1.928**  0.174 -0.135 -1.106 -1.113 -2.107** 

Kina (-2) 0.269  0.450 -0.685 -1.297* -0.001 -0.689 -1.142  0.269 

Hong Kong (-1) -0.795  0.469  1.819**  0.712  1.148  1.484*  0.866  3.040** 

Hong Kong (-2) -1.665** -1.658** -0.704 -0.764 -1.949** -2.002** -0.813 -1.356* 

Indonesien (-1) -0.096  0.890  0.794 -0.684 -0.053  0.726 -0.156  0.749 

Indonesien (-2)  0.463 -0.081 -2.258** -0.599 -0.057 -0.273  0.062 -0.693 

Japan (-1)  0.321  0.006  0.205 -1.082  1.093 -0.055  0.059  0.674 

Japan (-2) -0.744  0.580  0.134 -0.532  1.533* -0.219  0.811  0.596 

Malesien (-1)  0.671 -0.505 -0.369  0.270  1.144  0.686 -0.175  0.331 

Malesien (-2)  0.367  1.005  2.329**  2.071** -0.932  1.312*  1.165  0.878 

Singapore (-1)  1.082  1.102  1.872**  2.016**  2.100** -0.961  2.023**  1.129 

Singapore (-2) -1.086 -0.684  0.238  0.413  1.548*  0.178 -0.441  0.312 

Sydkorea (-1)  0.952  0.121  0.643 -0.729 -1.113  0.163  0.653 -0.210 

Sydkorea (-2)  1.876**  1.060 -0.006  2.636**  0.610  1.928**  0.351  0.299 

Taiwan (-1) -0.757 -0.981 -1.232  0.093 -1.647** -1.403* -0.556 -1.155 

Taiwan (-2)  1.645**  0.276  1.996** -1.612* -0.206  0.554  0.541  0.451 

Nedgångsperiod         
        Kina (-1) -0.139 -2.350** -0.231  0.149 -1.586* -0.628 -0.445 -0.271 

Kina (-2) -0.931 -0.543 -1.708**  0.564  0.581 -0.606  0.384  0.451 

Hong Kong (-1) -2.798** -1.683** -0.617  0.144  1.082 -1.484* -0.231  0.041 

Hong Kong (-2)  0.717  0.030  1.432*  0.061  0.405  0.815  1.393*  0.033 

Indonesien (-1)  0.191 -0.490  0.816  2.891**  0.065  0.305  0.919  1.596* 

Indonesien (-2)  0.400  0.111  0.860  2.040**  1.084  0.126 -0.894  0.830 

Japan (-1) -1.538* -1.130 -1.560* -2.009** -0.826 -1.868** -1.971** -1.863** 

Japan (-2) -3.234** -2.350** -2.252** -3.661** -2.635** -3.080** -2.786** -2.490** 

Malesien (-1) -4.433** -3.984** -2.636** -2.507** -6.333** -1.982** -4.216** -2.558** 

Malesien (-2) -2.391** -2.795** -1.820** -2.059** -5.406** -2.065** -3.054** -1.350* 

Singapore (-1)  5.626**  6.488**  4.476**  2.051**  5.856**  2.575**  4.041**  3.844** 

Singapore (-2)  3.440**  4.191**  1.774**  1.644*  2.129**  2.071**  2.720**  0.927 

Sydkorea (-1)  2.478**  2.035**  1.194  0.525  0.083  1.463*  0.111  0.378 

Sydkorea (-2)  0.334  1.179  3.112**  1.445*  1.285*  1.275  0.418  1.280 

Taiwan (-1) -1.560* -1.255 -1.335* -1.467* -1.238 -0.862 -0.864 -1.961** 

Taiwan (-2)  1.056  0.572  0.101  0.327  1.371*  0.918  0.188  1.151 

Beroende variablerna är presenterade i kolumnerna och oberoende variablerna är presenterade på raderna 
**Signifikant på 5% nivå 
*Signifikant på 10% nivå 
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VAR analysen på marknadernas avkastningar i Europa visar att marknaderna är bättre 

på att förklara avkastningarna på andra marknader under nedgångsperioder än under 

tillväxtperioder. Antalet signifikanta estimat ökar från tillväxtperiodens 39 stycken på 

10 % signifikansnivå till nedgångsperiodens 59 stycken på 10 % signifikansnivå. 

Antalet estimat på 5 % signifikansnivå ökar också drastiskt från 16 estimat under 

tillväxtperioden till 46 estimat under nedgångsperioden. Detta bevisar att marknaden i 

Europa är mer integrerad under nedgångsperioden än under tillväxtperioden. Ifall man 

ser på resultatet noggrannare kan man se vilka marknader som påverkar andra 

marknader mest. I nedgångsperioden är Belgien, Frankrike och Tyskland de marknader 

som mest påverkar de andra marknaderna. Också Nederländerna och Schweiz ger 

signifikanta resultat med två dagars tidsintervall i nedgångsperioden. Marknaden i 

Spanien påverkar andra marknader under tillväxtperioden men inte under 

nedgångsperioden.  

VAR analysen på marknadernas avkastningar i Asien visar liknande resultat. Antalet 

signifikanta estimat ökar i Asienregionen från 29 stycken på 10 % signifikansnivå under 

tillväxtperioden till 67 stycken på 10 % signifikansnivå under nedgångsperioden. Också 

antalet signifikanta värden på 5 % nivå ökar från 21 estimat till 51 estimat. Ökningen av 

signifikanta värden på Asienregionen är till och med mer drastisk än ökningen på 

regionen i Europa. Också detta tyder på en ökning i marknadsintegration ifall man 

jämför tillväxtperioden med nedgångsperioden. De mest påverkande marknaderna i 

Asien är Japan, Malesien och Singapore. I tillväxtperioden är Hong Kong och 

Singapore de mest påverkande marknaderna men skillnaden mellan nedgångsperioden 

är stor. Resultatet från tillväxtperioden i Asien visar inte ett lika tydligt mönster som 

tillväxtperioden i Europa medan nedgångsperioden i Asien visar ett klarare mönster än 

nedgångsperioden i Europa. 

Analyserna på marknadernas avkastningar som är presenterade i tabell 3 och 4 tyder på 

en tydlig ökad marknadsintegration på båda undersökta regionerna. Ökningen är 

aningen mer drastisk på regionen i Asien men båda regionerna visar ändå liknande 

resultat. Orsaken att ökningen av samrörelsen är större i Asien kan bero på att 

marknaderna i Europa är i medeltal mer integrerade under både tillväxt samt 

nedgångsperioder. Liljeblom och Löflund (1998) kom fram till att marknadsintegration 

har ökat i Europa på grund av EMU samt att många investeringsrestriktioner tagits bort. 
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Ifall marknaderna i Europa färdigt är mer integrerade kommer inte skillnaden mellan 

tillväxt- och nedgångsperioder att vara lika stor som i Asien.  Ifall man jämför t-värden 

mellan båda regioners tillväxt- och nedgångsperioder kan man också se att 

nedgångsperiodernas t-värden i medeltal är högre än tillväxtperiodernas. Speciellt t-

värden för Belgien, Frankrike och Tyskland i Europa samt Japan, Malesien och 

Singapore i nedgångsperioderna är höga i jämförelse med de andra estimaten. Resultatet 

från VAR analysen på marknadernas avkastningar indikerar att marknaderna är mer 

integrerade under nedgångsperioder än under tillväxtperioder vilket tyder på en 

minskning i nyttan av portföljdiversifiering. 

För att undersöka volatiliteten på marknaderna gjordes också en VAR analys på de 

kvadrerade feltermerna på den första VAR analysens marknadernas avkastningar. 

Resultaten av VAR analysen på kvadrerade feltermerna är presenterat i tabell 5 och 6. 

Resultaten av den andra VAR analysen ger insyn på hur volatiliteten på olika marknader 

påverkar varandra. VAR analysen på de kvadrerade feltermerna i Europa har liknande 

mönster som första VAR analysen som gjordes på marknadernas avkastningar. I 

tillväxtperioden fanns det 20 stycken signifikanta estimat på 10 % nivå och 13 stycken 

på 5 % nivå. I nedgångsperioden ökade de signifikanta estimaten till 34 stycken på 10% 

nivå och 17 stycken signifikanta estimat på 5 % nivå. Fastän ökningen inte är lika stor 

som i första VAR analysen kan man se en tydlig skillnad. Man kan inte heller se ett lika 

tydligt mönster i analysen av de kvadrerade feltermerna. De mest påverkande estimaten 

gav Belgien, Frankrike och Tyskland vilket är liknande med resultaten från första 

analysen fastän resultatet inte är lika tydligt.  

Resultaten på de kvadrerade feltermerna i Asien visar ett intressant resultat. Resultaten 

från första VAR analysen visar en tydlig ökning i signifikanta estimat i 

nedgångsperioder men i detta fall var resultatet tvärtom. I tillväxtperioden var 30 

stycken estimat signifikanta på 10 % nivå och 16 stycken estimat signifikanta på 5 % 

nivå medan under nedgångsperioden var endast 11 stycken estimat signifikanta på 10 % 

nivå och 5 stycken estimat signifikanta på 5 % nivå. Det är en drastisk minskning av 

signifikanta värden och följer inte det mönster som de tidigare VAR analyserna hade. 

Fastän marknaderna i Asien enligt första VAR analysen är mer integrerade i 

nedgångsperioden än i tillväxtperioden så kan inte volatiliteten beskrivas med hjälp av 

andra marknaders volatilitet. Detta tyder på att nivån av marknadsintegration inte skulle 
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Tabell 5 VAR analysens resultat från Europeiska marknadernas avkastningars feltermer 

  Belgien Frankrike Tyskland Italien Nederländerna Spanien Schweiz Storbritannien 
Tillväxtperiod         

        Belgien (-1)  0.013 -0.001  0.091 -1.987** -1.023 -1.095 -0.907  1.031 

Belgien(-2)  0.377 -0.672  1.332*  0.700  1.777** -0.101  0.811  1.248 

Frankrike (-1) 1.105 -0.894 -1.831** -0.410 -1.158 -1.127 -0.124 -0.962 

Frankrike (-2) -0.679 -0.733 -1.244 -1.695** -0.790 -1.190 -0.639  0.0085 

Tyskland (-1)  1.505*  1.477*  1.989*  0.860  1.893**  0.992  1.312*  1.066 

Tyskland (-2)  0.300  0.496  0.180  0.362  0.787  0.923  1.755** -0.746 

Italien (-1) -0.501 -0.709 -1.214 -0.038 -0.475 -1.407* -1.581*  0.770 

Italien (-2)  0.937  3.709**  3.170**  1.281  1.751**  0.901 -0.833  1.727** 

Nederländerna (-1) -1.760**  0.212  1.156  0.414  0.838 -0.453 -0.089  0.851 

Nederländerna (-2)  0.252 -0.549 -0.585  0.874 -0.751  0.248  0.528  1.271 

Spanien (-1)  1.118  0.940  0.979  0.335  0.086  2.102** -0.177 -1.190 

Spanien (-2)  1.236  0.534  0.478  0.729  0.954  0.288 -0.230 -0.082 

Schweiz (-1)  0.552 -1.051 -0.592 -0.514  0.140  0.140  1.316 -0.711 

Schweiz (-2) -1.194 -0.153 -0.944 -0.254 -0.630  0.178 -0.564  0.163 

Storbritannien (-1)  0.032  0.910  0.293  1.734**  0.026  0.701  0.578 -0.105 

Storbritannien (-2)  0.385 -0.326  0.546  0.709  0.714  1.193 -0.542  0.113 

Nedgångsperiod         
        Belgien (-1)  1.363* -0.104  1.677**  1.585*  1.331*  0.956  0.835  1.972** 

Belgien(-2)  0.596 -0.303 -0.721 -0.804 -0.581 -0.736 -0.824 -0.773 

Frankrike (-1) -1.610* -1.120 -2.244** -1.261 -1.484* -1.559* -3.006** -1.075 

Frankrike (-2) -0.370 -0.507 -1.113  0.168 -0.598  0.397  1.055 -0.148 

Tyskland (-1)  1.108  2.153**  2.171**  1.938**  0.522  0.945  1.831**  2.497** 

Tyskland (-2) -1.158 -0.348 -0.326 -0.062 -0.202 -0.801 -0.122 -0.549 

Italien (-1)  1.171  0.507  0.908  1.126  2.239**  2.050** -0.260  0.151 

Italien (-2) -0.056  1.029  0.541  0.769  1.530*  0.665 -0.779  1.478* 

Nederländerna (-1)  0.774 -1.343* -0.128 -0.217 -1.508*  0.112  1.501* -0.859 

Nederländerna (-2)  2.420**  0.645  2.234**  0.971  1.101  0.899 -0.062  1.900** 

Spanien (-1)  0.811  1.600*  0.988  1.286*  1.790**  0.264  0.785  1.196 

Spanien (-2)  0.762  1.577*  1.057  0.823  1.813**  0.101  0.882  1.293* 

Schweiz (-1) -0.784  0.468 -0.070 -0.651  0.155 -0.049  1.340*  0.200 

Schweiz (-2)  0.731 -0.389  0.587 -1.098 -0.427  0.935 -0.447 -0.249 

Storbritannien (-1) -0.740 -0.840  0.605 -1.527*  0.075  0.478  0.685 -0.670 

Storbritannien (-2)  0.423 -0.150  0.099  1.862**  0.613 -0.074  0.667 -0.737 

Beroende variablerna är presenterade i kolumnerna och oberoende variablerna är presenterade på raderna 
**Signifikant på 5% nivå 
*Signifikant på 10% nivå 
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Tabell 6 VAR analysens resultat från Asiatiska marknadernas avkastningars feltermer 

  Kina 
Hong 
Kong Indonesien Japan Malesien Singapore Sydkorea Taiwan 

Tillväxtperiod         
        Kina (-1) -0.356 -1.949**  1.690**  0.333  1.935**  1.625*  0.180  2.105** 

Kina (-2)  0.554  0.392  0.401  0.066 -1.269  0.195  0.237  0.358 

Hong Kong (-1) -0.109  0.013  0.674 -0.537 -1.324*  0.553 -0.785  0.303 

Hong Kong (-2) -2.491** -1.560* -1.166  0.206  0.916 -1.221 -1.312* -2.105** 

Indonesien (-1)  0.681 -1.465*  0.190  0.880 -0.321 -1.783**  1.005  1.105 

Indonesien (-2)  0.304  0.104  0.889 -0.663 -0.414  0.195 -0.576 -0.980 

Japan (-1) -1.109  0.409 -0.058  0.086 -1.712** -0.975 -1.068 -0.999 

Japan (-2) -1.620*  0.239  2.712** -0.222  0.880  1.253  2.275**  1.309* 

Malesien (-1) -0.833  1.174  0.644 2.113**  0.488  0.710 -0.430  0.999 

Malesien (-2) -0.645 -1.473*  1.605* -1.383*  0.935  1.393* -1.525* -0.317 

Singapore (-1)  1.255  2.036**  0.420 -1.192  1.299*  1.082  0.500  0.354 

Singapore (-2)  2.354**  2.115** -0.651  1.206  2.594**  0.719  1.377*  2.475** 

Sydkorea (-1)  1.119  0.563  1.156 -0.214  0.470  1.006  0.735 -0.610 

Sydkorea (-2)  1.259  0.024  0.746  0.381 -0.314 -1.034  0.613  0.157 

Taiwan (-1)  0.950  1.037 -1.078 -0.335  0.184 -0.316 -0.395  0.188 

Taiwan (-2)  0.327  0.648  0.675  0.938 -1.142  1.089  1.382* -0.530 

Nedgångsperiod         
        Kina (-1) -1.242 -0.857  0.148 -1.005  0.179 -0.416  0.313 -0.676 

Kina (-2) -0.291 -0.818 -0.898 -0.472  1.140  1.275 -1.531* -0.151 

Hong Kong (-1)  0.267  0.248 -0.124 -0.626 -1.294* -1.017 -0.851  1.221 

Hong Kong (-2) -0.969  0.859  1.120  0.635 -0.807  0.466  0.839 -0.286 

Indonesien (-1) -0.443 -0.041  0.878  0.946 -0.598 -0.108 -0.078 -0.820 

Indonesien (-2)  1.972**  1.434*  1.030  1.228  1.135  1.220  1.646**  0.191 

Japan (-1)  0.486  0.255  0.921 -0.618  0.877  0.041 -0.177  1.477 

Japan (-2)  0.455  0.097 -1.118  0.383  2.260**  0.116 -0.150 -0.304 

Malesien (-1) -0.566  0.789  0.901  0.473  0.134  0.631  0.493  0.386 

Malesien (-2) -0.947 -0.653  0.524  1.253 -0.025  0.436  0.107 -0.570 

Singapore (-1)  0.093  0.541  0.971 1.915**  0.726  0.871  0.917 -0.453 

Singapore (-2)  0.740  0.073  1.405* -0.029  0.894 -0.702  1.091  0.367 

Sydkorea (-1)  0.793  1.104  0.179  0.483  1.480*  2.039**  1.003  0.684 

Sydkorea (-2)  0.564  0.180  0.156 -0.126 -0.218  0.251  0.260  1.040 

Taiwan (-1) -0.159 -0.730 -1.455* -0.836 -0.460 -1.067 -1.251 -1.146 

Taiwan (-2) -0.018  0.887  0.179  0.858 -0.727 -0.626  0.262  0.277 

Beroende variablerna är presenterade i kolumnerna och oberoende variablerna är presenterade på raderna 
**Signifikant på 5% nivå 
*Signifikant på 10% nivå 
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vara lika hög i Asienregionen som i Europaregionen. Fastän marknadernas avkastning i 

Asien visade resultat om en ökad marknadsintegration under nedgångsperioder  stöder 

analysen om volatiliteten inte det. Många av marknaderna i Asien är inte lika 

utvecklade som marknaderna i Europa utan vissa marknader kan klassas för växande 

marknader. Detta kan resultera i att volatiliteten på de olika marknaderna inte 

signifikant kan beskriva volatiliteten på de andra marknaderna lika bra som i Europa. 

Som en helhet ger den gjorda VAR analysen en bild om nivån av marknadsintegration i 

Europa och Asien under olika ekonomiska perioder. Resultaten visar att nivån av 

marknadsintegration tydligt ökar vid nedgångsperioder men nivån av 

marknadsintegration kan variera. Man borde använda andra testmetoder för att få 

noggrannare svar om nivån av marknadsintegration eftersom denna VAR analys endast 

ger en helhetsbild. Investerare borde vara intresserade av att investera i de länder som 

inte ger signifikanta estimat i VAR analysen för att få en tillräckligt stor 

diversifieringsnytta för sin portfölj. De marknader som mest signifikant beskriver andra 

marknader rör sig lika vilket gör att diversifieringsnyttan inte är lika stor som om man 

skulle investera i länder vars avkastningar inte kan beskrivas med avkastningar från 

andra länder. 

7.2 Resultat från analysen av korrelationen mellan avkastningarnas 

feltermer 

Resultaten från analysen av korrelationen mellan avkastningarnas feltermer presenteras 

i tabell 7 och 8. Feltermerna är från VAR analysen vars resultat presenterades i 

föregående kapitel. Resultaten visar en tydlig skillnad mellan regionen i Europa och 

Asien. Korrelationen mellan avkastningarnas feltermer är hög i Europa under 

tillväxtperioden ifall man jämför med Asien. Skillnaden mellan tillväxt- och 

nedgångsperioden är inte så stor i Europaregionen. Resultaten visar att ny information 

på den europeiska marknaden tas emot i liknande mängder både under tillväxt- och 

nedgångsperioder. En stor del av korrelationerna närmar sig 1 vilket tyder på en mycket 

hög samrörelse, det vill säga ny information på en marknad påverkar andra marknader 

mycket både i tillväxt- och nedgångsperioder.  
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Tabell 7 Korrelationen mellan avkastningarnas feltermer på marknader i Europa 

Tillväxtperiod 
       

 
BEL FRA GER ITA NET SPA SWZ UK 

BEL 1,000 
       FRA 0,883 1,000 

      GER 0,861 0,952 1,000 
     ITA 0,842 0,903 0,902 1,000 

    NET 0,868 0,928 0,928 0,872 1,000 
   SPA 0,845 0,906 0,902 0,877 0,871 1,000 

  SWZ 0,822 0,850 0,817 0,802 0,827 0,811 1,000 
 UK 0,805 0,864 0,844 0,825 0,850 0,822 0,802 1,000 

         Nedgångsperiod 
       

 
BEL FRA GER ITA NET SPA SWZ UK 

BEL 1,000 
       FRA 0,773 1,000 

      GER 0,712 0,934 1,000 
     ITA 0,735 0,959 0,892 1,000 

    NET 0,791 0,948 0,874 0,923 1,000 
   SPA 0,744 0,942 0,886 0,930 0,913 1,000 

  SWZ 0,721 0,891 0,840 0,874 0,865 0,858 1,000 
 UK 0,737 0,934 0,879 0,896 0,903 0,893 0,850 1,000 

Högre korrelationer är kursiverade
       

Tabell 8 Korrelationen mellan avkastningarnas feltermer på marknader i Asien 

Tillväxtperiod 
       

 
CHI HGK IDO JAP MAL SNG SYK TAW 

CHI 1,000 
       HGK 0,822 1,000 

      IDO 0,468 0,446 1,000 
     JAP 0,494 0,518 0,388 1,000 

    MAL 0,365 0,381 0,412 0,295 1,000 
   SNG 0,559 0,582 0,428 0,553 0,354 1,000 

  SYK 0,578 0,604 0,539 0,561 0,447 0,540 1,000 
 TAW 0,486 0,546 0,395 0,474 0,377 0,582 0,548 1,000 

         Nedgångsperiod 
       

 
CHI HGK IDO JAP MAL SNG SYK TAW 

CHI 1,000 
       HGK 0,892 1,000 

      IDO 0,568 0,544 1,000 
     JAP 0,507 0,531 0,383 1,000 

    MAL 0,500 0,449 0,430 0,331 1,000 
   SNG 0,751 0,736 0,613 0,475 0,568 1,000 

  SYK 0,640 0,636 0,456 0,552 0,477 0,691 1,000 
 TAW 0,575 0,556 0,451 0,485 0,439 0,562 0,680 1,000 

Högre korrelationer är kursiverade
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Resultaten från Asienregionen visar en tydlig skillnad mellan tillväxt- och 

nedgångsperioden. Endast 6 stycken av korrelationerna var högre under tillväxtperioden 

vilket visar att ny information på marknaderna i Asien mera påverkar andra marknader 

under nedgångsperioden. Dessutom är korrelationerna i medeltal lägre än 

korrelationerna i Europaregionen vilket också tyder på en mindre nivå av 

marknadsintegration. Även under nedgångsperioden i Asien stiger inte korrelationerna 

till samma nivå som under tillväxtperioden i Europa. Veronesi (1999) diskuterade i sin 

undersökning om hur marknaden reagerar till nyheter under olika ekonomiska perioder. 

Veronesi (1999) kom fram till att investerare påverkas lättare av dåliga nyheter på 

marknaden, vilket det finns mycket av under volatila perioder, till exempel 

nedgångsperioden i denna undersökning. Resultaten av denna undersökning visar 

liknande resultat på regionen i Asien, ny information på en marknad påverkar andra 

marknader mera under en period med högre volatilitet. 

Korrelationerna mellan avkastningarnas feltermer visar skillnader mellan de två 

undersökta regionerna. Detta stöder resultaten från VAR analysen som presenterades i 

föregående avsnitt. Korrelationen mellan avkastningarnas feltermer är i medeltal lägre i 

Asienregionen än i Europaregionen och skillnaden mellan tillväxt- och 

nedgångsperioder är också större. Detta förstärker resultatet om att marknaden i Europa 

är mer integrerad än marknaden i Asien. En större diversifieringsnytta kunde nås med 

att investera inom marknaderna i Asien än marknaderna i Europa. 

7.3 Resultat av Granger kausalitets test 

Resultatet av Granger kausalitets test som gjordes på båda regionerna presenteras i 

tabell 9 och 10. Testet gjordes med 5 dagars tidsintervall för att svaren skall 

representera en vecka på marknaderna. Båda regionernas resultat visar en tydlig skillnad 

mellan tillväxt- och nedgångsperioden. Resultaten från Europaregionen visar att endast 

2 estimat var signifikanta under tillväxtperioden medan under nedgångsperioden var 

motsvarande resultat 26 signifikanta estimat. Resultaten från Asienregionen visar att 8 

estimat var signifikanta under tillväxtperioden och 30 stycken estimat var signifikanta 

under nedgångsperioden.  
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Tabell 9 Resultat av Granger kausalitets test på regionen i Europa 

  BEL FRA GER ITA NET SPA SWZ UK 

Tillväxtperiod 
BEL   1.896  2.179  0.648  0.935  1.864  1.978  2.669** 
FRA  1.241   1.766  1.464  1.623  3.088**  1.012  1.796 
GER  1.506  2.090   0.903  1.211  1.388  0.981  2.041 
ITA  0.795  1.025  1.031   0.937  0.793  0.480  0.493 
NET  0.644  0.735  1.346  0.372   0.735  0.694  1.085 
SPA  1.099  2.044  1.275  0.278  0.362   0.730  0.884 
SWZ  0.699  0.549  1.281  0.494  1.200  1.290   0.885 
UK  0.812  1.774  1.813  0.984  1.594  1.509  1.516  
Nedgångsperiod         

        
BEL   3.717**  0.937  4.466**  5.603**  2.001  2.382**  3.038** 
FRA  7.182**   4.909**  2.067  3.353**  1.923  1.390  0.530 
GER  3.968**  7.068**   6.960**  3.131**  2.334**  2.741**  2.079 
ITA  6.642**  3.523**  6.890**   3.800**  1.881  1.782  1.639 
NET  5.285**  2.978**  1.828  1.343   1.268  0.840  1.790 
SPA  5.925**  1.326  2.944**  0.944  2.001   0.938  0.972 
SWZ  4.465**  1.226  2.770**  0.591  1.115  0.520   1.135 
UK  4.933**  0.994  2.104  0.583  2.726**  0.755  0.360   
F-statistik är presenterat för nollhypotesen att oberoende variablerna inte har en  
Granger kausalitets påverkan på beroende variablerna 
** Signifikant på 5% nivå  
Beroende variablerna är presenterade i kolumnerna 

 

Tabell 10 Resultat av Granger kausalitets test på regionen i Asien 

  CHI HGK IDO JAP MAL SNG SYK TAW 

Tillväxtperiod 
        

CHI   0.411  2.709**  1.388  1.038  1.868  1.373  1.525 
HGK  1.061   2.896**  1.901  1.622  1.662  1.197  3.506** 
IDO  0.754  0.980   0.673  1.047  0.355  1.236  1.189 
JAP  0.422  0.380  1.000   0.929  0.500  0.241  0.956 
MAL  1.277  1.218  1.620  0.716   0.262  0.240  0.619 
SNG  2.697**  1.200  3.636**  1.619  3.875**   1.478  2.516** 
SYK  1.769  0.570  1.945  1.074  0.165  0.386   1.029 
TAW  1.104  0.295  2.943**  1.765  0.640  1.672  1.354  
Nedgångsperiod         

        CHI   0.056  0.707  5.388**  6.245**  2.382**  1.802  2.165 
HGK  0.967   1.338  7.189**  5.298**  2.587**  2.469**  2.176 
IDO  0.961  0.698   4.900**  7.549**  0.709  3.190**  3.568** 
JAP  2.414**  1.976  0.862   1.248  2.512**  4.449**  0.763 
MAL  1.590  0.698  0.390  2.656**   2.445**  1.925  1.910 
SNG  6.171**  8.719**  4.401**  17.349**  8.563**   3.153**  5.870** 
SYK  2.225  2.832**  2.982**  7.259**  4.875**  0.941   1.381 
TAW  0.622  0.557  0.958  4.426**  3.222**  2.363**  0.269   
F-statistik är presenterat för nollhypotesen att oberoende variablerna inte har en  
Granger kausalitets påverkan på beroende variablerna 
** Signifikant på 5% nivå 
Beroende variablerna är presenterade i kolumnerna 
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Ifall man analyserar resultaten från Europaregionen noggrannare kan man se vilka 

marknader som påverkar andra marknader mest samt vilka marknader påverkas mest. 

Under tillvästperioden finns inget tydligt mönster eftersom endast två värden är 

signifikanta. Under nedgångsperioden finns det tydligare mönster. De marknader som 

enligt Granger kausalitets testet påverkar andra marknader mest i Europaregionen är 

Belgien och Tyskland. Frankrike och Italien har också en viss påverkan på andra 

marknader men inte lika mycket som Belgien och Tyskland. Ifall man däremot ser på 

kolumnerna kan man se vilka marknader som mest påverkas av andra marknader. 

Belgien är den marknaden som påverkas betydligt mest av andra marknader. Frankrike, 

Tyskland och Nederländerna påverkas också i viss mån medan resten av marknaderna 

inte är lika påverkade av andra marknader. 

Resultatet från Asienregionen har liknande mönster som resultatet från Europaregionen 

det vill säga det existerar en stor skillnad mellan tillväxt- och nedgångsperioden. I 

Asienregionen kan man dock se att Singapore påverkar andra marknader samt att 

Indonesien påverkas av andra marknader under tillväxtperioden. Från Europa regionens 

resultat kunde man inte se ett tydligt mönster från tillväxtperioden. Resultatet från 

Asienregionens nedgångsperiod visar också en stor ökning i signifikanta estimat. Den 

marknaden som påverkar andra marknader mest är Singapore. Andra påverkande 

marknader under nedgångsperioden är Hong Kong, Indonesien och Sydkorea. De 

marknader som påverkas mest under nedgångsperioden är Japan, Malesien och 

Singapore. 

Resultatet från Granger kausalitets testet förstärker de resultat som VAR analysen gav. 

Det finns en tydlig ökning i samrörelsen mellan marknaderna när man jämför tillväxt- 

och nedgångsperioden. Ökningen i samrörelsen påverkar nyttan av internationell 

diversifiering, nyttan minskar när samrörelsen mellan marknaderna stiger. För att 

diversifiera sin portfölj på ett effektivt sätt borde investeringsportföljen inkludera 

tillgångar från marknader som inte kan beskriva eller inte beskrivs signifikant av andra 

marknader. Det är viktigt att notera att detta resultat endast visar Granger kausalitets 

samband mellan marknader, vilket kan förklara att resultaten kan variera från de som 

presenterats tidigare i denna undersökning. Det kan även finnas andra samband vars 

resultat fås med hjälp av andra metoder.  
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Figur 2 Klusteranalysens resultat från europeiska marknadernas tillväxtperiod 

  

 

Figur 3 Klusteranalysens resultat från europeiska marknadernas nedgångsperiod 

 

Omgraderade avstånd mellan klustren 

Omgraderade avstånd mellan klustren 
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Figur 4 Klusteranalysens resultat från asiatiska marknadernas tillväxtperiod 

 

 

Figur 5 Klusteranalysens resultat från asiatiska marknadernas nedgångsperiod 

 

 

Omgraderade avstånd mellan klustren 

Omgraderade avstånd mellan klustren 
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7.4 Resultat av klusteranalysen 

Resultaten av klusteranalysen för Europaregionen presenteras i figur 2 och 3. I bilaga 4 

finns europeiska marknadernas klusteranalyser presenterade med siffror. Resultaten 

visar att marknaderna är betydligt närmare varandra i nedgångsperioden än 

tillväxtperioden. I tillväxtperioden är Belgien, Storbritannien, Italien och Nederländerna 

närmast varandra men avstånden mellan klustren är ganska stora. Resten av klustren 

ligger så långt ifrån att en tydligare analys är svår att göra. I nedgångsperioden är 

klustren däremot mycket närmare varandra. De kluster som är längst från de andra 

klustren under nedgångsperioden är Storbritannien och Schweiz. Resten av klustren 

ligger mycket nära varandra vilket tyder på en hög samvariation mellan marknaderna. 

Även den hierarkiska strukturen ändrar mycket mellan tillväxt- och nedgångsperioden. 

Resultaten från regionen i Europa tyder på att marknaderna rör sig mera olika under 

tillväxtperioden än under nedgångsperioden. Resultatet är i linje med de resultat som är 

presenterade tidigare i denna undersökning. 

Resultatet  av  klusteranalysen  för  Asienregionen  presenteras  i  figur  4  och  5.  I  bilaga  5  

finns asiatiska marknadernas klusteranalyser presenterade med siffror. Resultaten från 

Asienregionen skiljer sig mycket från regionen i Europa. Enligt resultaten ligger 

marknaderna närmare varandra under tillväxtperioden än under nedgångsperioden vilket 

är motsatsen med resultaten från regionen i Europa. Under tillväxtperioden ligger Kina 

och Hong Kong samt Malesien och Singapore nära varandra. Tillsammans ligger de på 

ungefär liknande avstånd från Taiwan, Japan och Sydkorea. I nedgångsperioden är 

marknadsklustren liknande som i tillväxtperioden, det vill säga Kina och Hong Kong 

ligger nära varandra, Malesien och Hong Kong ligger nära varandra men avstånden har 

ökat betydligt. Enligt resultaten från klusteranalysen på regionen i Asien är 

samvariationen mellan marknaderna högre under tillväxtperioden än under 

nedgångsperioden. 

Resultaten från klusteranalysen visar en skillnad mellan regionerna i Europa och Asien. 

Samrörelsen mellan marknaderna i Europa ökar tydligt under nedgångsperioden medan 

samrörelsen mellan marknaderna i Asien sjunker under nedgångsperioden. Det 

intressanta med resultaten från europeiska marknaderna är att Storbritannien som under 

tillväxtperioden låg mycket nära andra marknader hade det längsta avståndet till andra 
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marknaderna under nedgångsperioden. Hierarkiska strukturen med marknaderna i Asien 

är nästan lika i både tillväxt- och nedgångsperioden men avstånden ökar under 

nedgångsperioden.  

Tabell 11 Sammanfattning av resultaten 

Metod   Resultat 
   
VAR analys  Samrörelsen mellan marknaderna ökar under 

nedgångsperioden. Till skillnad från övriga resultaten 
visar VAR analysen på de kvadrerade feltermerna i 
Asienregionen en större samrörelse mellan 
marknaderna under tillväxtperioden. 

   
Korrelationen mellan 
avkastningarnas 
feltermer 

 Korrelationerna högre i medeltal i Europa än i Asien. 
En ökad korrelation i nedgångsperioden i 
Asienregionen men i Europaregionen är nivån av 
korrelation densamma i bägge perioderna. 

   
Granger kausalitets 
test 

 En ökad samrörelse mellan marknaderna i både Europa 
och Asien. 

   
Klusteranalys   Avstånden mellan klustren i Europa kortare under 

nedgångsperioden medan avstånden mellan klustren i 
Asien ökar under nedgångsperioden. 
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8 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

Syftet med undersökningen var att undersöka ifall det finns skillnader i nyttan av 

internationell diversifiering mellan en tillväxtperiod samt en nedgångsperiod på 

aktiemarknaden. Tillväxtperioden var i denna undersökning 1.9.2004 till 31.12.2006 

och nedgångsperioden var 1.11.2007 till 28.2.2009. Undersökningen gjordes skilt på 

marknader i Europa och Asien. Datamaterialet bestod av 16 stycken MSCI landsindex 

och för att utföra undersökningen valdes 4 olika metoder. Metoderna bestod av en VAR 

analys, ett test på korrelationen mellan avkastningarnas feltermer, ett Granger 

kausalitets test samt en klusteranalys. 

Resultaten i denna undersökning indikerar att samrörelsen mellan marknaderna är större 

i nedgångsperioden än i tillväxtperioden. Resultaten som presenteras i denna 

undersökning stämmer överens med litteraturen som presenterades tidigare. Erb m.fl. 

(1994), Longin och Solnik (1995) samt Butler och Joaquin (2002) kom fram till att 

korrelationen mellan aktiemarknader ökar under nedgångsperioder eller då volatiliteten 

på aktiemarknaderna stiger. Detta innebär att nyttan med internationell diversifiering 

minskar under nedgångsperioder på aktiemarknaden. I denna undersökning har inte 

beroende korrelationer undersökts men resultatet visar att samrörelsen mellan 

marknaderna har ökat under nedgångsperioden vilket även tyder på en minskning i 

nyttan av internationell diversifiering. Ifall nyttan av internationell diversifiering inte 

ger samma fördel i reducering av risk under nedgångsperioden än under tillväxtperioden 

borde detta påverka investeringsbeteendet hos investerare. 

Resultaten från marknaderna i Europa visar en ökning i samrörelsen med alla test utom 

korrelationen mellan avkastningarnas feltermer. Orsaken till detta beror på att 

korrelationerna i både tillväxt- och nedgångsperioden var så höga att ingen tydlig 

skillnad fanns. De utvalda testmetoderna undersöker olika saker och därför var 

resultaten olika beroende på testmetoden. I denna undersökning användes metoderna för 

att granska samrörelsen mellan marknader och därför gjordes ingen djupare analys av 

någon metod. Resultaten från Europeiska marknaderna visar allmänt en betydligt högre 

samrörelse i både tillväxt- samt nedgångsperioden. Speciellt korrelationen mellan 

avkastningarnas feltermer visar att marknaderna är betydligt mer integrerade i Europa 

än i Asien. Yang m.fl. (2003), Hardouvelis m.fl. (2006) samt Liljeblom och Löflund 
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(1998) kom i sina undersökningar fram till att marknaden i Europa blivit allt mer 

integrerad under tiden före och efter EMU trädde ikraft 1.1.1999. Införandet av en 

gemensam valuta har också påverkat nivån av marknadsintegration vilket förklarar att 

samrörelsen mellan marknaderna i Europa är större. Dessa resultat stöder också Solnik 

m.fl. (1996) undersökning. Deras resultat visade att korrelationen varierar mellan olika 

perioder på aktiemarknaden men inte exakt lika mellan alla marknader. Detta tyder på 

att en investerare kan påverka diversifieringsnyttan av sin investeringsportfölj med att 

välja tillgångar i sin portfölj vars samrörelse stiger minst. 

Både VAR analysens och klusteranalysens resultat visade att samrörelsen inte ökade 

enbart under nedgångsperioden i Asien. Både VAR analysen på avkastningarnas 

kvadrerade feltermer samt klusteranalysen visade att samrörelsen minskade under 

nedgångsperioden mellan marknaderna i Asien. Marknaderna i Asienregionen bestod 

både av utvecklade marknader samt av marknader som kan klassas som växande 

marknader. Enligt Meric och Meric (1997) borde en investerare inkludera även växande 

marknader i sin investeringsportfölj för att mest effektivt reducera risken. Resultaten 

från Asienregionen i denna undersökning är i linje med de resultat som Meric och Meric 

(1997) presenterade, det vill säga samrörelsen i Asienregionen som innehåller växande 

marknader samt utvecklade marknader är inte lika stor som på europeiska marknaden 

med endast utvecklade marknader. Med att ha både växande samt utvecklade marknader 

i sin investeringsportfölj kan man nå en bättre avkastning utan att öka risken i 

investeringsportföljen. 

Internationell diversifiering har diskuterats brett ända sedan Grubel (1968) 

introducerade Markowitz portföljteori på internationella marknader. Undersökningar 

gjorda av Lessard (1973), Jorion (1985) samt Solnik (1995) visar en tydlig nytta med 

internationell diversifiering men först på 1990-talet börjades asymmetrin i nyttan av 

internationell diversifiering att diskuteras. Denna undersöknings resultat visar att nyttan 

inte är konstant utan diversifieringsnyttan beror på samrörelsen mellan olika marknader. 

För att på bästa sättet diversifiera sin investeringsportfölj skall man inkludera tillgångar 

som inte har en hög samrörelse i en investeringsportfölj. Marknaderna i dagens läge 

utvecklas snabbt samt olika restriktioner försvinner vilket leder till friare marknader. 

Detta leder automatiskt till att marknaderna blir mer integrerade och nyttan med 

internationell diversifiering minskar, speciellt under nedgångsperioder. Eun och 
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Resnick (1998) konstaterade också i sina resultat att valutarisken inte kan till största 

delen diversifieras bort på grund av höga korrelationer mellan skillnader i valutakurser. 

Det betyder att i nedgångsperioden är internationell diversifiering inte ett lika lönsamt 

alternativ än i tillväxtperioden mest på grund av minskad nytta men samtidigt hålls 

risken kvar.  

Denna undersökning har undersökt asymmetrin i nyttan av internationell diversifiering 

mellan en tillväxt- samt en nedgångsperiod på aktiemarknaden. Tidsperioderna som 

valdes till denna undersökning representerar de mest extrema perioderna på 

aktiemarknaden under 2000-talet och resultatet visar en skillnad i nyttan av 

internationell diversifiering mellan perioderna. Det existerar ett brett antal studier som 

har kommit fram till liknande resultat om asymmetri i aktieindex korrelation mellan 

olika perioder på aktiemarknaden. En intressant undersökning för framtida forskning 

skulle vara att göra en undersökning på global skala för att se hur samrörelsen mellan 

marknader ändrar ifall man inkluderar tillgångar från flera regioner i en 

investeringsportfölj. I denna undersökning gjordes testen endast på en region i taget och 

resultatet kunde vara mycket olikt ifall man skulle utföra test på båda regionerna 

simultant. En annan intressant undersökning skulle vara att se hur stor nedgångsperiod 

det krävs för att nyttan av internationell diversifiering minskar. Aktiemarknaden kan 

delas in i mindre perioder än de som använts i denna undersökning för att se ifall även 

små trender påverkar skillnaderna i samrörelsen mellan olika aktiemarknader. 
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Bilaga 1: Deskriptiv statistik 

 

Marknaderna i Europa 

Tillväxtperiod Belgien Frankrike Tyskland Italien Nederländerna Spanien Schweiz Storbritannien 

Medeltal 0,0011 0,0009 0,0010 0,0010 0,0010 0,0012 0,0009 0,0008 

Median 0,0016 0,0010 0,0012 0,0011 0,0012 0,0008 0,0006 0,0008 

Maximum 0,0370 0,0373 0,0378 0,0298 0,0396 0,0346 0,0334 0,0276 

Minimum -0,0381 -0,0403 -0,0420 -0,0328 -0,0395 -0,0351 -0,0375 -0,0342 

Std. avvikelse 0,0083 0,0090 0,0095 0,0081 0,0086 0,0086 0,0083 0,0077 

Skewhet -0,4271 -0,2363 -0,2202 -0,1850 -0,1516 -0,0797 -0,2372 -0,1326 

Kurtositet 5,5454 4,6317 4,4968 3,9148 4,9970 4,3448 4,6066 4,4813 

Jarque-Bera 182,3243 72,9849 61,5700 24,6278 103,1930 46,3853 70,9694 57,2774 

Observationer 607 607 607 607 607 607 607 607 

Nedgångsperiod Belgien Frankrike Tyskland Italien Nederländerna Spanien Schweiz Storbritannien 

Medeltal -0,0037 -0,0024 -0,0026 -0,0028 -0,0026 -0,0023 -0,0018 -0,0025 

Median -0,0038 -0,0019 -0,0012 -0,0014 -0,0025 -0,0020 -0,0019 -0,0010 

Maximum 0,1066 0,1200 0,1159 0,1247 0,1053 0,1254 0,0973 0,1225 

Minimum -0,1546 -0,1157 -0,0964 -0,1089 -0,1151 -0,1105 -0,0749 -0,1043 

Std. avvikelse 0,0278 0,0267 0,0256 0,0261 0,0258 0,0271 0,0205 0,0264 

Skewhet -0,5774 0,2784 0,3216 0,4118 0,1324 0,2049 0,3882 0,1903 

Kurtositet 7,2124 7,8266 7,8233 8,2134 7,5638 7,5251 6,7922 7,6202 

Jarque-Bera 275,0338 340,3170 341,3572 401,6150 301,2903 297,6181 216,0169 309,8288 

Observationer 346 346 346 346 346 346 346 346 
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Marknaderna i Asien 

Tillväxtperiod Kina Hong Kong Indonesien Japan Malesien Singapore Sydkorea Taiwan 

Medeltal 0,0015 0,0008 0,0017 0,0006 0,0007 0,0010 0,0012 0,0006 

Median 0,0013 0,0006 0,0017 0,0006 0,0005 0,0013 0,0013 0,0004 

Maximum 0,0504 0,0256 0,0797 0,0422 0,0241 0,0331 0,0436 0,0361 

Minimum -0,0536 -0,0260 -0,1017 -0,0449 -0,0279 -0,0450 -0,0434 -0,0535 

Std. avvikelse 0,0116 0,0073 0,0164 0,0113 0,0061 0,0083 0,0127 0,0113 

Skewhet -0,3208 -0,2376 -0,6066 -0,1144 -0,0361 -0,5725 -0,2842 -0,3635 

Kurtositet 5,3247 4,2451 9,1972 3,9332 5,4775 6,0096 3,9246 4,5595 

Jarque-Bera 147,0965 44,9211 1008,5680 23,3479 155,3670 262,2481 29,7954 74,8760 

Observationer 607 607 607 607 607 607 607 607 

Nedgångsperiod Kina Hong Kong Indonesien Japan Malesien Singapore Sydkorea Taiwan 

Medeltal -0,0030 -0,0023 -0,0029 -0,0018 -0,0015 -0,0026 -0,0033 -0,0023 

Median -0,0003 -0,0002 0,0000 -0,0011 -0,0013 -0,0022 -0,0008 -0,0005 

Maximum 0,1405 0,1045 0,1504 0,1147 0,0557 0,0859 0,2499 0,0783 

Minimum -0,1284 -0,1242 -0,1458 -0,0951 -0,1127 -0,0981 -0,2067 -0,0717 

Std. avvikelse 0,0338 0,0243 0,0298 0,0230 0,0155 0,0229 0,0349 0,0224 

Skewhet 0,2226 0,0402 -0,1275 0,0923 -0,7910 -0,1218 0,1973 -0,0344 

Kurtositet 5,4185 6,6449 7,9381 6,0673 10,7154 5,5676 14,7781 3,8095 

Jarque-Bera 87,1816 191,6183 352,4794 136,1298 894,2558 95,9016 2002,1830 9,5141 

Observationer 346 346 346 346 346 346 346 346 
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Bilaga 2: Marknadernas prisindex 

 

Tillväxtperiod, Europa (1.9.2004-31.12.2006)

 

Belgien Frankrike Italien

Nederländerna Schweiz Spanien

Storbritannien Tyskland
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Nedgångsperiod, Europa (1.11.2007-28.2.2007) 

 

Belgien Frankrike Italien

Nederländerna Schweiz Spanien

Storbritannien Tyskland
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Tillväxtperiod, Asien (1.9.2004-31.12.2006) 

 

Japan Singapore Taiwan

Hong Kong Indonesien Kina

Malaysia Syd Korea
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Nedgångsperiod, Asien (1.11.2007-28.2.2007) 

 

Japan Singapore Taiwan

Hong Kong Indonesien Kina

Malaysia Syd-Korea
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Bilaga 3: Förklaringar på marknadernas förkortningar 

 

Europeiska marknader (MSCI landsindex): 

BEL = Belgien 

FRA = Frankrike 

GER = Tyskland 

ITA = Italien 

NET = Nederländerna 

SPA = Spanien 

SWZ = Schweiz 

UK = Storbritannien 

 

Asiatiska marknader (MSCI landsindex): 

CHI = Kina 

HGK = Hong Kong 

IDO = Indonesien 

JAP = Japan 

MAL = Malesien 

SNG = Singapore 

SYK  = Sydkorea 

TAW = Taiwan 
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Bilaga 4: Resultat av klusteranalysen på regionen i Europa 

 

Tillväxtperiod 

 

Nivå 

Kombinerade kluster 

Koefficienter 

Nivå som klustret uppkommer 

Nästa Nivå Kluster 1 Kluster 2 Kluster 1 Kluster 2 

1 1 8 217.917 0 0 2 

2 1 4 256.795 1 0 3 

3 1 5 282.627 2 0 4 

4 1 7 363.009 3 0 5 

5 1 3 443.809 4 0 6 

6 1 6 490.974 5 0 7 

7 1 2 525.183 6 0 0 

 

Nedgångsperiod 

 

Nivå 

Kombinerade kluster 

Koefficienter 

Nivå som klustret uppkommer 

Nästa Nivå Kluster 1 Kluster 2 Kluster 1 Kluster 2 

1 2 3 1.991 0 0 2 

2 1 2 10.331 0 1 3 

3 1 6 14.755 2 0 4 

4 1 5 29.469 3 0 5 

5 1 4 43.760 4 0 6 

6 1 7 138.852 5 0 7 

7 1 8 229.533 6 0 0 
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Bilaga 5: Resultat av klusteranalysen på regionen i Asien 

 

Tillväxtperiod 

 

Nivå 

Kombinerade kluster 

Koefficienter 

Nivå som klustret uppkommer 

Nästa nivå Kluster 1 Kluster 2 Kluster 1 Kluster 2 

1 1 2 .030 0 0 3 

2 5 6 .037 0 0 3 

3 1 5 .048 1 2 4 

4 1 8 .065 3 0 5 

5 1 4 .070 4 0 6 

6 1 7 .075 5 0 7 

7 1 3 .139 6 0 0 

 

Nedgångsperiod 

 

Nivå 

Kombinerade kluster 

Koefficienter 

Nivå som klustret uppkommer 

Nästa nivå Kluster 1 Kluster 2 Kluster 1 Kluster 2 

1 1 2 .085 0 0 5 

2 5 6 .125 0 0 3 

3 5 8 .143 2 0 4 

4 4 5 .169 0 3 5 

5 1 4 .195 1 4 6 

6 1 3 .239 5 0 7 

7 1 7 .266 6 0 0 
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