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Syftet med denna avhandling är att undersöka vad som påverkar avkastningsskillnader mellan 
amerikanska depositionsbevis och underliggande aktier från BRIC länder samt ifall det är lönsammare 
för en finsk institutionell investerare att investera i depositionsbevis eller i underliggande aktier. Den 
empiriska studien undersöker de fyra största tillväxtmarknaderna; Brasilien, Ryssland, Indien och 
Kina, under tidsperioden januari 2000 till november 2009.  
 
Genom att emittera depositionsbevis kan ett företag få internationell synlighet på en större marknad 
eller till och med erhålla kapitalfinansiering från utländska investerare. Antalet företag som emitterat 
depositionsbevis har stigit kraftigt under det senaste decenniet, numera kan man investera via 
depositionsbevis i de flesta större bolagen från utvecklingsländer. Eftersom depositionsbeviset direkt 
motsvarar företagets aktie, som handlas på utvecklingsmarknaden, kan en investerare enkelt nå nya 
diversifieringsmöjligheter via en västerländsk aktiemarknad. I enlighet med arbitrage teori och lagen 
om ett pris bör depositionsbeviset och den underliggande aktien ha samma avkastning, eftersom det 
egentligen är frågan om två sätt genom vilka man kan investera i en och samma tillgång. Dock finns 
det skillnader i bl.a., likviditet, valutakurser och transaktionskostnader som kan orsaka 
avkastningsskillnader mellan dessa tillgångar.  
 
Den empiriska undersökningen strävar efter att undersöka vilka faktorer som främst bidrar till 
avkastningsskillnader mellan tillgångarna. Detta görs med en multipelregressionsanalys där 
avkastningsskillnader regresseras mot företags-, marknads-, och landsspecifika variabler. För att 
vidare undersöka faktorerna som påverkar avkastningsskillnaderna görs korrelationsanalyser och 
tvärsnittsregressions analyser.  
 
Undersökningen kunde inte direkt besvara ifall det är lönsammare att investera i depositionsbevis eller 
i underliggande aktier. Ifall en investerare erhåller bättre avkastning genom att investera i någotdera 
placeringsalternativet, bär investeraren också en högre risk. Avkastningsskillnaden för stora likvida 
bolag är mycket nära noll. Resultaten indikerar att likviditet har en inverkan på avkastningsskillnaden 
fastän detta samband inte klart fångas av modellen. Brasilianska och indiska depositionsbevis handlas 
mer än ryska och kinesiska depositionsbevis och således har dessa en betydligt effektivare 
prisbildning. Avkastningsskillnaderna varierar till en stor del mellan olika företag och således kan en 
investerare inte implementera en generaliserad investeringsstrategi. En investerare bör undersöka 
enskilda tillgångar och värdesätta dem enligt sina egna preferenser, d.v.s. välja om man föredrar 
likviditet eller ett bättre rättsskydd framom marginellt högre avkastning.  
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1 INLEDNING 

Utvecklingsländernas andel av världens aktiemarknadsvärde steg från 18 % i början av året upp till 

24 % i juli 2009.1 Det är en klar trend att utvecklingsmarknaderna har en större tillväxt än 

marknaderna i västvärlden. Detta innebär att finansvärldens tyngdpunkt ytterligare kommer att 

förskjutas mot utvecklingsmarknader inom nära framtid. I och med att utvecklingsmarknadernas 

andel av världsekonomin stiger bör också investerare placera en större andel av sin portfölj på dessa 

snabbt växande marknader. Globalisering av värdepappersmarknader har gjort det lättare för 

investerare att nå en del av denna tillväxt. Trots att transaktionskostnader och övriga hinder för 

utländska placerare har minskat, finns det en hel del friktioner på en utvecklingsmarknad som får 

investerare att föredra andra placeringsalternativ.   

En investerare kan välja mellan att handla direkt på utvecklingsmarknadens börs eller via 

depositionsbevis. Depositionsbevis är ett sätt för ett företag att notera sig på en utländsk börs och de 

är direkt bundna till företagets egentliga aktier. Depositionsbevis är ofta noterade på en större börs 

som är betydligt mera lättillgänglig än den marknaden där företaget ursprungligen emitterat sina 

aktier. Under 2000-talet har mängden depositionsbevis ökat drastiskt och numera kan man investera 

i nästan alla större bolag från utvecklingsmarknader via depositionsbevis.  

Fastän det är enklare att investera i depositionsbevis kan det vara motiverat att direkt handla på den 

underliggande aktiens värdepappersmarknad. En institutionell investerare har möjlighet till lägre 

transaktionskostnader och har en bättre förhandlingsförmåga på utvecklingsmarknader jämfört med 

mindre investerare. Då uppkommer frågan ifall det är lönsammare för en institutionell investerare 

att direkt handla på den inhemska börsen? Tidigare forskningar har tangerat frågeställningen men 

det finns inget klart svar. Chakravarty, Chiyachantana & Jiang konstaterar att det är omöjligt att 

komma till ett generellt och entydigt svar gällande vilket investeringssätt som är lönsammare2. 

Däremot har Coolidge funnit resultat som hävdar det är lönsammare att investera i depositionsbevis 

än i den underliggande aktien ifall mera än 10 % av företagets totala aktievolym handlas via 

depositionsbevis3.  

I teorin är det frågan om två olika tillvägagångssätt med vilka man kan investera i en och samma 

tillgång. Ifall marknaderna är effektiva borde denna fråga vara irrelevant för en investerare. I 

praktiken är det dock inte så entydigt. En investerare måste överväga olika faktorer som skiljer 
                                                
1 MSCI Emerging Market Index andel av MSCI World Index var 24 % den 3 juli 2009.  Bloomberg  
2 Chakravarty, Chiyachantana & Jiang (2004) 
3 Coolidge (2008) 
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depositionsbevis från den underliggande aktien, t.ex. valutarisk, likviditet, politisk risk och 

transaktionskostnader. Dessa faktorer påverkar tillgångarnas pris och då uppstår t.ex. följande 

frågor: betalar investerare ett premium för likviditeten eller hur påverkar skillnaden i 

transaktionskostnader respektive tillgångars pris? Kan en institutionell investerare dra nytta av 

prisskillnader som uppkommer mellan depositionsbevis och dess underliggande aktie? Arbetets 

empiriska undersökning kommer bland annat att undersöka dessa frågeställningar.  

Själva avhandlingen är ett projektarbete för FIM Kapitalförvaltning Ab. Detta innebär att jag har 

tillgång till verkliga transaktionskostnader som uppkommer då en institutionell investerare handlar 

aktier på en BRIC marknad. 

1.1. Problemområde och kontribution 

I denna avhandling undersöks BRIC länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina). Eftersom 

endast få utländska investerare har rättigheter att handla direkt på de kinesiska börserna, kommer 

denna avhandling att undersöka kinesiska H aktier som är noterade på Hong Kongs aktiemarknad. 

Avkastningarna för aktier från dessa fyra marknader jämförs med avkastningarna för deras 

motsvarande amerikanska depositionsbevis. I undersökningen studeras 192 tillgångar varav 50 är 

preferenstillgångar. Den empiriska undersökningen går huvudsakligen ut på att studera hur 

likviditetsskillnader, transaktionskostnader, valutarisk, respektive lands rättsystem och 

marknadsavkastningar påverkar avkastningsskillnaden mellan depositionsbevis och den 

underliggande aktien. Trots att alla BRIC länderna kan anses vara gränsmarknader med hög tillväxt, 

finns det stora skillnader mellan länderna som påverkar avkastningsskillnaderna mellan 

depositionsbevis och den underliggande aktien. Därmed är det troligt att en investerare bör 

implementera olika investeringsstrategier för respektive länder. Således kommer den empiriska 

undersökningen till en stor del att studera skillnader mellan länderna och hur dessa påverkar de 

olika placeringsalternativen. 

Ytterligare kommer preferens- och stamtillgångar att jämföras med varandra. Så vitt jag vet har inte 

tidigare forskning studerat avkastningsskillnader mellan preferensaktier och deras depositionsbevis 

samt stamaktier och deras depositionsbevis. Avkastningsskillnaderna förväntas bete sig olika 

eftersom dessa tillgångar har avvikande rättigheter mot företaget, i form av olika dividender och 

rösträttigheter. Denna undersökning kommer att koncentrera sig på brasilianska tillgångar eftersom 

det är speciellt vanligt för brasilianska företag att ha två aktieklasser. Brasilianska preferensaktier 

har betydligt högre rösträttigheter men däremot kompenseras stamaktierna med 10 % högre 
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dividender4. Här bör dock betonas att preferens- och stamtillgångar inte är den empiriska studiens 

huvudsakliga undersöknings objekt. Syftet med att undersöka dessa tillgångar är att bättre kunna 

förstå hur avkastningsskillnaderna för brasilianska tillgångar beter sig.  

Den empiriska undersökningen baserar sig långt på metoder som härstammar från en artikel skriven 

av Gagnon & Karoly.5 Dock har metoderna utvecklats så att tillgångarnas likviditet beaktas också i 

en tidsserieregression och inte enbart i en tvärsnittsregression. Genom att utgå från dessa metoder 

kan undersökningens resultat enklare jämföras med tidigare forskningar. Undersökningens resultat 

förväntas bevisa att, i enlighet med finansiell teori om effektiva marknader, är det inte möjligt att 

uppnå arbitrage vinster genom att utnyttja tillfälliga prisskillnader mellan depositionsbevis och den 

underliggande aktien. Trots detta förväntas undersökningens resultat ge vissa riktlinjer vilka 

underlättar en institutionells investerares beslutfattande då investeringsalternativ väljs och vilka 

faktorer som främst påverkar avkastningsskillnaderna.  

1.2. Syfte 

Avhandlingens syfte är att undersöka vad som påverkar avkastningsskillnader mellan amerikanska 

depositionsbevis och underliggande aktier från BRIC länderna och ifall det är lönsammare för en 

institutionell investerare att investera i amerikanska depositionsbevis eller i motsvarande 

underliggande aktier. 

1.3. Avgränsningar 

I avhandlingen undersöks endast sponsorerade amerikanska depositionsbevis vars underliggande 

aktie härstammar från ett BRIC land. Undersökningens data baserar sig på ett sampel från 

05.01.2000 till 18.11.2009. Eftersom endast få utländska investerare har möjlighet att handla direkt 

på de kinesiska aktiemarknaderna, undersöks kinesiska H aktier, som är noterade på Hong Kong 

börsen, och deras motsvarande depositionsbevis.  

Transaktionskostnaderna som används i undersökningen är från år 2009. På grund av att äldre 

transaktionskostnader inte är tillgängliga kommer dessa att användas för hela 

undersökningsperioden. 

                                                
4 Silva & Subrahmanyam (2007) 
5 Gagnon & Karolyi (2004) 
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1.4. Arbetets fortsatta uppläggning 

Arbetet börjar med en genomgång av depositionsbevis och vad dessa innebär för investerare och för 

företag som emitterar dem. Därefter diskuteras olika nivåer av depositionsbevis och hur marknaden 

för depositionsbevis har förändrats under de senaste åren. Sedan sammanknyts depositionsbevis 

med finansiell arbitrage teori och lagen om ett pris. Arbetet fortsätter med en beskrivning av de 

mest väsentliga skillnaderna mellan depositionsbevis och den underliggande aktien. Arbetets 

beskrivande del avslutas med kapitlet Tidigare forskningar, som sammanfattar fyra artiklar som är 

betydelsefulla för denna avhandling. 

Den undersökande delen av avhandlingen inleds med ett avsnitt undersökningens data presenteras. 

Därefter redogörs för de metoder och variabler som kommer att användas i den empiriska 

undersökningen. Slutligen presenteras undersökningens resultat och konklusioner. 
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2  DEPOSITIONSBEVIS 

Det första depositionsbeviset emitterades av JP Morgan år 1927 när det brittiska företaget 

Selfridges strävade efter att expandera till den amerikanska marknaden. Idag, mer än 80 år senare, 

har marknaden för depositionsbevis vuxit explosionsartat, främst på grund av globalisering och 

investerarnas strävan efter att nå ytterligare internationella diversifieringsfördelar. Genom att 

emittera depositionsbevis utomlands har ett företag möjlighet att utbreda sin ägarbas, få 

uppmärksamhet eller erhålla kapitalfinansiering. Således kan företag bättre nå sina strategiska mål 

samtidigt som investerare enkelt kan investera i företag från främmande länder. Största nyttan för 

en investerare är att dessa utländska företag kan nås till en lägre kostnad utan problem som 

förekommer med utländsk aktiehandel.6 Från  investerarens  synvinkel  skiljer  sig  handel  med  

depositionsbevis inte från handel med övriga aktier. 

De vanligaste sätten för företag att emittera aktier på en utländsk marknad är genom amerikanska 

depositionsbevis (ADR) och globala depositionsbevis (GDR). Amerikanska depositionsbevis 

emitteras och handlas främst i USA men i vissa fall också på de större börserna i Europa. Detta är 

den vanligaste formen av depositionsbevis, handeln sker nästan alltid i dollar fastän 

depositionsbevisen skulle vara noterade i Europa. Ifall ett företag enbart vill nå de Europeiska 

marknaderna emitteras globala eller europeiska depositionsbevis, vilka för det mesta handlas vid 

London, Luxemburg eller Frankfurt.7 Andra ovanligare former av depositionsbevis är 

internationella depositionsbevis (IDR), Kinesiska depositionsbevis (CDR), Hong Kong 

depositionsbevis (HDR) och Koreanska depositionsbevis (KDR). Trots att marknaden för dessa 

sällsynta depositionsbevis ännu är relativt outvecklad är det sannolikt att marknaden för t.ex. Hong 

Kongs depositionsbevis kommer att växa kraftigt i framtiden.8  

När ett företag emitterar depositionsbevis förblir motsvarande andel av företagets aktier bundna 

som en underliggande tillgång för depositionsbevisen. Ett depositionsbevis representerar ofta ett 

antal aktier, med andra ord sammanbinds t.ex. 5 aktier ihop och dessa handlas som ett 

depositionsbevis på den utländska marknaden, då är depositionsbevisets konverterings tal 1:5. 

Aktierna sammanbinds för att åstadkomma ett lämpligt nominellt värde för ett enskilt 

depositionsbevis. En investerare kan konvertera depositionsbevis till underliggande aktier som 

                                                
6 www.adr.com 
7 www.adr.db.com 
8 Jönsson (2007) 
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handlas på den inhemska börsen, således finns det ett direkt samband mellan depositionsbevis och 

den underliggande aktien.  

Depositionsbevis handlas inte i samma valuta som de underliggande aktierna. Därmed styr 

valutakursförändringar depositionsbevisets pris fastän den underliggande aktiens pris inte skulle 

ändra. Skillnaderna mellan depositionsbevis och dess underliggande aktier diskuteras utförligare i 

kapitel 4.  

2.1. Nyttan med depositionsbevis 

Utgångspunkten för att det skall finnas utbud och efterfråga för depositionsbevis är att både det 

emitterande företaget och investeraren kan dra nytta av depositionsbevis. Det emitterande företaget 

kan uppnå en bredare och mer diversifierad aktieägarbas vilket ökar aktiens totala likviditet och 

möjligtvis höjer aktiepriset. Dessutom får företaget en betydligt större synlighet på den utländska 

marknaden. Företaget har också möjlighet att erhålla kapitalfinansiering och depositionsbevisen kan 

användas som finansiering vid företagsköp. Ytterligare kan företaget erbjuda bättre rättigheter för 

utländska investerare. Siegel konstaterar i sin artikel att då ett företag från ett utvecklingsland 

noterar en del av sina aktier på en utländsk marknad skyddas företagets investerare av ett bättre 

rättsystems och företaget får ett gott rykte och mera trovärdighet, vilket sänker företagets totala 

kapitalkostnad i framtiden.9  

Att investeraren skyddas av västerländsk lagstiftning är en av de viktigaste fördelarna med att 

investera i depositionsbevis istället för underliggande aktien. Detta är en av de främsta orsakerna till 

att investerare överhuvudtaget vågar placera i mindre företag i utvecklingsländer.10  

Ytterligare fördelar med att investera i depositionsbevis är att man kan uppnå internationell 

diversifiering utan att möta marknadsfriktioner som tenderar att försvåra aktiehandel på 

utvecklingsmarknader. Dessa marknadsfriktioner kan vara t.ex. opålitliga förmedlare, obefintligt 

informationsflöde och en komplicerad beskattningspraxis. Utöver detta är transaktionskostnaderna 

för handel med depositionsbevis lägre än för handel med den underliggande aktien på en 

utvecklingsmarknad. Ytterligare erhåller investeraren den underliggande aktiens dividender direkt i 

en aktivt handlad valuta.11  

                                                
9 Siegel (2005) 
10 Reese & Weisbach (2002) 
11 www.adrbnymellon.com 
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Det emitterande företagets nytta av depositionsbevis beror långt på vilken nivå företaget väljer att 

emittera depositionsbeviset. I följande avsnitt redogörs för olika nivåer av depositionsbevis. 

2.2.  Olika former av depositionsbevis 

Ett företag kan antingen emittera sponsorerade depositionsbevis eller depositionsbevis som inte är 

sponsorerade (eng. unsponsored/sponsored depositary receipt). Depositionsbevis som inte är 

sponsorerade emitteras utan extern hjälp av en depositionsbank och de handlas på en OTC marknad. 

Emissionens storlek bestäms av marknadens efterfråga och målgruppen är oftast enstaka större 

investerare. På grund av att ingen depositionsbank är inblandad och att emissionen riktas mot en 

begränsad grupp av investerare, så finns det relativt lite information tillgängligt gällande 

depositionsbevis som inte är sponsorerade.12  

Majoriteten av depositionsbevis som emitteras är sponsorerade, med andra ord genomförs hela 

emissionsprocessen med hjälp av en depositionsbank. Företaget betalar en provision till banken som 

sköter bland annat emitteringen av depositionsbevisen.  Depositionbankens uppgift är att tjäna alla 

parter som tar del av emissionen, d.v.s. investerare, det emitterande företaget och finansiella 

intermediärer hos vilka depositionsbevis handlas. Huvudsakligen är det fyra banker som sköter 

emissioner av depositionsbevis, Bank of New York Mellon, JP Morgan, Citibank och Deutsche 

bank.  

Tabell 1 på sid 9 sammanfattar de främsta skillnaderna i olika former av depositionsbevis. 

2.2.1. Kapitalfinansiering kontra internationell synlighet 

Det emitterande företaget kan enligt sina preferenser välja på vilken nivå de sponsorerade 

depositionsbevisen skall emitteras. Företagets val av nivån beror främst på ifall företagets mål är att 

erhålla mera aktiekapital eller om företaget endast söker synlighet på en större marknad. Detta 

kapitel behandlar främst sponsorerade amerikanska depositionsbevis. Emissioner av övriga 

depositionsbevis, som t.ex. globala depositionsbevis, klassas inte direkt på olika nivåer men 

grundprincipen gällande företagets val mellan kapitalfinansiering eller internationell synlighet är 

den samma. Amerikanska depositionsbevis kan emitteras på tre olika nivåer, nivå 1, nivå 2 eller 

nivå 3. Den största skillnaden mellan de två första nivåerna och den tredje är att på de första 

nivåerna flyttar företaget en del av sina aktier till en depositions bank som förvarar dessa som en 

                                                
12 Informationen till detta kapitel är erhållet från ”Depositary Receipts Handbook” utgiven av Deutsche Bank. 
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underliggande tillgång till depositionsbevisen. På den tredje nivån erhåller företaget 

kapitalfinansiering genom att nyemittera aktier i form av depositionsbevis.13 

Nivå 1, den populäraste varianten av depositionsbevis, är det enklaste sättet för ett företag att notera 

sig på en utländsk kapitalmarknad. Själva emissionen är relativt enkel att genomföra och handeln av 

depositionsbevisen sker på en OTC marknad. Företaget har en minimal informeringsskyldighet och 

är inte tvungen att registrera sig hos den utländska finansinspektionen. I genomsnitt är emissionens 

storlek 5 – 15 % av företagets totala aktiekapital. Efter att företaget har lyckats med en nivå 1 

emission är det vanligt att företaget uppgraderar depositionsbevisen till en högre nivå. 

Nivå 2 kräver att företaget registrerar sig hos landets finansinspektion. På den andra nivån noteras 

företagets depositionsbevis på en utländsk börs, därmed är kravet på tillgänglig information 

betydligt större än för depositionsbevis som endast noteras på en OTC marknad. Ifall företaget t.ex. 

planerar att använda aktiekapital som en betalningsmetod i samband med ett företagsköp 

utomlands, bör företagets depositionsbevis vara åtminstone av nivå 2.  

Ifall företaget strävar efter att erhålla kapitalfinansiering bör nya aktier i form av depositionsbevis 

emitteras enligt nivå 3 på den utländska marknaden. Då har företaget en mycket hög informering 

skyldighet då den är direkt beroende av investerarnas pengar.  

2.2.2. Begränsade depositionsbevis 

Ifall ett företag vill emittera depositionsbevis åt en begränsad grupp av investerare, kan detta göras 

på två sätt, enligt lagparagrafen 144-A eller reglering S14. Dessa är specialfall där företaget erhåller 

kapitalfinansiering genom en riktad emission av depositionsbevis. Då anses depositionsbevisen vara 

så kallade privata placeringar och de kan endast handlas av kvalificerade institutionella investerare 

(eng. Qualified Institutional Buyer, QIB). 144-A depositionsbevis är riktade till amerikanska 

institutionella investerare medan reglering S depositionsbevis inte är registrerade hos en amerikansk 

värdepappersmyndighet och är syftade för icke-amerikanska investerare. Företagets 

informeringsskyldighet är mycket låg då vanliga investerare ej har möjlighet att placera i dessa 

depositionsbevis.15 

 

                                                
13 Informationen till detta kapitel är erhållet från ”Depositary Receipts Handbook” utgiven av Deutsche Bank. 
14 144-A och reglering S härstammar från The U.S. Securities and Exchange Commision (SEC) reglering för emission 
av begränsade depositionsbevis. 
15 Informationen till detta kapitel är erhållet från ”Depositary Receipts Handbook” utgiven av Deutsche Bank. 
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Tabell 1 Sammanfattning av skillnader mellan de olika nivåerna av amerikanska depositionsbevis 

Nivå Börslistat Målgrupp 
Inverkan på 
företaget Rapporteringskrav 

Nivå 1 Olistat (OTC) Alla 
Försvagar 
ägarstrukturen Lågt 

Nivå 2 
Börslistat på en 
aktiemarknad Alla 

Försvagar 
ägarstrukturen 

Bör registrera sig hos 
finansinspektionen 

Nivå 3 Nyemission Alla 
Erhåller 
kapitalfinansiering 

Mycket hög, jämförbart med ett 
vanligt publikt aktiebolag på 
respektive marknad 

     

144A Olistat  

Kvalificerade 
institutionella 
investerare 

Erhåller 
kapitalfinansiering Lågt 

Reglering S Olistat 

Icke- Amerikanska 
institutionella 
investerare 

Erhåller 
kapitalfinansiering Lågt 

2.3. Depositionsbevis i dag 

Värdet av depositionsbevismarknaden har ökat stadigt under det senaste decenniet. Under år 2008 

var värdet av depositionsbevismarknaden som högst vid ca 4000 miljarder dollar då 

handelsvolymen steg med hela 34 % från år 2007. Under första halvåret av 2009 har värdet av 

depositionsmarknaden sjunkit drastiskt till 1300 miljarder dollar, på grund av den rådande 

finanskrisen. Samtidigt sjönk det totala dagliga handelsvärdet av depositionsbevis men denna 

nedgång var inte lika drastisk som marknadsvärdets nedgång.16 Utvecklingen av 

depositionsbevismarknaden i dollar illustreras närmare i figur 1. 

 
Figur 1 Depositionsbevismarknadens utveckling  

Mängden depositionsbevis steg med endast 3 % från år 2007 till år 2008, med andra ord 

härstammade stegringen i handelsvolymen från ökat intresse för depositionsbevis och inte från 

nyemissioner av depositionsbevis. Situationen förändrades totalt då handel med depositionsbevis 

                                                
16 Informationen i detta kapitel baserar sig på ”The Depositary Receipt Markets 2009 H1” utgiven av Bank of New 
York Mellon. 



 

 

10

störtdök under början av året 2009. I oktober 2008 ändrades lagstiftningen för OTC handlade 

depositionsbevis, vilket innebar en stark ökning i mängden emissioner bland dessa 

depositionsbevis. Ändringen jämställde OTC handlade depositionsbevis med övriga tillgångar som 

handlas på en OTC marknad. Utgående från detta kan man dra den slutsatsen att likviditeten bland 

depositionsbevis drastiskt ökade mot slutet av år 2008, i och med att handel med exciterande 

depositionsbevis ökade betydligt snabbare än vad nya depositionsbevis emitteras. Däremot har 

handelsaktiviteten starkt minskat och mängden depositionsbevis ökat under första halvåret av 2009. 

I juni 2009 fanns det 3096 tillgångliga depositionsbevis från 79 olika länder, då det i slutet av 2008 

fanns 2149 emitterade depositionsbevis. Dessa skarpa marknadsrörelser återspeglas förmodligen 

kraftigt i depositionsbevisens likviditet.  

Figur 2 demonstrerar fördelningen av depositionsbevis mellan olika länder. Andelen övriga länder 

täcker nästan hälften av alla depositionsbevis. Med andra ord har flera mindre länder emitterat 

enstaka depositionsbevis. När man granskar närmare fördelningen mellan västvärlden och 

utvecklingsmarknader kan man se att nästan hälften av alla depositionsbevis härstammar från 

utvecklingsmarknader. BRIC länderna, som inkluderars i denna avhandling, står för en tredje del av 

världens nuvarande depositionsbevis och under år 2008 härstammade över hälften av nya 

depositionsbevis från dessa länder. Figur 3 visar i detalj hur den totala handelsvolymen är fördelad 

mellan olika handelsplatser, i grafen framgår det att majoriteten av depositionsbevis handeln sker 

vid NYSE. Eftersom det är amerikanska depositionsbevis som främst handlas vid NYSE kan man 

konstatera att amerikanska depositionsbevis handlas betydligt mera än övriga typer av 

depositionsbevis. Siffrorna i figur 2 och figur 3 återspeglar tidpunkten 31.12.2008.  

 
Figur 2 Depositionsbevisens fördelning mellan olika länder 

Figur 3 Depositionsbevisens fördelning mellan olika marknadsplatser 
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3  DEPOSITIONSBEVIS OCH FINANSIELL TEORI 

I detta kapitel diskuteras prisförhållandet mellan depositionsbevis och den underliggande aktien 

inom ramen för finansiell teori. Teoretiskt sett är det arbitrage handeln som styr prisförhållandet 

mellan dessa två tillgångar. Ifall arbitrage vinster är möjliga innebär det att 

utvecklingsmarknaderna, som inkluderas i denna studie, inte är totalt effektiva eller att de två 

tillgångarna som jämförs inte är finansiellt sett lika. Det är viktigt att förstå förhållandet mellan 

marknadseffektivitet, arbitrage och lagen om ett pris. För att marknaderna skall vara totalt effektiva 

krävs  det  att  lagen  om  ett  pris  håller  och  att  arbitrage  vinster  inte  är  möjliga.  Ifall  det  inte  finns  

arbitrage innebär detta att lagen om ett pris håller, däremot ifall lagen om ett prishåller innebär detta 

inte nödvändigtvis att det inte finns arbitrage.17  

3.1. Marknadseffektivitet 

1953 publicerade Kendall en studie där han undersökte finansiella tidsserier. Mot sina förväntningar 

hittade Kendall inte några förutsägbara mönster med hjälp av vilka man kunde prognostisera 

framtida marknadsrörelser. Han konstaterade att tillgångarnas pris följer en slumpmässig gång (eng. 

Random Walk).18 I början av 1960 talet utvecklade Fama Kendalls ide och publicerade en studie där 

den effektiva marknadshypotesen introducerades19. Den effektiva marknadshypotesen hävdar att 

priset på en tillgång reflekterar all tillgänglig information och följer därmed en slumpmässig gång. 

Fastän många akademiker kritiserade den mycket förenklade teorin gällande effektiva marknader, 

var teorins hypoteser allmänt godkända ända till början av 90-talet. Därefter introducerades 

beteendemässig finansiell teori och marknadsanomalier som kraftigt motsätter den effektiva 

marknadsteorin. Ifall marknader vore fullt effektiva skulle all tillgånglig information reflekteras i 

tillgångens pris. Nuförtiden är det allmänt godkänt att finansiella marknader inte är fullt effektiva 

således kunde investerare dra nytta av t.ex. insiderinformation. Dessutom har det bevisats att 

tillgångars pris inte följer en slumpmässig gång, eftersom denna teori baserar sig på stränga 

antaganden. Leroy var bland de första som bevisade att tillgångarnas pris inte följer en slumpmässig 

gång20 och senare studier har bevisat att man utgående från dividendavkastningar kan förutspå till 

en del framtida aktieprisnivåer21. En av de mest kända studierna som motsätter effektiva marknader 

                                                
17 Chochrane (2005) 
18 Kendall (1953) 
19 Fama (1965) 
20 LeRoy (1973) 
21 Chochrane (2005) 
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och prisernas slumpmässiga gång är artikeln ”A Non-Random Walk Down Wall Street” skriven av 

Lo & MacKinlay22. 

Senare studier har betonat betydelsen av transaktionskostnader och kostnaden för anskaffning av 

information. Marknader kan verka ineffektiva men i verkligheten kan inte ineffektiviteten utnyttjas 

på grund av att nyttan uppäts av kostnaden för anskaffningen av den informationen som 

ursprungligen bevisat att marknaderna är ineffektiva. Utöver detta måste en investerare yttrligare 

betala för genomförandet av transaktionen där han utnyttjar ineffektiviteten. Med andra ord kunde 

teorin gällande effektiva marknader vara relevant ifall man utgår från att det finns 

transaktionskostnader och att information kostar. 23  

Tidigare studier gällande marknadseffektivitet på marknaden för depositionsbevis har funnit spår 

som tyder på att depositionsbevismarknaden inte är helt effektiv. Kim, Szakmary & Mathur bevisat 

att valutakurser återspeglas i depositionsbevis med dröjsmål.24 Chan, Hong & Subrahamanyam har 

däremot funnit att utgående från hur depositionsbevisens likviditet förändras kunde det vara möjligt 

att förutspå den underliggande tillgångens rörelser. Eftersom likviditetsförändringar tenderar att 

reflekteras i den underliggande tillgångens pris med dröjsmål.25 

Då man undersöker ifall depositionsbevismarknaden är effektiv spelar transaktionskostnader och 

kostnaden av information en mycket stor roll. Således fortsätter detta kapitel med en genomgång av 

teorier gällande arbitrage och lagen om ett pris som stöder den effektiva marknadshypotesen, 

eftersom dessa teorier styr marknader och därmed tillgångarnas pris mot ett jämviktsläge.  

3.2.  Arbitrage  

Arbitrage är ett av de mest fundamentala begreppen inom finansiell teori. Dess viktigaste uppgifter 

är att uppehålla marknadens effektivitet och att stärka lagen om ett pris. Arbitrage kan definieras 

som att göra vinst på en tillfällig prisskillnad mellan två likadana tillgångar som är noterade på två 

olika marknader genom att samtidigt köpa den ena och sälja den andra. I teorin kräver detta ingen 

nettoinvestering och positionen är totalt riskfri. I praktiken är detta omöjligt på grund av 

marknadsfriktioner och ofullständig information gällande tillgångarna. Med marknadsfriktion anses 

kostnader så som transaktionskostnader, restriktioner för blankning och extra skatter. Arbitrage 

hindras också till en del på grund av ofullständig information men detta är svårare att observera. Till 
                                                
22 Lo & MacKinlay (2001) 
23 Bodie, Kane & Marcus (2009) 
24 Kim, Szakmary & Mathur (2000) 
25 Chan, Hong & Subrahamanyam (2008) 



 

 

13

exempel är det mycket krävande för en investerare att med säkerhet veta ifall prisskillnaden mellan 

tillgångarna är tillräckligt stor för att täcka alla handelskostnader. Ifall det finns en osäkerhet 

gällande detta är arbitragepositionen inte riskfri.26   

En annan faktor som bör beaktas är att arbitrageaktörer oftast specialiserar sig enbart i 

arbitrageaktiviteter, vilket orsakar brist på diversifiering portföljen. Ifall det skulle inträffa en 

plötslig chock på marknaden som orsakar en större avvikelse i arbitragepositionen, så kan inte 

investeraren diversifiera bort denna risk. Därmed begränsas mängden kapital som kan investeras i 

arbitragepositionen.27 

Depositionsbevismarknaden är ett lämpligt område för undersökning av arbitrage, främst för att 

både depositionsbevis och den underliggande aktien har jämlika rättigheter till företagets framtida 

kassaflöden. Kännetecknande för denna marknad är att institutioner, depositionsbanker, ansvarar för 

att depositionsbevisen direkt kan ersättas med de underliggande aktierna. Således kan en arbitrage 

investerare direkt växla depositionsbevis till den underliggande aktien ifall det uppstår en 

prisskillnad. En annan speciell karaktär är att ett brett sortiment av företag från olika länder finns 

representerade på en och samma marknad. Därmed är det enkelt att jämföra depositionsbevis både 

mellan olika länder och mellan företag. Rabinovitch, Silva & Susmel och Gagnon & Karolyi har 

båda undersökt ifall det finns arbitrage på depositionsbevismarknaden. Båda undersökningarna 

konstaterade att det uppstår tillfälliga prisskillnader mellan depositionsbevis och den underliggande 

aktien men dessa situationer är få och de varar endast en kort stund. Därmed är det ytterst svårt att 

genomföra arbitrage handel med depositionsbevis i praktiken. I enlighet med dessa resultat 

förväntas denna avhandling också visa att arbitrage med depositionsbevis inte är möjligt. 

Ifall arbitrage är möjligt tyder det på att det finns brister i marknadernas effektivitet. Ett annat 

alternativ är att det finns faktorer som skiljer depositionsbevis från den underliggande aktien, dessa 

faktorer har således endera en positiv eller en negativ inverkan på tillgångarnas pris. Då kan man 

dra den slutsatsen att arbitrage vinster uppstår på grund av skillnader i tillgångarna och inte på 

grund av marknadens okunnighet att prissätta tillgångarna.  

3.3.  Lagen om ett pris 

Lagen om ett pris påstår att ifall två tillgångar är finansiellt sett likadana måste deras pris vara lika 

efter att man korrigerat med olikheter hur tillgångarna noteras, t.ex. valutakurser och 
                                                
26 Bodie et al. (2009) 
27 Schleifer & Vichny (1997) 
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depositionsbevisens konvergeringstal. Ifall det uppstår en prisskillnad mellan två varianter av en 

och samma tillgång, finns det mängder av investerare som försöker dra nytta av prisskillnaden, 

vilket leder till att aktiens pris slutligen styrs på grund av efterfråga och utbud till ett jämviktsläge 

där arbitrage inte är möjligt. 28 

Därmed bör depositionsbevis, )(UPt  som handlas på en utländsk marknad, och dess underliggande 

aktie )(IPt på den inhemska marknaden ha ett och samma pris (valutakurs och depositionsbevisens 

konverteringstal inkluderas inte i formlerna nedan). 

)()( IPUP tt  (1) 

Senare vid tidpunkt t+1 kan priset på båda tillgångarna ha ändrat men deras förhållande bör vara 

samma. Om )(1 UPt < )(1 IPt  köper arbitrage handlare depositionsbevis och säljer den 

underliggande aktien, däremot när )(1 UPt > )(1 IPt köper arbitrage handlare den underliggande 

aktien och säljer dess depositionsbevis. Handeln fortsätter ända tills jämviktsläget mellan 

tillgångarna uppnås. 

)()( 11 IPUP tt  (2) 

Formeln kan likväl uttrycka tillgångarnas avkastningar: 

)(
)(

)(
)( 11

IP
IP

UP
UP

t

t

t

t  (3), 

vilket är jämförbart med: 

kIRUR tt )()( 11  (4) 

                                                
28 Den teoretiska referensramen för detta kapitel härstammar från artikeln ”Returns on ADRs and arbitrage in emerging 

markets” skriven av Rabinovitch, Silva & Susmel (2003). 
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I formel 4 är skillnaden mellan depositionsbevisets avkastning och den underliggande tillgångens 

avkastning uttryckt med variabeln k. k kan anses vara totala transaktionskostnaderna för arbitrage 

handel. Med andra ord måste avkastningsskillnaden vara större eller mindre än de totala 

transaktionskostnaderna för att arbitrage skall vara möjligt. Ifall arbitrage är möjligt är marknaderna 

inte effektiva.  

Variabeln k är summan av alla faktorer som påverkar avkastningsskillnaden, dessa kan vara t.ex. 

skillnader i likviditet, transaktionskostnader och valutarisk. I nästa kapitel diskuteras bland annat 

dessa faktorerna mera detaljerat. 
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4 SKILLNADER MELLAN DEPOSITIONSBEVIS OCH DEN 
UNDERLIGGANDE AKTIEN 

I detta kapitel genomgås olika faktorers inverkan på avkastningsskillnaden mellan depositionsbevis 

och den underliggande aktien. Enligt tidigare forskning påverkas avkastningsskillnaden främst av 

skillnader i likviditet, transaktionskostnader och valutarisk, men utöver dessa finns det även 

skillnader i volatilitet, handelstider och tillgänglig information. Gemensamt för dessa faktorer är att 

deras inverkan relativ enkelt kan mätas och värderas. Ytterligare påverkas avkastningsskillnader av 

övriga indirekta transaktionskostnader, t.ex. restriktioner för aktiehandel på den inhemska 

marknaden. Restriktionerna är mycket svåra att prissätta men det är självklart att investerare 

undviker att handla på en marknad som är starkt reglerad.  

4.1. Likviditet 

Likviditetspremium kan definieras som prisskillnaden mellan två varianter av en och samma 

tillgång varav en är likvid och den andra olikvid. Med andra ord är likviditetspremiet den 

tilläggsavgift som en investerare är villig att betala för att ha möjligheten att snabbt köpa eller sälja 

en tillgång. Storleken i prisdifferensen mellan en akties köp- och säljkurs (eng. bid/ask spread) är ett 

av de vanligaste sätten att mäta en akties likviditet. Ifall en aktie handlas mera sällan uppstår det en 

osäkerhet gällande tillgångens verkliga pris, då blir prisintervallet mellan aktiens erbjudna köpkurs 

och säljkurs större på grund av att investerare undviker ett för högt (lågt) pris då aktien köps (säljs). 

Ifall en aktie är mycket likvid korrigeras aktiens pris ständigt enligt de nya köp och sälj 

erbjudanden. 29 

Amihud och Mendelson har undersökt förhållandet mellan likviditet och genomsnittliga 

avkastningar. Studien visar att köp och sälj kursdifferensen, mätt i procent av aktiens pris, 

varierande allt från 0,1 % för internationella storföretag till 5 % för småföretag. Undersökningens 

banbrytande resultat var att de olikvidaste aktierna hade i genomsnitt en 8,5 % högre årlig 

avkastning än de mest likvida aktierna. Med andra ord avkastar olikvida tillgångar betydligt högre 

under längre tidsperioder.30 Således kunde man anta att redan små likviditetsskillnader mellan 

depositionsbevis och den underliggande aktien förklarar en stor del av avkastningsskillnaden mellan 

dessa tillgångar.  

                                                
29 Bodie et al. (2009) 
30 Amihud & Mendelson (1986) 
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Rabinovitch et al. har undersökt faktorer som påverkar avkastningsskillnaden mellan 

depositionsbevis och den underliggande aktien. Studiens resultat visar att likviditet är den största 

orsaken till prisskillnader mellan depositionsbevis och den underliggande aktien.31 Silva & Chávez 

har studerat likviditetsskillnader mellan depositionsbevis och den underliggande aktier från de fyra 

största Latinamerikanska marknaderna (Argentina, Brasilien, Chile och Mexico). Undersökningen 

visar att Brasilien har de högsta likviditetskostnaderna av de Latinamerikanska länderna. 

Skribenterna kom också fram till att likviditetskostnaden är mindre för depositionsbevis än för den 

underliggande aktien för små företag. Det intressanta är att det är tvärtom för stora företag, d.v.s. 

likviditetskostnaden är större för underliggande aktier än för depositionsbevis. Skribenterna 

förklarar resultaten med en rådande informations asymmetri mellan små företag och utländska 

investerare. Således kan man konstatera att är det viktigt att kontrollera för företagsstorlek då man 

undersöker likviditetsskillnader mellan depositionsbevis och de underliggande aktierna. Dock 

betonar skribenterna att Brasilien har ett relativt dåligt rättskydd för investerare, vilket medför att 

investerare kräver en högre avkastning för att kompensera den extra risk de bär.32 Kapitel 4.4. 

återkommer till övriga juridiska aspekter som en investerare bör överväga.  

Chan, Hong & Subrahamanyam har närmare undersökt likviditetens inverkan på tillgångarnas pris. 

De fann ett signifikant positivt samband mellan depositionsbevisets likviditet och pris. Med andra 

ord betyder detta att ju likvidare tillgången är desto högre är prisskillnad mellan depositionsbevis 

och den underliggande tillgången.33 Utgående från dessa resultat och Amihud & Mendelsons teori 

kunde en investerare nå en högre avkastning genom att välja den tillgång som har en lägre 

likviditet. Detta kräver dock att investeraren har en relativt lång placeringshorisont. Den empiriska 

undersökningen strävar efter att hitta ytterligare bevis för hur likviditet påverkar 

avkastningasskillnaderna. 

4.2. Transaktionskostnader  

För att arbitrage vinster i teorin skall vara möjliga bör det uppstå en större avkastningsskillnad 

mellan depositionsbevis och den underliggande aktien än de vad de totala transaktionskostnaderna 

är. I undersökningen kommer tillgångarnas avkastningsskillnader att jämföras med verkliga 

transaktionskostnader som erhållits från fondbolaget FIM Kapitalförvaltning Ab, som har ett brett 

spektrum av fonder som placerar på utvecklingsmarknader. Jag använder mig av realiserade 

                                                
31 Rabinovitch et al. (2003) 
32 Silva & Chávez (2008) 
33 Chan et al. (2008) 
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transaktionskostnader för fonderna FIM Russia, FIM Brasil, FIM India och FIM China, som 

uppkommit i samband med handel under tidsperioden 01/2009 -10/2009. Alla fonder förutom FIM 

India, som endast investerar via indiska börsen, har handlat med både depositionsbevis på en 

västerländsk marknad och direkt med aktier på utvecklingsmarknaden. Ett problem med dessa 

transaktionskostnader från 2009 är att de inte jämförbara med kostnader från början av 2000-talet. 

Eftersom äldre kostnadsdata inte är tillgängligt kommer den empiriska undersökningen att utgå från 

transaktionskostnader, som har realiserats under 2009, för hela undersökningsperioden. Det är 

ytterst troligt att kostnaderna för handel i utvecklingsmarknaderna har sjunkit under det senaste 

decenniet. 

I tabell 2 framgår detaljerade kostnader för både den inhemska marknaden och marknaden där 

depositionsbevisen handlas. För att kostnaderna skall kunna jämföras, är handelsstorleken 

förvandlade till dollar värden. För en transaktion debiteras tre olika arvoden; ett förmedlingsarvode, 

ett marknadsplatsarvode och en leveranskostnad. Av dessa är endast leveranskostnaden fastställd 

medan förmedlings- och marknadsplatsarvoden varierar beroende på vem som är förmedlaren samt 

transaktionens storlek. Jag har valt att fördela dessa kostnader utöver alla transaktioner och därmed 

visar tabell 2 en genomsnittlig kostnad per handelstransaktion. Utöver dessa debiteras en årlig 

förvaringsavgift som för BRIC länderna är 0.3 % och för USA 0.1 %.  

Då FIM India inte överhuvudtaget investerar i depositionsbevis estimerar jag kostnaderna för 

Indiska depositionsbevis utgående från handelskostnaderna för brasilianska och kinesiska 

depositionsbevis. Kostnaderna är estimerade i relation till fondens storlek, då handelskostnaderna 

tenderar att vara lägre för en stor fond som i genomsnitt har en större handelsstorlek. Ett annat 

problem är den ryska marknaden, som är en så kallad nettopris marknad, där transaktionskostnader 

till en stor del baserar sig på enskilda kontrakt med aktieförmedlare. En del av förmedlingsarvodet 

debiteras normalt som en skild summa vid en transaktion, men en betydande del av 

förmedlingsarvodet inbakas i transaktioners pris och därmed är dessa kostnader allt annat än 

genomskinliga. 
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Tabell 2  Transaktionskostnader för marknaderna där tillgångarna handlas  

Fond FIM Brazil FIM Russia FIM India FIM China 
Fond storlek, miljoner € 30.11.2009 164,9 166,5 82 37 

  
Brasilie
n, A 

Brasilie
n, DB 

Rysslan
d, A 

Rysslan
d DB 

Indien 
A 

Estimat 
Indien, 
DB Kina, A 

Kina, 
DB 

Genomsnittlig handelsstorlek, $ 506 441 820 673 595914 595914 589 136   267 141 317 639 
Genomsnittlig förmedlingsprovision, $ 1 026 1 311   2 921   843 720 
Förmedlingsprovision inklusive 
marknadsplatsarvode, % 0,200% 0,160% 0,200% 0,200% 0,490% 0,250% 0,310% 0,250% 
Leveranskostnad/transaktion, $ 72 36 145 36 109 36 109 36 
Leveranskostnader, % av handelsstorlek 0,014% 0,004% 0,024% 0,006% 0,018% 0,011% 0,041% 0,011% 

Totala handelskostnader  0,214% 0,164% 0,224% 0,206% 0,508% 0,261% 0,351% 0,261% 
               
Förvaringskostnad p.a. 0,30% 0,10% 0,30% 0,10% 0,30% 0,10% 0,30% 0,10% 

 
En alternativ metod för att beakta transaktionskostnader vore att utgå från differensen mellan en 

tillgångs köp- och säljkurs. Denna kursdifferens kan anses vara en indirekt transaktionskostnad vars 

storlek till en hög grad beror på hur likvid tillgången är. Ifall man jämför två tillgångar vars enda 

skillnad är storleken av köp- och säljkursdifferensen skulle en investerare välja tillgången med lägre 

indirekta kostnader. Problemet med köp- och säljkursdifferensen är att det inte finns tillgänglig data 

för de flesta tillgångar från utvecklingsmarknader, således kommer den empiriska undersökningen 

enbart att beakta transaktionskostnaderna erhållna från FIM Kapitalförvaltning Ab. För att ge en 

bild av hur köp- och säljkursdifferensen har förändrats under de senaste åren, presenteras 

kursdifferensen, för de tillgångar vars data finns tillgängligt, i ett senare skede av arbetet då den 

empiriska undersökningens variabler diskuteras. 

4.3. Valutarisk 

Valet att investera i depositionsbevis eller direkt i den underliggande aktien beror till en del på 

investerarens förväntningar gällande framtida valutakurser. Ifall man t.ex. förutspår att dollarn 

kommer att förstärkas kan man investera i depositionsbevis och få nyttan av både dollarkursens och 

den underliggande aktiens utveckling. Valutakursens volatilitet ökar naturligtvis 

depositionsbevisens totala volatilitet jämfört med den underliggande aktien.34 Detta kan till  en del 

förklara skillnader mellan depositionsbevis och den underliggande aktiens avkastningsfördelningar. 

Då kan man anta att ifall man väljer att investera i depositionsbevis bär man mera risk. Dock kan 

man anta att detta är irrelevant då man investerar på utvecklingsmarknader på grund av att 

tillgångarnas volatilitet, oberoende om valutakursens volatilitet medräknas, redan är mycket hög. 

                                                
34 Rabinovitch et al. (2003) 
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I teorin borde en förändring i valutakursen reflekteras direkt i depositionsbevisets pris. Ifall detta 

inte sker direkt är marknaderna inte effektiva och det finns en arbitrage möjlighet. Trots detta har 

Kim, Szakmary & Mathur hittat bevis på att valutakursförändringar återspeglas i depositionsbevis 

med dröjsmål. Detta innebär att depositionsbevisens avkastningar kan förklaras med 

valutakursförändringar som skett en till två dagar tidigare. Detta resultat strider direkt emot den 

effektiva marknadshypotesen.35 

Valutakurser som jag använder i min undersökning är Indiska Rupie, Hong Kong dollar, 

Brasilianska Real och US dollar för Ryska tillgångar och alla depositionsbevis. Alla valutor som jag 

använder är fritt flytande förutom Hong Kong dollarn som är bunden till den Amerikanska dollarn. 

Därmed kan man anta att depositionsbevis för kinesiska aktier påverkas i mindre grad av valutarisk 

som Hong Kong dollarn medför. 

4.4. Juridiska aspekter 

En fördel med depositionsbevis är att de oftast erbjuder ett betydligt bättre rättsskydd för en 

investerare. Ifall investeraren väljer att handla direkt med den underliggande aktien bär han 

egentligen en större politisk risk. Detta konkretiserades under hösten 2008 då handeln på de ryska 

börserna avbröts ett antal gånger. Landets finansiella ledning försökte bromsa marknadsrörelserna 

då aktiemarknaderna störtdök. Trots att de ryska marknaderna var stängda fortsatte handeln med 

ryska depositionsbevis.36 

La Prorta, Lopez-de-Silanes, Schleifer & Vischny konstaterade att investerarens rättskydd är starkt 

förknippat med det rättssystem som ursprungligen använts i ett land37. I enlighet med La Porta et al. 

undersökte Aggarwal et al. bland annat hur länders rättssystem påverkar en investerares val mellan 

depositionsbevis och den underliggande aktien. Variablerna som de använt är respektive länders 

ursprungliga rättssystem: common law (härstammar från England), civil law (härstammar från 

Frankrike), germanic (härstammar från Tyskland) och transition (härstammar från forna Sovjet 

Unionen). Resultaten visade att amerikanska fonder tenderar att investera i depositionsbevis ifall 

den underliggande aktiens hemmaland har ett rättsystem som härstammar från common law eller 

                                                
35 Kim, Szakmary & Mathur (2000) 
36 Robinson – 17.9.2008 
37 La Prorta, Lopez-de-Silanes, Schleifer & Vischny (2000) 
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transition.38 Av länderna som inkluderas i denna avhandlings undersökning har Ryssland och Kina 

ett transition rättsystem, Brasilien ett civil law rättsystem och Indien ett common law rättsystem.  

4.4.1. Beskattning av utländska dividender 

För dividender från utländska företag betalar finländska investerare källskatt. Källskatten bestäms 

utgående från ett skattekontrakt mellan Finland och landet där företaget är beläget. Därmed uppstår 

det skatteskillnader beroende på ifall investeraren handlar med depositionsbevis eller direkt på 

utvecklingsmarknaden. Tabellen nedan redogör för beskattningen av dividender från de länder som 

är med i undersökningen.39 

Tabell 3 Källskatt för dividender 

Brasilien 15 % 
Ryssland 12 % 
Indien 15 % 
Hong Kong 10 % 
USA 15 % 
  
Av dessa länder har endast Brasilien och USA en jämlik beskattning av dividender. Dividender från 

både Ryssland och Hong Kong har en lägre källskatt. Ifall man endast beaktar beskattningsaspekten 

vore det lönsammare att direkt handla med de underliggande aktierna för dessa land. I Ryssland har 

investeraren rätt att återkräva den betalda källskatten, men i praktiken är detta en tidskrävande 

process och mycket svårt att genomföra. 

Indien har däremot den mest omfattande beskattningen för investeringar gjorda av utländska 

institutioner. Förutom att källskatten för dividender är 15 % bör investerare också betala 15 % 

kapitalskatt för kortfristiga överlåtelsevinster som är erhållna under ett års tid. Ifall investeraren 

innehar placeringarna längre än ett år behöver ingen kapitalskatt betalas. Om investeraren aktivt 

handlar med indiska aktier och aktierna säljs inom ett år efter att de är köpta är det lönsammare att 

handla med depositionsbevis eftersom man slipper betala skatt på kortfristiga kapitalvinster. Detta 

antagande baserar sig naturligtvis på att man överser övriga faktorer som kan påverka lönsamheten 

av att handla direkt med indiska aktier eller deras depositionsbevis. 

                                                
38 Aggarwal, Dagiya & Klapper (2007) 
39 Informationen till detta kapitel är erhållet från SEB Tax Guide Custody Service 2009 
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4.5. Handelstider och informations överföring 

När man undersöker två tillgångar som är noterade på två börser på olika håll i världen bör man 

beakta att dessa marknader absorberar information på olika sätt. På grund av att öppethållningstider 

varierar mellan aktiemarknader omkring i världen, kan ny information tolkas på olika sätt. Som ett 

exempel kunde man tänka sig ett ryskt företag vars depositionsbevis handlas på en börs i USA. Ifall 

det publiceras ny information i USA då den ryska börsen är stängd absorbera informationen direkt i 

depositionsbeviset och först nästa dag i den underliggande aktien. Detta orsakar ett så kallat led 

eller lag förhållande mellan depositionsbeviset och den underliggande aktien. Följden av detta är att 

det uppstår tillfälliga större prisskillnader som ändå inte möjliggör arbitrage. Genast när den ryska 

marknaden öppnas korrigeras tillgångens pris tillbaka till jämviktsläget.  

Flera studier har undersökt till vilken grad depositionsbevisets marknad och den underliggande 

tillgångens marknad påverkar depositionsbevisets pris. Gagnon & Karolyi bevisade att den 

amerikanska marknaden påverkar prisutvecklingen av amerikanska depositionsbevis till en högre 

grad än vad den underliggande tillgångens marknad gör.40 Kim et al. fann att informations chocker 

från hemmamarknaden påverkar depositionsbevisets pris med dröjsmål. Dessutom tenderar 

amerikanska depositionsbevis att överreagera på rörelser på den amerikanska marknaden men 

däremot underreagera på den underliggande tillgångens rörelser.41 

Då man undersöker skillnader mellan depositionsbevis och de underliggande aktierna kan man 

kringgå problemet med olika handelstider och informationsöverförning på två olika sätt. Antingen 

jämför man prisskillnader mellan längre tidsperioder då lead/lag effekten är mindre eller så 

undersöker man tillgångarna endast under perioder då börsernas handelstider överlappar varandra.  

Tabell 4 nedan visar förhållandet med olika marknaders öppethållningstider. Tiderna är justerade 

enligt London Stock Exchange tidszon, GTM 0.42 

  

                                                
40 Gagnon et. al (2004) 
41 Kim et. al (2000) 
42 http://www.world-exchanges.org 



 

 

23

Tabell 4 Handelstider anpassade till GTM 0 

 

4.6. Volatilitet 

Volatilitetsskillnaden mellan depositionsbevis och den underliggande aktien uppstår främst på 

grund av att depositionsbevis återspeglar både den underliggande tillgångens och valutakursens 

volatilitet. Ifall det finns ytterligare volatilitetsskillnader mellan tillgångarna borde, enligt finansiell 

teori och kapitalmarknadslinjen, tillgången med högre volatilitet ha en högre avkastning. Ifall 

avkastningsskillnaden mellan tillgångarna endast skulle bero på skillnader i volatilitet skulle en 

investerare välja tillgången med ett högre Sharpe värde43.  

4.7. Restriktioner för aktiehandel på inhemska marknader. 

En investerare som ämnar handla aktier direkt i BRIC länder stöter på restriktioner för aktiehandel. 

Dessa restriktioner kan vara allt från krav på att en utländsk investerare har ett värdeandelskonto i 

respektive land till att man måste registrera sig hos landets finansinspektion. Dessa faktorer 

förväntas påverka avkastningen för depositionsbevis negativt. Detta kapitel jämför inte i detalj 

restriktioner mellan utvecklingsmarknader och utvecklade marknader. Syftet är att presentera 

väsentliga friktioner för aktiehandel på utvecklingsmarknader, som får en investerare att främja 

depositionsbevis i stället för de inhemska aktierna. 

Av marknaderna som inkluderas i denna undersökning är den kinesiska kapitalmarknaden mest 

reglerad. Endast få europeiska institutioner har möjlighet att direkt investera på de kinesiska 

börserna i Shanghai och Shenzhen. De flesta kinesiska bolag har noterat så kallade H aktier, som 

kan enkelt nås via Hong Kong börsen och därmed kommer detta arbete att undersöka H aktier och 

deras depositionsbevis. Det finns stora prisskillnader mellan H aktier och motsvarande aktier som är 

noterade på den kinesiska marknaden. Trots detta borde prisskillnaden inte påverka de 

depositionsbevis jag undersöker, på grund av att min undersökning beaktar enbart depositionsbevis 

                                                
43 Avkastning över riskfria räntan dividerat med tillgångens volatilitet. 
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vars underliggande tillgång är en H aktie. Ifall prisskillnaden mellan H aktier och motsvarande 

aktier på den kinesiska marknaden påverkar depositionsbevisen som jag undersöker, kommer detta 

förmodligen att uppkomma då jag jämför olika BRIC länder med varandra. Själva Hong Kong 

aktiemarknaden är långt utvecklad jämfört med de övriga BRIC marknaderna och den har endast få 

restriktioner som direkt skulle få en institutionell investerare att främja depositionsbevis. 

Fastän en institutionell investerare kan investera direkt på den indiska aktiemarknaden finns det 

många krav som institutionerna måste uppfylla. För att få rättigheten att handla vid en indisk börs 

bör en institution klassas som en utländsk institutionell investerare (eng. Foreign Institutional 

Investor) och ansöka om registrering hos SEBI (Securities and Exchange Board of India). Dessutom 

krävs det att institutionen öppnar ett värdeandelskonto (eng. sub-account) hos en indisk förmedlare. 

SEBI debiterar 5000 $ som registreringsavgift och 1000 $ för öppnandet av värdeandelskonto.44 

Utöver detta har Indien ett relativt komplicerat beskattningssystem jämfört med de andra BRIC 

länderna, således kräver SEBI att utländska institutionella investerare anlitar en indisk 

skatterådgivare.45 

För att en institution skall kunna placera i brasilianska tillgångar bör institutionen registrera sig hos 

CVM (Brasilian Securities and Exchange Commission),  elektroniska deklarations register (EDR – 

Electronic Declaratory Registery) och det brasilianska skatteverket. Jämfört med Indien är 

Brasiliens byråkratiska process betydligt enklare och de flesta ansökningar kan göras vi nätet, 

dessutom är kraven för att klassas som en utländsk institutionell investerare betydligt lägre än i 

Indien.46 

Den ryska marknaden har blivit betydligt mera lättillgänglig under 2000 talet. Dock spelar 

investerarens personliga relationer till aktieförvaltaren en stor roll eftersom handelskostnaderna 

långt beror på enskilda kontrakt mellan investeraren och aktieförvaltaren.  

I praktiken förblir det komplicerat att rangordna länder på basen av handelsrestriktioner på grund av 

att länder kan ha många olika typer av restriktioner som varje investerare värderar olika. Således 

kommer en handelsrestriktionsvariabel inte att användas i den kommande empiriska 

undersökningen.  

                                                
44 SEBI Foreign Institutional Investors Regulations (1995) 
45 SEB Tax Guide Custody Service 2009 
46 Brazil for Foreign Investors (2007) 
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4.7.1. Blankning 

Bris, Goetzmann & Zhu undersökte restriktioner för blankning (eng. short-selling) för 46 

aktiemarknader i världen, av dessa marknader tillåter endast 24 marknader aktielåning. 

Undersökningen bevisade att avkastningsfördelningen för aktier på marknader med mildare 

restriktioner verkar ha en signifikant negativ skevhet.47 Detta betyder att marknader som tillåter 

aktielåning tenderar att ha starkare nedgångar under tider av recession, på grund av att spekulation 

om marknadens nedgång inte är möjligt. I enlighet med Bris et al. forskning konstaterar Gagnon et 

al. att restriktioner för blankning av underliggande aktien för ett depositionsbevis påverkar positivt 

transaktionskostnaderna k48, som reglerar till vilken grad prisskillnaden mellan tillgångarna kan 

variera utan att arbitrage är möjligt.49 

Av marknaderna som jag undersöker har endast Bombay Stock Exchange totalförbud för blankning. 

Torts att de andra marknaderna tillåter blankning kunde man anta att investerare föredrar att ta korta 

positioner i de tillgångsslag som är likvidare. 

4.8. Skillnader mellan preferens- och stamtillgångar 

Den kommande empiriska undersökningen tangerar också preferens- och stamtillgångar samt 

olikheter i avkastningsskillnaden för dessa aktieklasser och deras motsvarande depositionsbevis. 

Således finns det skäl att kort diskutera hur dessa aktieklasser skiljer sig från varandra. Brasilien har 

både absolut och relativt sett flest företag i världen som har emitterat två eller flera aktieklasser, 

således kommer också denna avhandlings empiriska undersökning att koncentrera sig på 

brasilianska preferens- och stamtillgångar. Orsaken till att dubbla aktieklasser är så populära bland 

brasilianska företag är att den brasilianska staten från och med mitten av 70-talet till slutet av 80-

talet gav skattelättnader både för företag som listade sig på en börs och för de investerare som köpte 

aktier i dessa företag50. Huvudsakliga skillnaden mellan dessa tillgångsklasser är att preferensaktier 

har rösträtt när investerare som äger stamaktier inte beviljas rösträtt. För detta kompenseras 

stamaktieägare med en 10 % högre dividend. Syftet med att emittera två aktieklasser är att åtskilja 

ägande och kontroll av företaget. I de flesta fall äger en mindre grupp av kärninvesterare 

                                                
47 Bris, Goetzmann & Zhu (2002) 

48 kIRUR tt )()( 11
, se kapitel 3.3 Lagen om ett pris för en omfattande förklaring. 

49 Gagnon et al. (2004) 
50 Nenova (2004) 
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majoriteten av preferensaktier och dessa investerare har incentiv att köra sina egna intressen 

framom stamaktieägarnas intressen.  

Flera tidigare forskningar har undersökt hur rösträttigheter värderas och ifall det finns en 

avkastningsskillnad mellan preferens- och stamaktier51. Egentligen är förhållandet mellan dessa 

aktieklasser en funktion av värdet av kontroll kontra värdet av extra kassaflöde i form av en 10 % 

högre dividend. Den allmänna uppfattningen är att avskiljande av kontrollrättigheter och 

kassaflödes rättigheter försämrar värdet av ett företag eftersom det uppstår intressekonflikter mellan 

de som bestämmer över företaget och de vars framtida kassaflöden står på spel52. Ingen tidigare 

forskning har dock ännu undersökt ifall det finns skillnader hur dessa aktieklasser förhåller sig till 

sina depositionsbevis. 

Man kunde förvänta sig att det finns olikheter i avkastningsskillnaderna för preferens- och 

stamtillgångar, främst på grund av att preferenstillgångar troligtvis har aningen sämre likviditet. 

Detta beror på att ett företags stamaktier brukar handlas betydligt mer. Förhoppningsvis kommer 

den empiriska undersökningen att ge indikationer om vad som karaktäriserar dessa olika 

tillgångsklasser. 

                                                
51 Bland annat Nenova (2001), Nenova (2004) och Silva & Subrahmanyam (2007) 
52 Gompers, Metrick, and Ishii (2003) 
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5 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenterar jag fyra tidigare forskningar. De två första av dessa koncentrerar sig på 

arbitrage möjligheter mellan depositionsbevis och den underliggande aktien och den tredje artikeln 

undersöker juridiska aspekter och hur de påverkar investerarens val mellan den underliggande 

aktien och dess depositionsbevis. Den sista artikeln studerar närmare likviditetsskillnader mellan 

depositionsbevis och den underliggande aktien. Slutligen sammanfattar jag de väsentligaste 

resultaten från varje artikel och hur de sammanknyts till min empiriska undersökning. 

5.1. Rabinovitch, Silva & Susmel (2003): Returns on ADRs and arbitrage in 
emerging markets 

Denna artikel undersöker skillnader i avkastningsfördelningen mellan den underliggande aktien och 

dess depositionsbevis. I undersökningen inkluderas 20 aktier från Argentina och Chile som har 

börslistat depositionsbevis på NYSE. Undersökningen är gjord med dagligt data, vilket är möjligt 

då marknadernas handelstider till en del överlappar varandra. Tidsperioden för datasamplet är från 

1993 till 2001. Under sampelperioden var Argentinas valuta bunden till dollarn medan Chile hade 

ett flexibelt valutasystem. Därmed kan man förvänta sig att resultaten till en del är liknande för 

depositionsbevis vars underliggande tillgång är kinesiska H aktier, på grund av att Hong Kong 

dollarn är bunden till den amerikanska dollarn. Dessutom hade Chile striktare restriktioner för 

utländska investerare medan den Argentinska marknaden var betydligt liberalare.  

Bortsett från direkta och indirekta transaktionskostnader borde avkastningsfördelningen för 

depositionsbevis och den underliggande aktien vara lika. Skribenterna tar upp fyra faktorer som 

påverkar skillnader i tillgångarnas avkastningsfördelning. För det första påverkas tillgångarna av 

olika transaktionskostnader på de olika marknaderna, för det andra finns det en skillnad i 

tillgångarnas valutarisk eftersom depositionsbevisen är noterade i dollar. Den tredje faktorn är 

avvikande handelstider och den fjärde är skillnader i tillgångarnas likviditet. 

Undersökningens resultat visar att depositionsbevisens avkastningsfördelning, avviker signifikant 

från den underliggande aktiens avkastningsfördelning, oberoende ifall de underliggande aktierna 

förvandlas till dollar värden. Fastän tillgångarnas medelvärde är lika bevisar undersökningen att det 

finns en signifikant skillnad i tillgångarnas standardavvikelse. Skribenterna genomför ytterligare 

test och kan utgående från dessa dra slutsatsen att tillgångarna är av samma riskklass, trots 
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skillnaden i standardavvikelsen. Därmed måste detta bero på skillnader i likviditet, 

transaktionskostnader eller valutarisk. 

Till följande estimeras arbitrage gränser, d.v.s. ett procenttal för hur mycket depositionsbevisens 

pris måste avvika från den underliggande aktien för att arbitrage vinster skall vara möjligt, detta 

görs med hjälp av Tong’s (1983) icke-linjära TAR modell. Utgående från TAR modellens resultat 

kan man jämföra de olika länderna och rangordna dem enligt arbitrage känslighet. Arbitrage 

gränserna för Argentina var 1,14 % och för Chile 1,37 %, enligt skribenterna beror olikheten mellan 

länderna troligtvis på att Chile hade mera restriktioner för aktiehandel.  

Skribenterna fortsätter med att undersöka hur skillnaderna mellan tillgångarnas medelvärde återgår 

till ett jämviktsläge (eng. return spread reversion), med andra ord hur snabbt arbitrage handel 

korrigerar felprissättningar. För Chile var återgången till medelvärdet 31 % och för Argentina 40 %. 

Detta betyder att prisskillnader korrigeras långsammare i Chile än i Argentina. Däremot hade Chile 

en högre gräns för arbitrage vilket jämnar skillnaderna i arbitragemöjligheter mellan länderna 

Slutligen undersöks likviditetens och valutariskens inverkan på arbitrage gränser. Valutarisken visar 

sig inte ha en signifikant inverkan på gränserna men däremot påpekar resultaten att största orsaken 

till att depositionsbevis har en högre volatilitet beror på en högre likviditet på marknaden där 

depositionsbevisen handlas. 

Skribenterna drar inga direkta slutsatser gällande arbitrage möjligheter. De konstaterar att 

situationerna då tillgångarnas avkastningar avviker tillräkligt för att arbitrage skall vara möjligt 

varar endast en kort stund, således är genomförandet av arbitrage mycket svårt i praktiken. 

5.2. Gagnon & Karolyi (2004): Multi-Market trading and Arbitrage 

Gagnon & Karolyi har undersökt prisskillnader mellan depositionsbevis och deras underliggande 

tillgångar. Data bestod av närmare 600 par av depositionsbevis och underliggande aktier från 29 

länder. Tidsperioden för datasamplet är från 1993 till 2002. Sampelstorleken kan anses vara både 

artikelns styrka och svaghet. I ett så stort sampel är det omöjligt att urskilja enstaka skillnader i 

depositionsbevisen. Till skillnad från tidigare studier undersöks intradag kurser för den tidsperiod 

då båda tillgångarna hade överlappande handelstider. Undersökningens syfte var att jämföra 

amerikanska depositionsbevis med deras underliggande aktier, studera hur stora skillnader det 

uppstår mellan tillgångarnas pris och till vilken grad prisskillnadens korrelerar med förändringar i 

valutakurser och marknads index. Trots att artikeln inte publicerats kan man anse att den är en av de 
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mest omfattande undersökningarna gällande depositionsbevis och därför refererar de flesta 

studierna inom ämnet till artikeln. 

Undersökningens arbetshypotes är: i en värld med integrerade aktiemarknader bör arbitrage 

garantera att prisskillnaden mellan depositionsbevis och underliggande aktien är lika med noll, då 

aktien är korrigerad med valutakurs och depositionsbevisets konvergeringstal. Detta testar 

skribenterna med en regressionsmodell där faktorerna består av valutakursavkastning, amerikansk 

marknadsavkastning och den underliggande aktiens hemmamarknads avkastning. I min 

undersökning kommer jag att använda mig av en liknade regressionsmodell då jag undersöker till 

vilken grad olika faktorer kan förklara avkastningsskillnaden mellan depositionsbevis och 

underliggande aktien. 

För att bättre kunna analysera resultaten grupperar skribenterna olika faktorer som kunde påverka 

avkastningsskillnaden mellan depositionsbevis och underliggande aktien i tre olika grupper; 

marknadsfaktorer, informationsfaktorer och handelsbaserade faktorer. Marknadsfaktorer är 

friktioner som en utländsk investerare möter när aktier handlas i ett främmande land, t.ex. extra 

kostnader, restriktioner på utländskt aktieinnehav, registrering hos landets finansinspektion eller 

längre transaktionstider. Informationsfaktorer är t.ex. asymmetrisk information mellan investerare 

på den inhemska och den utländska marknaden. Handelsbaserade faktorer är t.ex. 

likviditetsskillnader eller skillnader i transaktionskostnader mellan tillgångarna. 

Undersökningens resultat bevisar att det finns signifikanta skillnader i priset på depositionsbevis 

och underliggande aktier under tiden då båda tillgångarnas handelstider överlappar varandra. För 

undersökningens 581 par av tillgångar varierade prisskillnaden från ett 66 % premium till ett 87 % 

lägre värde för depositionsbevis. Fastän prisskillnaderna är stora var de endast få och varade enbart 

en kort stund. Undersökningens intressantaste resultat är att avkastningen för amerikanska 

depositionsbevis korrelerar till en högre grad med den amerikanska marknaden än med den 

inhemska marknaden, ifall tillgången proportionellt handlas mera i Amerika. Om tillgången 

däremot i proportion handlas mera på den inhemska marknaden korrelerar depositionsbeviset till en 

högre grad med den inhemska marknaden än med den amerikanska marknaden.  

Sammanfattningsvis konstaterar Gagnon et al. att prisskillnader mellan depositionsbevis och 

underliggande aktien kunde anses vara en anomali som motsätter den effektiva marknadshypotesen. 

Trots att storleken av felprissättningen kan jämföras med övriga marknadsanomalier, är det 
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betydligt svårare att genomföra lönsam arbitrage handel med tillgångar som är börslistade på olika 

sidor av världen jämfört med arbitrage strategier där man utnyttjar andra marknadsanomalier.   

5.3. Aggarwal, Dahiya & Klapper (2007); ADR holdings of US-based emerging 
market funds 

Denna artikel undersöker till vilken grad amerikanska utvecklingsmarknadsfonder väljer att 

investera i depositionsbevis i stället för i de underliggande aktierna. Speciellt undersöks vilka 

faktorer som påverkar en fondförvaltares val av investeringssätt på landsnivå, marknadsnivå och 

företagsnivå. Skribenterna utgår från tvärsnittsdata för 111 amerikanska fonders aktieinnehav i 

februari 2002. Artikeln studerar depositionsbevis från investerarens synvinkel samt vilka fördelar 

depositionsbevis ger en investerare. De flesta tidigare studierna har undersökt depositionsbevis från 

det emitterande företagets synvinkel. Undersökningens metodik härstammar från Gagnon & Karolyi 

(2004). 

I den empiriska undersökningen forskar skribenterna ifall fondförvaltarna väljer mellan 

depositionsbeviset och den underliggande aktien utgående från vilket rättsystem utvecklingslandet 

ursprungligen har haft och ifall landet för tillfället har ett rättskydd för investerare. Utöver detta 

undersöker skribenterna hur transaktionskostnader, likviditet, genomskinlighet och handelsbarriärer 

påverkar fondförvaltarens val.  

Skribenterna fastställer tre olika hypoteser med hjälp av vilka de strävar att förklara 

undersökningens resultat:   

1) Ifall depositionsbevisets underliggande aktie härstammar från ett land med ett sämre 

rättsskydd, tenderar investerare att placera i depositionsbevis.  

2) Om depositionsbevisets underliggande aktie härstammar från ett land som har en 

outvecklad aktiemarknad, tenderar fondförvaltare att investera en större andel i 

depositionsbevis.  

3) Ifall underliggande aktien har en låg likviditet på hemmamarknaden eller om 

depositionsbevis har en högre likviditet i relation till den underliggande aktien, tenderar 

investerare att placera en större andel i depositionsbevis.  

Undersökningens resultat visade att landsspecifika faktorer, så som landets ursprungliga rättsystem, 

signifikant påverkar valet mellan depositionsbevis och den underliggande aktien. Däremot är 
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nuvarande rättsliga skyddet för investerare inte viktigt då investeringssätt väljs. Resultatet motsätter 

sig den första hypotesen, eftersom landets ursprungliga rättsystem är viktigare än nuvarande 

rättsskydd för investerare. Detta beror enligt skribenterna på att förvaltare inte värdesätter rättskydd 

ifall landets ursprungliga rättsystem inte är pålitligt. Ifall ett land ursprungligen har haft ett franskt 

eller ett sovjetiskt rättsystem tenderar investerare att placera en större andel i depositionsbevis. Så 

gott som hela Latinamerika har ursprungligen haft ett franskt rättsystem men skribenterna påstår att 

resultaten kan förvrängas på grund av att Latinamerika har överlappande handelstider med 

Amerika, där depositionsbevisen handlas. Efter att skribenterna kontrollerat för handelstider 

konstaterar de att fondförvaltare tenderar att placera en större andel i depositionsbevis ifall den 

underliggande tillgången kommer från Latinamerika.  

På en aktiemarknadsnivå visade resultaten att förvaltare investerar i depositionsbevis ifall 

underliggande aktiens marknad har höga transaktionskostnader, om underliggande aktiens börs är 

liten jämfört med landets totala ekonomi och ifall underliggande marknaden har en låg likviditet. 

Enligt resultaten drar skribenterna den slutsatsen att fondförvaltare placerar en marginellt mindre 

andel i depositionsbevis om den underliggande aktiens hemma land har en utvecklad aktiemarknad. 

Därmed godkänner skribenterna den andra hypotesen.  

Undersökningen av företagsspecifika faktorer bevisade att fondförvaltare väljer att investera i 

depositionsbevis ifall den underliggande aktien har en låg likviditet. Speciellt starka resultat fann 

skribenterna ifall depositionsbevisen har en högre likviditet än den underliggande aktien. Detta 

stöder resultat från tidigare forskningar som hävdar att ifall en tillgång handlas på många olika 

aktiemarknader tenderar investerare att handla via den börsen som erbjuder de lägsta 

transaktionskostnaderna. 

Sammanfattningsvis är depositionsbevis ett effektivt sätt för amerikanska fonder att investera i 

utvecklingsmarknader. Trots att skribenterna kontrollerar med marknadsspecifika och 

företagsspecifika variabler spelar utvecklingslandets ursprungliga rättsystem största rollen då 

investeringssätt väljs.  

5.4. Chan, Hong & Subrahamanyam (2008): A tale of two prices: Liquidity and asset 
prices in multiple markets 

Artikeln skriven av Chan, Hong & Subrahamanyam undersöker hur likviditet påverkar tillgångars 

pris genom att jämföra likviditetsskillnader i depositionsbevis och den underliggande aktiens pris. 

Övrig forskning inom ämnet tyder på att det finns en signifikant prisskillnad mellan 
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depositionsbevis och den underliggande aktien. Därmed försöker denna undersökning förklara 

prisskillnaden med hjälp av likviditet. Materialet består av 401 par av amerikanska depositionsbevis 

och de underliggande aktierna från 23 olika länder, tidsperioden är januari 1981 till december 2003.  

Skribenterna har valt att mäta tillgångarnas likviditet på tre olika sätt: amihud, handelsomsättning 

och dagar utan handel under en månad. Amihud måttet mäter hur en tillgångs avkastning förhåller 

sig till dess handelsvolym. Med andra ord är likviditeten högre ifall en tillgång i genomsnitt har små 

dagliga avkastningar men en hög handelsvolym. Handelsomsättning mäter däremot den 

genomsnittliga handelsvolymen dividerat med totala mängden aktier. Det sista måttet på likviditet 

som skribenterna utgår från är mängden dagar då tillgången inte handlas under en månad. 

Den empiriska undersökningen görs med hjälp av en regression där förändringen i prisskillnaden 

mellan ett depositionsbevis och en aktie förklaras med hjälp av de olika likviditetsmåtten för både 

depositionsbevis och underliggande aktierna. Depositionsbevisen brukar återspegla ca 5 % av 

företagets totala aktiekapital och därmed kan inte likviditeten för depositionsbevis och den 

underliggande aktien direkt jämföras, dessutom är den underliggande aktien oftast betydligt 

likvidare. Undersökningens resultat visar ett signifikant negativt samband mellan 

depositionsbevisets pris och likviditet, det vill säga att depositionsbevisets pris i relation till priset 

på den underliggande aktien sjunker ifall depositionsbevisets likviditet minskar. Däremot fann 

skribenterna inget signifikant samband mellan depositionsbevisets pris och den underliggande 

tillgångens likviditet.  

Resultaten enligt Amihud likviditetsmåttet visar att premiet som en investerare betalar för de 

likvidaste amerikanska depositionsbevisen ligger i genomsnitt omkring 1,53 % högre än för de mest 

olikvida amerikanska depositionsbevisen. Handelsomsättnings likviditetsmått visar en skillnad på 

1,76 % när ”dagar utan handel” måttet visar endast en skillnad på 0,1 %. Orsaken till att det är 

depositionsbevisets likviditet som styr pris förhållandet mellan depositionsbevis och den 

underliggande aktien beror främst på att det är utländska investerare som prissätter 

depositionsbeviset och värderar faktorerna som bidrar till skillnaderna i tillgångarnas pris.  

För att ytterligare undersöka prisskillnaden mellan depositionsbevis och den underliggande aktien 

tilläggs faktorerna; förändringar i valutakurser och avkastningar för både hemmamarknaden och 

den utländska marknaden i regressionen. Trots att ytterligare kontrollvariabler tillsätts, visar det sig 

fortfarande att likviditet påverkar signifikant prisskillnaden. 
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Artikeln fokuserar huvudsakligen på likviditets skillnader mellan depositionsbevis och den 

underliggande aktien. Som förväntat kan man sammanfatta undersökningens resultat enligt 

följande: en ökning i depositionsbevisets likviditet tenderar att höja priset av depositionsbeviset 

jämfört med den underliggande aktien. Skribenterna påpekar, med tanke på fortsatt forskning, att 

det intressanta är hur likviditetseffekter förflyttas mellan de två marknaderna. I teorin kunde det 

vara möjligt att förutse marknads rörelser utifrån hur priset av en tillgång ändras på en annan 

marknad.  

5.5. Sammanfattning av tidigare forskning och ihopkoppling med den empiriska 
undersökningen 

I detta kapitel har jag presenterat två artiklar som undersökt arbitrage och till vilken grad olika 

faktorer inverkar prisskillnaden mellan depositionsbevis och den underliggande aktien. Den tredje 

artikeln har bl.a. undersökt länders ursprungliga rättssystem påverkar investerares preferenser. Den 

sist presenterade artikel har undersökt likviditetsskillnader och till vilken mån depositionsbevisens 

pris påverkas av likviditet. 

Den empiriska undersökning kommer till en stor del att basera sig på regressionsmodellen och dess 

faktorer som Gagnon et al. använder sig av. Ett oförväntat resultat som Gagnon et al. kommer fram 

till är att depositionsbevisen tenderar att korrelera till en högre grad med den amerikanska 

marknaden ifall depositionsbevisets handelsvolym är större än för den underliggande aktien. 

Därmed kommer både depositionsbeviset marknad och den underliggande aktien marknad att 

inkluderas som kontroll variabler i den kommande empiriska undersökningen. I enlighet med 

undersökningen gjord av Rabinovitch et al. förväntas att det inte är möjligt att genomföra arbitrage i 

praktiken. 

Ytterligare stöd för metodik delen fås från artikeln skriven av Aggarwal et al. eftersom de använder 

sig av en metod som härstammar från Gagnon et al. Resultat diskussionen i båda artiklarna är till 

stor nytta då den kommande undersökningens resultat jämförs med resultat från tidigare studier. 

Aggarwal et al. konstaterade att en investerares val av att placera i depositionsbevis eller i den 

underliggande aktien påverkas främst av respektive lands ursprungliga rättsystem. Således 

inkluderas länders ursprungliga rättsystem som en kontrollvariabel i den kommande 

undersökningen.  

Chan et al. resultat visade att det finns ett likviditetspremium på 1,53 – 1,76 % för de likvidaste 

depositionsbevisen då man jämför med depositionsbevis med låg likviditet. I enlighet med Amihud 
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metoden som använts i artikeln kommer likviditet att undersökas för depositionsbevis och de 

underliggande aktierna. Teoretiskt sett borde en investerare med en lägre placeringshorisont välja 

tillgången med en lägre likviditet för att nå en högre avkastning.  
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6 UNDERSÖKNINGENS DATA 

Tillgångarna till undersökningen är samlade från en lista av amerikanska depositionsbevis och deras 

underliggande aktier, som är tillgängliga på Thomson Datastream. Till en början bestod 

datamaterialet av 2368 tillgångar varav 393 var från BRIC länder. Genom att gallra bort begränsade 

depositionsbevis (”Regulation S” och ”A-144”) och depositionsbevis som inte är sponsorerade 

bestod samplet av 221 tillgångar. Ytterligare rensades de par vars depositionsbevis hade emitterats 

efter 1.6.2008. Slutligen består undersökningens data av 96 par, d.v.s. 192 olika tillgångar. I 

materialet har inkluderats både preferens- och stamaktier. Tabell 5 nedan visar tillgångarnas 

fördelning mellan BRIC länder och fördelningen mellan preferens och stamaktier. Totalt finns det 

50 stycken preferenstillgångar som kommer att urskiljas från samplet med hjälp av en dummy 

variabel. Skillnaden mellan preferens- och stamaktier är att de har olika rättigheter gentemot 

företaget i form av rösträttigheter eller dividender. I bilaga 1 finns en lista över alla företag som 

undersöks. 

Tabell 5 Tillgångarnas fördelning mellan BRIC länder 

  Aktier Depositionsbevis   
  Preferens Stamt Peferens Stam Totalt 

Brasilien 24 9 24 9 66 
Ryssland 1 26 1 26 54 
Indien 

 
11 

 
11 22 

Kina   25   25 50 
Tillgångar totalt         192 

 

I undersökningen kommer logaritmiska avkastningar att användas. Tidsperioden för datasamplet är 

från 5.1.2000 till 18.11.2009. Tidsperioden för ett tillgångspar varierar således från nästan 10 år till 

1år och 4 månader beroende på när depositionsbeviset är emitterat.  

Som redan nämnts i kapitlet Handelstider och informations överföring kan det uppstå ett så kallat 

led/lag förhållande mellan depositionsbevis och den underliggande aktien ifall man undersöker 

dagliga avkastningar. För att undvika detta utgår denna undersökning från veckoavkastningar. En 

veckas avkastning mäts från onsdag till föregående veckas onsdag för att undvika inverkan av 

veckoanomalier. 
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Till följande presenteras skillnader mellan depositionsbevisens och de underliggande aktiernas 

handelsvolym, beta, standardavvikelse och historiska avkastningar och hur dessa faktorer skiljer sig 

mellan de olika BRIC länderna.  

6.1. Tillgångarnas handelsvolym 

Figur 4 illustrerar det relativa förhållandet mellan handelsvolymerna för depositionsbevis och de 

underliggande aktierna. Genom att studerar handelsvolymerna kan man se att den rådande 

finanskrisen speciellt påverkat handel med ryska och kinesiska tillgångar, eftersom underliggande 

aktiernas handelsvolym för dessa länder sjönk under åren 2007 och 2008 i relation till handeln med 

depositionsbevis.53 En sannolik förklaring till detta är att handelsvolymen förskjuts till utvecklade 

marknader och depositionsbevis då den allmänna riskaversionen bland investerare stiger.  Ifall 

skillnaden i figur 4 är positiv betyder detta att det genomsnittliga dagliga värdet av handeln med 

underliggande aktierna är större än handeln med depositionsbevisen, om värdet är negativ innebär 

detta att handelsvärdet för depositionsbevisen är större. Från figuren kan man se att ryska aktier 

handlas dryga sex gånger mera än deras depositionsbevis och kinesiska aktier handlas ungefär tre 

gånger mera än de motsvarande depositionsbevisen under år 2009. För brasilianska och indiska 

tillgångar är situationen den motsatta, brasilianska depositionsbevis handlas aningen mera än de 

underliggande aktierna och handeln med indiska depositionsbevis är nästan dubbelt större än 

handeln med de underliggande aktierna. 

 

Figur 4 Depositionsbevisens handelsvolym dividerat med underliggande aktiernas handelsvolym 

                                                
53Årliga genomsnittshandelsvolymen i dollar är uträknad genom att multiplicera tillgångens dagliga dollarpris med den 
dagliga mängden handlade tillgångar. Därefter har ett årligt genomsnitt uträknats. 
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I bilaga 2 finns två figurer som presenterar handelsvolymen skilt för depositionsbevis och de 

underliggande aktierna. Från dessa kan man se att handelsvolymen för brasilianska depositionsbevis 

är störst av alla depositionsbevis. Därmed kunde man anta att prisbildningen är effektivast för 

brasilianska tillgångar på grund av den aktiva handeln. Däremot är det troligt att prisbildningen för 

ryska depositionsbevis inte är lika effektiv eftersom handelsvolymen för de ryska 

depositionsbevisen är ungefär tio gånger lägre en för de brasilianska tillgångarna. Med andra ord är 

det sannolikare att det uppstår större tillfälliga prisskillnader mellan de ryska tillgångarna än mellan 

de brasilianska tillgångarna. 

6.2. Tillgångarnas beta 

Beta för en tillgång är ett värde på hur tillgångens avkastningar historiskt sett förhåller sig till en 

finansiell marknad. Marknadens beta är 1, ifall en tillgång har ett högre beta än 1 har tillgångens 

rörelser varit mera volatila än marknadens rörelser under observeringsperioden. Däremot ifall 

tillgångens beta är mindre än 1 är tillgångens rörelser mindre volatila än marknadens. 

Beta är uträknat enligt följande formel: 

m

m

rVar
rrCov ,

, 

där beta för tillgången  är lika med kovariansen mellan tillgången och marknaden dividerat med 

marknadens varians.54  

Som jämförelsemarknad för alla tillgångar har MSCI World Index använts55. Det uträknade beta är 

inte tillgångarnas verkliga beta på grund av att aktierna från utvecklingsmarknaderna inte jämförs 

med deras hemmamarknad. Således är beta i detta sammanhang endast ett redskap för att jämföra 

depositionsbevis och deras underliggande aktiers avkastningar och risk. 

I bilaga 3 finns två figurer varav den ena illustrerar utvecklingen för depositionsbevisens årliga beta 

och den andra för de underliggande aktiernas årliga beta. Beta är först uträknat skilt för varje 

tillgång och därefter har genomsnittliga årliga värden uträknats skilt för varje land. Tabell 5 nedan 

presenterar den relativa årliga skillnaden mellan underliggande aktiernas och depositionsbevisens 

beta för varje land. Aktiernas beta har dividerats med depositionsbevisens beta. Ifall talet är positivt 

                                                
54 Bodie et al. (2009) 
55 Erhållet från Thomson Datastream  
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innebär detta att aktierna i genomsnitt har ett högre beta. Ifall skillnaden vore noll så kunde man 

konstatera att depositionsbevis och de underliggande aktierna rör sig lika i relation till MSCI World 

marknads index. 

  
Figur 5 Aktiernas  dividerat med depositionsbevisens  

Det är intressant att notera att det klart finns skillnader mellan depositionsbevisens och de 

underliggande aktiernas beta och att det dessutom finns skillnader mellan de olika länderna. Detta 

tyder på att en investerare möjligen kan nå en högre riskjusterad avkastning beroende på ifall man 

investerar i depositionsbevis eller i den underliggande aktien. Dessutom verkar det som om en 

investerare bör implementera olika investeringsstrategier beroende på vilket BRIC land som är i 

fråga. I och med att skillnaderna i tillgångarnas beta är för det mesta positiv innebär det att aktierna 

i genomsnitt har ett högre beta, däremot har denna skillnad klart minskat under det gångna året. För 

att noggrannare undersöka vad som påverkar tillgångarnas beta och vad som bidrar till skillnader 

mellan tillgångarna koncentrerar de två följande avsnitten på beta koefficientens input variabler, 

d.v.s. tillgångarnas volatilitet och avkastning.  

6.3. Tillgångarnas standardavvikelse 

Standardavvikelse (eller volatilitet) är ett mått på hur mycket tillgångens värde i genomsnitt avviker 

från tillgångens medelvärde. I detta fall är tillgångarnas årliga standardavvikelse uträknad enligt 

följande formel: 

1
*

n
xx

, 
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där n är antalet observationer, i detta fall logaritmiska veckoavkastningar, och x är värdet för en 

observation och x* är medeltalet av alla observationer. Således är  standardavvikelsen för 

tillgången .56 

Som bilaga 4 finns två figurer varav ena visar utvecklingen av den genomsnittliga årliga 

standardavvikelsen för depositionsbevis och den andra för de underliggande aktierna. Figur 6 

illustrerar däremot den årliga skillnaden mellan standardavvikelsen för depositionsbevis och den 

underliggande aktien från respektive länder. Ifall skillnaden är positiv innebär det att aktierna har en 

högre standardavvikelse.  

 

Figur 6 Aktiernas  dividerat med depositionsbevisens  

I enlighet med tillgångarnas beta kan man konstatera att det också finns en skillnad mellan 

tillgångarnas standardavvikelse. Med andra ord bär en investerare olika risk beroende på vilket 

tillgångsslag man investerar i. I teorin borde standardavvikelsen för de olika tillgångarna endast 

skilja på grund av den extra volatilitet som återspeglas från valutakursrisken som en investerare 

möter. Skillnaderna i standardavvikelserna rör sig till en del på grund av valutakurser men det finns 

ett litet risk tillägg i de underliggande aktierna som handlas på utvecklingsmarknaderna.57 Till 

exempel berörs inte kinesiska tillgångar av valutakursrisk eftersom den kinesiska valutan är bunden 

till den amerikanska dollarn. Trots detta finns det en klar skillnad i standardavvikelsen mellan 

kinesiska aktier och deras depositionsbevis. Dessutom är det intressant att notera hur kraftigt 

                                                
56 Bodie et al. (2009) 
57Till exempel var den årliga standardavvikelserna för valutakursen brasilianska real mot dollar under år 2008 0,044. 
Detta är den högsta årliga standardavvikelsen bland de valutor som inkluderas i den kommande undersökningen. 
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förhållandet mellan indiska tillgångarnas standardavvikelser har förändrat under de senaste åren. De 

indiska depositionsbevisen hade i genomsnitt en 60 % större standardavvikelse under år 2007. 

6.4. Tillgångarnas historiska avkastningar 

Figurerna nedan illustrerar tillgångarnas historiska avkastningar skilt för varje land och 

tillgångsslag. Observationerna är gjorda kvartalsvis under den tid då både aktien och dess 

motsvarande depositionsbevis har funnits till. Avkastningarna är indexerade så att startvärdet är 100 

för varje land. De fyra graferna visar skilt för varje land hur depositionsbevis och de underliggande 

aktierna har avkastat under de senaste tio åren. Den gröna linjen i graferna visar 

avkastningsskillnaden mellan underliggande aktier och deras depositionsbevis. Ifall differensen är 

negativ (positiv) innebär detta att depositionsbevisen har avkastat bättre (sämre) under 

sampelperioden. 

Brasilianska depositionsbevis har avkastat 72 % bättre under det senaste decenniet. Man kan se att 

avkastningsskillnaden speciellt har ökat under de senaste åren. Det är intressant att märka att 

aktiernas nedgång har varit betydligt starkare under den senaste finanskrisen då man jämför med de 

motsvarande depositionsbevisen. Detta tyder på att det finns ett större utbud för depositionsbevis 

under finansiella kriser, vilket antagligen beror på att investerare först väljer att sälja tillgångar från 

så kallade gränsmarknader och förflyttar sina pengar till bekantare hemmamarknader då framtiden 

ser sämre ut. Ytterligare är det intressant att notera att Brasilien är det enda landet vars 

depositionsbevis har avkastat bättre än de underliggande aktierna. 

 

Figur 7 Utvecklingen för Brasilianska depositionsbevis och deras underliggande aktie 
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Figur 8 illustrerar utvecklingen för ryska tillgångar. Ryska aktier har avkastat 47 % bättre under de 

senaste tio åren. För ryska tillgångar kan man se tydligt gränsmarknadseffekten eftersom de ryska 

aktierna hade en betydligt starkare nedgång under år 2008 jämfört med depositionsbevis. Det är 

intressant att se att avkastningsskillnaden mellan tillgångarna steg stadigt från och med år 2003 

ända tills början av finanskrisen under år 2007. Därefter sjönk avkastningsskillnaden och trots den 

ryska marknadens starka återhämtning under år 2009 har avkastningsskillnaden förblivit på en 

aningen lägre nivå. 

 

Figur 8 Utvecklingen för Ryska depositionsbevis och deras underliggande aktie 

Indiska aktier har avkastat 24 % bättre än de motsvarande depositionsbevisen under 

sampelperioden. När man i figur 9 enbart beaktar tillgångarnas utveckling under de senaste åren kan 

man se att de underliggande aktierna verkar ha haft en aningen högre volatilitet jämfört med 

depositionsbevisen. Detta tyder på att efterfrågan för depositionsbevis har varit aningen högre under 

finanskrisen, vilket troligtvis kan förklaras med att investerare väljer att placera på en mera 

utvecklad marknadsplats då framtidutsikterna är dystra. Det är intressant att notera att fastän indiska 

aktier i genomsnitt avkastat bättre så finns det perioder då avkastningsskillnaden varit negativ, med 

andra ord då depositionsbevis har avkastat bättre.  
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Figur 9 Utvecklingen för Indiska depositionsbevis och deras underliggande aktie 

De kinesiska aktierna har endast avkastat 1,45 % bättre än de motsvarande depositionsbevisen. Från 

figur 10 kan man se att avkastningsskillnaden varierat betydligt mindre än vad den gjort för de 

övriga länderna, detta tyder på att investerare värderar depositionsbevis och de underliggande 

aktierna lika. Trots detta kan man se att nedgången under finanskrisen har varit aningen starkare för 

aktierna. 

 

Figur 10 Utvecklingen för Kinesiska depositionsbevis och deras underliggande aktie 

Utgående från figurerna ovan kan man konstatera att alla länders aktier har drabbats aningen 

starkare av finanskrisen vilket bevisar att investerare främjar att handla på en utvecklad bekant 

marknad under sämre tider. Ifall man ser närmare på enskilda tillgångars avkastningsskillnader kan 

man konstatera att det verkar som om tillgångspar, där åtminstone ena tillgången har en ytterst låg 

handelsvolym, orsakar en stor del av avkastningsskillnaderna. Speciellt finns det flera ryska och 

brasilianska depositionsbevis vars handelsvolym är så liten att fastän sporadisk handelsaktivitet 
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tillfälligt orsakar höga avkastningar, så kan ingen institutionell investerare på rationella grunder 

placera i dessa olikvida tillgångar. Dessutom finns det en stor asymmetri i datamaterialet eftersom 

flera depositionsbevis har emitterats under de senaste åren och således finns det betydligt flera 

tillgångspar under den senare delen av datasamplet. Den kommande undersökningen kan 

förhoppningsvis ge ytterligare förklaringar till avkastningsskillnaderna. 
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7 DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGEN 

Syftet med den empiriska studien är att undersöka om det är lönsammare att investera i 

depositionsbevis eller i de underliggande aktierna och vad som påverkar lönsamhetsskillnaden 

mellan tillgångsslagen.58 Ifall avkastningsskillnaden överskrider kostnaden för att genomföra 

arbitrage är det möjligt att en investerare kan utnyttja dessa tillfälliga prisskillnader. För att 

underlätta läsandet uppdelas undersökningen i fyra delar. 

1) Utgångspunkten för undersökningen är en multipel tidsserieregression där 

avkastningsskillnaderna regresseras mot tillgångarnas prisskillnad som fördröjs en 

tidsperiod, marknadsavkastningar och valutakursförändringar. 

2) I det andra skedet vidareutvecklas den första tidsserie regressionen med att insätta två 

likviditetsvariabler, en för depositionsbevisets likviditet och en för den underliggande 

aktiens likviditet. 

3) I det tredje skedet undersöks hur  koefficienterna från de två tidigare 

tidsserieregressionerna korrelerar med ett set av företags-, marknads- och 

landsspecifika variabler. Detta görs med ett Spermans rankkorrelationstest. 

4) I det sista skedet regresseras ett tvärsnitt av  variablerna mot företags-, marknads- 

och landsspecifika variabler för att ytterligare undersöka vilka faktorer som påverkar 

avkastningsskillnadernas beteende. 

Metoderna för hur dessa undersökningar kommer att genomföras presenteras i kapitelt 

Undersökningens metoder. Företags-, marknads- och landsspecifika variabler som används i de två 

senare skeden genomgås i kapitelt Övriga faktorer som påverkar avkastningsskillnaderna.  

7.1. Undersökningens Y variabel 

Y variabeln som huvudsakligen kommer att undersökas är den logaritmiska avkastningsskillnaden 

mellan depositionsbevis och den underliggande aktien. Avkastningsdifferensen uträknas enligt 

följande: 

                                                
 
58 Metoden som kommer att användas baserar sig till en stor del på Gagnon et al. (2004) 
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1,

,

1,

,
, lnln_

tD

tD

tA

tA
tDA P

P
P
P

DifferensR , 

där AP  priset för den underliggande aktien och DP depositionsbevisets pris. Genom att dividera 

priset för tidpunkten t med priset för tidpunkten t-1 erhåller man tillgångens avkastning för 

respektive tidsperiod, i undersökningen används veckoavkastningar. För att göra avkastningarna 

jämförbara har AP  ändrats till dollar värden och korrigerats med depositionsbevisens 

konverteringstal. Avkastningsskillnaden tDADifferensR ,_ kan egentligen jämföras med en portfölj 

som innehåller en lång position i den underliggande aktien och en kort position i det motsvarande 

depositionsbeviset.  

Tabellen nedan presenterar deskriptiv statistik över avkastningsskillnader för de olika BRIC 

länderna. Avkastningarna är procentuella och bör därmed endast beaktas i deskriptivt syfte, i 

undersökningen används logaritmiska avkastningsskillnader.  

Tabell 6 Genomsnittliga procentuella avkastningsskillnaden  

  Brasilien Ryssland Indien Kina 
Medelvärde -0,072% -0,012% 0,135% -0,100% 
Median -0,005% -0,008% 0,002% -0,051% 
Standardavvikelse 0,359% 0,128% 0,336% 0,615% 
Maximum 0,725% 0,372% 0,814% 1,078% 
Minimum  -1,585% -0,269% -0,214% -1,711% 

Differensen mellan aktier och deras depositionsbevis är negativ för alla andra länder förutom 

Indien. Med andra ord verkar det som om endast de indiska depositionsbevisen i genomsnitt 

handlas med ett premium. Ryssland verkar ha de lägsta avkastningsskillnaderna men detta 

förvrängs troligen en hel del på grund av att enstaka ryska tillgångar har ytterst låg handelsvolym. 

Samma gäller troligtvis för enstaka brasilianska tillgångar. Medianen är betydligt lägre för alla 

länder vilket betyder genomsnittliga avkastningsskillnaden förvrängs av enstaka stora 

avkastningsskillnader. Maximum och minimum värden kommer främst från tillgångspar som på 

grund av låg handelsvolym har enstaka avvikande observationer. Standardavvikelsen är högst för de 

kinesiska tillgångarna vilket förmodligen kommer göra det svårt att uppställa en helhetsbild 

gällande de kinesiska tillgångsparen i den kommande undersökningen.  
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7.2. Undersökningens metoder 

Nollhypotesen för undersökningens första skede är att i en integrerad global aktiemarknad bör 

arbitrage styra avkastningsskillnaden mellan depositionsbevis och den underliggande aktien mot 

noll.  Ifall det finns en avkastningsskillnad mellan tillgångarna betyder inte detta nödvändigtvis att 

marknaderna inte kan prissätta tillgången. Avkastningsskillnader kan också uppstå på grund av att 

investerare bär en högre risk genom att investera i en typs tillgångar och därmed kompenseras 

investeraren för denna extra risk med en högre avkastning. Därmed är det av intresse att undersöka 

ifall avvikande avkastningsskillnader återhämtar sig till ett jämviktsläge (eng. mean-reversion) och 

ifall det är möjligt att genomföra arbitrage då tillgångarnas avkastningar återhämtar sig till detta 

jämviktsläge. Dock är arbitrage inte möjligt ifall förändringarna i avkastningsskillnaden är 

permanenta.  

I enlighet med Gagnon et al. kan man utveckla antagandet till att avkastningsskillnader mellan 

depositionsbevis och den underliggande aktien uppstår på grund av oväntade marknads- eller 

valutakursrörelser. För att mäta hur avkastningsskillnaden påverkas av marknadsrörelser och 

förändringar i valutakursen, regresseras avkastningsskillnaden mot amerikanska 

marknadsavkastningen, underliggande aktiens marknadsavkastning och valutakursförändringar: 

tDAit
FXFX

iitM
HH

iitM
USUS

itDA RRRDifferensR ,,,,_ , (1) 

där M
USR är marknadsavkastningen för depositionsbevisets marknad och M

HR är 

marknadsavkastningen för den underliggande aktiens hemma marknad. Depositionsbevisens 

marknadsavkastning är MSCI USA Index veckoavkastningar, denna variabel är lika för alla 

tillgångspar. Underliggande aktiens hemma marknadsavkastningar är respektive lands MSCI 

Index59. FXR är avkastningen för valutakursen mellan underliggande aktiens valuta och dollar. 

tDA , är en felterm som förväntas vara noll. Modellens nollhypotes innebär att interceptet  och 

lutningskoefficienterna ( H
i , US

i , FX
i ) bör vara lika med noll oberoende ifall variablerna 

förskjuts eller eftersläpas (eng. lead/lag). Hypotesen testas med ett F test, ifall nollhypotesen 

förkastas innebär detta att det finns ett samband mellan X variablerna och Y variabeln. 

                                                
59Vecko avkastningar för  MSCI USA Index, MSCI India Index, MSCI Russia Index, MSCI Brazil Index och MSCI 
Hong kong Index erhålls från Thomson Datastream 
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Syftet med denna regression är att undersöka hur marknadsrörelser och valutakursförändringar 

påverkar avkastningsskillnaden. Till exempel kan landsspecifika faktorer och förändringar på 

hemma marknaden som påverkar investerares riskaversion höja efterfrågan av underliggande aktier 

noterade i den lokala valutan. Då är det möjligt att det uppstår en avkastningsskillnad mellan den 

underliggande aktien och dess depositionsbevis. I regressionen skulle detta fenomen återspeglas 

genom en nedgång i avkastningsskillnaden vilket kan anknytas med en förhöjning i M
HR och 

således skulle H
i  vara negativt. 

Ett problem i denna regression kan vara att tidpunkten t inte är exakt samma för depositionsbevis 

och den underliggande aktien. Tillgångarnas veckoavkastningar baserar sig på aktiemarknadens 

stängningskurser. Eftersom marknaderna där tillgångarna handlas finns på olika kontinenter är 

också marknadernas stängningstider olika (ett lead/lag förhållande). Ifall detta reflekteras i 

resultaten kan det verka som om avkastningsskillnaderna återhämtar sig kraftig till ett jämviktsläge 

(mean-reversion). Främst skulle detta påverka avkastningsskillnader för tillgångar som härstammar 

från Indien och Kina eftersom dessa marknaders handelstider inte överhuvudtaget överlappar med 

den amerikanska marknaden. Däremot kunde man anta att problemet är mindre i Ryssland, som har 

en och en halv överlappande handelstimme med den amerikanska börsen. Handelstiderna för den 

brasilianska marknaden överlappar till en stor del med den amerikanska marknaden, således torde 

detta inte påverka avkastningsskillnader för tillgångar som härstammar från Brasilien.  För att 

undersöka om avkastningsskillnaderna innehåller en enhetsrot (eng. unit root) och hur 

avkastningsskillnaden i så fall återhämtar sig till ett jämviktsläge tilläggs en eftersläpande variabel, 

föregående veckas prisskillnad mellan tillgångarna 1,tDAP , i regressionen: 

tDAitM
FXFX

iitM
HH

iitM
USUS

itDAtDA RRRPDifferensR ,,,,1,,_  (2) 

Förhoppningsvis kan koefficienten  fånga till vilken grad avkastningsskillnaderna minskar på 

grund av arbitrage aktörer som utnyttjar tillfälliga prisskillnader. Om tillgångarnas pris tenderar att 

återgå till ett jämviktsläge borde  vara negativt. Ju snabbare priserna återgår till jämviktsläge desto 

lägre värde har . Ifall det finns stora skillnader mellan ländernas  och om Brasiliens  är nära noll, 

bör man misstänka att resultaten förvrängs av lead/lag förhållandet mellan tillgångarna.  
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7.3. Likviditet 

Enligt tidigare forskning är likviditet den faktorn som främst kan förklara avkastningsskillnaden och 

därför kommer också undersökningens andra skede att mera grundlig studera likviditet. Således 

utvecklas tidsserieregressionen ytterligare med att inkludera två variabler för tillgångarnas 

likviditet, vilket inte gjorts i Gagnon et al.s undersökning. De undersökte endast likviditet med hjälp 

av ett genomsnittligt värde för ett företags likviditet i en tvärsnittsregression. Därmed kommer 

denna undersökning förhoppningsvis att kunna ge ett mera omfattande svar om hur förändringar i 

tillgångarnas likviditet påverkar avkastningsskillnaden. Således ser formeln ut enligt följande: 

,_ ,,,,,,1,, tDAitDB
LDB

iitA
LA

iitM
FXFX

iitM
HH

iitM
USUS

itDAtDA LikvLikvRRRPDifferensR  

där ALikv är underliggande aktiens likviditet och DBLikv är depositionsbevisets likviditet mätt med 

Amihud likviditetsmåttet, som presenteras i nästa avsnitt. Dessa variabler mäter egentligen hur en 

förändring i tillgångens likviditet påverkar avkastningsskillnaden. Om betakoefficienten för en 

tillgångs likviditet är positiv innebär detta att ifall tillgången har en låg likviditet tenderar också 

avkastningsskillnaden att vara högre.  

Efter att ha undersökt hur marknadsrörelser, valutakursförändringar och likviditet påverkar 

avkastningsskillnader i en tidsserieregression fortsätter den empiriska undersökningen med att 

studera korrelationen mellan tidsserieregressionens variabler och ett set av förklarande variabler. 

Slutligen undersöks dessa variabler ytterligare i en tvärsnittsregression.  

7.3.1. Tillgångarnas likviditet 

I regressionen tilläggs två likviditetsfaktorer varav en mäter den underliggande aktiens likviditet 

och den andra, depositionsbevisets likviditet. För att definiera tillgångarnas likviditet används 

Amihud likviditetsmåttet. Amihud måttet har använts i de flesta studierna inom området.60 En 

veckas likviditet för tillgången  bestäms enligt följande: 
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t
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R
D

Likviditet
1

,
1

*100 000,61 

                                                
60 Silva et al. (2008), Aggarwal et al. (2007) och Chan et al. (2008) 
61 Amihud et al. (1986) 
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där dR absolutbeloppet av avkastningen för tillgång  under dagen d. dVol är den dagliga 

handelsvolymen mätt i dollar för tillgång . Genom att dividera talet med tD , som är mängden 

handelsdagar under vecka t, erhålls en genomsnittlig Amihud likviditet för respektive tillgång. 

Genom att multiplicera värdet med en miljon ändras resultaten till än mera användbar form. Per 

definition ger Amihud måttet ett värde för hur tillgångens pris förändras ifall handelsomsättningen 

förändras med tusen dollar. Med andra ord ju lägre Amihud likviditetsvärde en tillgång har desto 

likvidare är tillgången. Ifall en tillgång inte handlas på en vecka blir Amihud värde 0. För att 

korrigera för detta utvecklas formeln ytterligare: 

1100000*1ln

1

1

,
tD

d d

d

t

t

Vol
R

D

Likviditet  

Genom att dividera 1 med Amihud värdet fås ett tal som är desto lägre ju sämre tillgångens 

likviditet är. Ytterligare adderas 1 till Amihud värdet för att variabeln inte skall få värdet 0 och den 

naturliga logaritmen gör variabeln mera lineär. 

I figuren nedan illustreras skillnaden mellan depositionsbevisens och den underliggande aktiens 

Amihud likviditet för de senaste fem åren skilt för varje land.  

 
Figur 11 Aktiernas likviditet dividerat med depositionsbevisens likviditet 

Det framgår att de kinesiska och ryska underliggande aktierna är betydligt likvidare än 

depositionsbevisen. Orsaken till att kinesiska aktier är betydligt likvidare är att Hong Kong 

aktiemarknaden är enorm och det finns så got som inga restriktioner för utländsk handel. Således 
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kan man anta att de flesta utländska investerare väljer att handla på denna långt utvecklade 

marknad.  Men  det  är  intressant  att  se  att  förhållandet  mellan  kinesiska  tillgångar  har  en  klar  

sjunkande trend vilket innebär att depositionsbevisen har blivit aningen mer likvida i förhållande till 

de underliggande aktierna. En sannolik orsak till att de ryska aktierna är betydligt likvidare är 

handeln med ryska globala depositionsbevis är stor jämfört med handeln av amerikanska 

depositionsbevis.  Däremot finns det nästan ingen skillnad mellan likviditet hos indiska och 

brasilianska tillgångar. Som förväntat är marknaden för brasilianska depositionsbevis långt 

utvecklad men det är förvånansvärt att indiska depositionsbevis har en så hög likviditet eftersom 

också en del av investeringar i indiska tillgångar görs via globala depositionsbevis. 

Som bilaga 5 finns två figurer varav den ena illustrerar de underliggande aktiernas likviditet och 

den andra depositionsbevisens likviditet. Från den första figuren kan man se att kinesiska aktier på 

Hong Kong börsen är betydligt likvidare än aktier från övriga länder. Eftersom Amihud värdet 

uträknas utgående från ett företags handelsvolym förvrängs statistiken en hel del av enstaka enorma 

likvida kinesiska företag, så som China Telecom och Petrochina.  Från den andra figuren kan man 

se att brasilianska depositionsbevis är de likvidaste depositionsbevisen och de näst likvidaste är 

indiska depositionsbevis. Både kinesiska och ryska depositionsbevis har en betydligt lägre 

likviditet.  För att ytterligare undersöka tillgångarnas likviditet presenterar nästa kapitel kort 

skillnader mellan tillgångarnas bid/ask spread. 

7.3.2. Tillgångarnas bid/ask spread 

Skillnaden mellan en tillgångs köp- och säljkurs (härefter bid/ask spread) anses vara en 

referenspunkt för både tillgångens likviditet och indirekta transaktionskostnader. Figur 12 nedan 

illustrerar hur tillgångarnas bid/ask spread har utvecklats under de senaste fyra åren. Här bör 

observeras att data finns enbart tillgängligt för likvidare tillgångar och således representerar grafen 

inte undersökningens hela datamaterial62, detta leder också till att tillgångarnas bid/ask spread inte 

kommer att användas som en variabel i den kommande undersökningen. 

Den tjocka röda linjen visar ett 20 perioders glidande medelvärde för den genomsnittliga bid/ask 

spreaden för de underliggande aktierna. Den ljusröda linjen i bakgrunden visar de verkliga 

observationerna för aktiernas bid/ask spread. Den tjocka gröna linjen visar 20 perioders glidande 

medelvärde för den genomsnittliga bid/ask spreaden för depositionsbevisen och den ljusgröna linjen 

                                                
62 Bid/ask spread data fanns enbart tillgängligt för 44 av 92 tillgångspar. Data är erhållet från Thomson Datastream. 
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de verkliga observationerna. Den blåa linjen, MSCI World Index, ger en referenspunkt för det 

allmänna finansiella läget.  

 

 

Figur 12 Bid/Ask spread för underliggande aktier och deras depositionsbevis 

Från figuren kan man konstatera att aktiernas bid/ask spread är betydligt mera volatil och den har 

varit historiskt sett på en aningen högre nivå än depositionsbevisens spread. Det verkar som om 

spread skillnaden har i genomsnitt minskat under de fyra senaste åren, dock det är intressant att 

notera att depositionsbevisens spread tenderar att stiga mera under finansiellt ostabila perioder då 

man jämför med underliggande aktiernas bid/ask spread. Detta tyder på att osäkerheten bland 

investerare som handlar med depositionsbevis ökar aningen mera än bland investerare som handlar 

med underliggande aktier. Egentligen kunde man ha förväntat den motsatta effekten eftersom man 

kunde anta att investerare som handlat med depositionsbevis skulle börja främja depositionsbevis 

under ostabila tidsperioder, vilket skulle höja efterfrågan för depositionsbevis och aningen 

stabilisera bid/ask spreaden. Men eftersom det är enklare att handla med depositionsbevis finns det 

antagligen betydligt mera irrationella och oinformerade investerare (eng. nosie traders) som orsakar 

starkare rörelser i depositionsbevisens bid/ask spread. Med andra ord kan det hända att 

depositionsbevis inte egentligen är ett signifikant stabilare investeringsalternativ fastän de handlas 

på utvecklade marknader och skyddas av bättre juridiska regleringar.  
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Ytterligare kan man dra den slutsatsen att de underliggande aktierna har aningen högre totala 

transaktionskostnader än vad som presenterats i arbetets teoridel, eftersom dessa tillgångar i 

genomsnitt har en högre bid/ask spread. Tyvärr så förblir det omöjligt att vidare undersöka 

tillgångarnas bid/ask spread eftersom data inte finns tillgängligt. 

7.4.  koefficienternas korrelation och tvärsnittsregression 

För att bättre kunna analysera och förstå vad som orsakar avkastningsskillnader mellan aktier och 

deras depositionsbevis fortsätter undersökningens tredje del med att studera korrelationen mellan 

tidsserieregressionernas  koefficienter och ett set av lands-, marknads- och företagsspecifika 

förklarande variabler.  

Som metod för att undersöka ifall dessa förklarande variabler signifikant korrelerar med X 

variablerna, används Spearman’s rank korrelationstest. Korrelationskoefficienten, Spearman’s rho, 

räknas ut enligt följande: 

)1(
61 2

2

nn
d

r i
s , 

där rs är korrelationskoefficienten, di är skillnaden mellan rangordningen för en observation av de 

undersökta variablerna och n är  antalet  observationer.  För  att  undersöka  ifall  korrelationen  är  

signifikant används ett F test.63  

Undersökningens sista skede går ut på att regressera avkastningsskillnaderna och  koefficienterna 

mot lands-, marknads- och företagsspecifika förklarande variabler. Syftet med denna 

tvärsnittsregression är att undersöka hur olika förklarande variabler påverkar tidsregressionens beta 

koefficienter. Målet är att kunna dra slutsatser utgående från korrelations och 

tvärsnittsundersökningarna gällande vilka faktorer som orsakar eller påverkar 

avkastningsskillnaderna mellan depositionsbevis och de underliggande aktierna.  

Till följande presenteras de förklarande variablerna som kommer att användas både i korrelations- 

och tvärsnittsundersökningarna.  

                                                
63 Maddala, K (2001) 
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7.5. Övriga faktorer som kan påverka avkastningsskillnaderna 

Syftet med den andra delen av den empiriska undersökningen är att studera vad som påverkar och 

möjligtvis förklarar avkastningsskillnaderna. För att kunna besvara detta utvidgas regressionen med 

lands-, marknads- och företagsspecifika förklarande variabler. Dessa variabler presenteras i de tre 

följande avsnitten.  

7.5.1. Företagsspecifika faktorer 

Företagets marknadsvärde 
För att kontrollera för företagsstorlek inkluderas en variabel med naturliga logaritmen av företagets 

marknadsvärde i regressionen. Regressionen kommer inte att beakta hur företagens marknadsvärde 

har förändrats under sampelperioden på grund av att syftet med variabeln är endast att kontrollera 

ifall företagsstorleken påverkar avkastningsskillnader mellan depositionsbeviset och den 

underliggande aktien och inte hur förändringar i företagsstorleken påverkar avkastningsskillnaden. 

Företagsstorleken är uträknad genom att multiplicera totala mängden aktier med aktiens värde. För 

jämförbarhetens skull har företagens värde ändrats till dollar värden. Tabell 7 visar deskriptiv 

statistik för företagsstorlek grupperat enligt land.  

Tabell 7 Genomsnittliga företagsvärdet för bolag från BRIC länderna i miljoner $ 

  Brasilien Ryssland Indien Kina 
Medelvärde 29410,3 12344,6 12796,1 23999,2 
Median 4459,4 492,5 8878,1 6907,8 
Minimum 75,1 1,2 4,5 5,6 
Maximum 207900,0 154020,0 32560,0 238835,0 

 

Från tabellen ovan kan man konstatera att de största bolagen i datasampel kommer från Brasilien 

och  de  minsta  från  Ryssland.  Det  ryska  medelvärdet  höjs  ytterligare  av  enstaka  stora  bolag,  t.ex.  

Gazprom, då skillnaden mellan samplets median och medelvärde är mycket stort. Kina har i 

genomsnitt samplets näst största bolag. Brasilien har ett högt medelvärde men en relativt låg median 

vilket innebär medelvärdet förvrängs av enstaka enorma bolag, t.ex. Petrobras och Vale. Indien har 

däremot en ytterst hög median vilket indikerar att enbart större indiska bolag emitterar amerikanska 

depositionsbevis.  
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Andel av handel som sker via depositionsbevis 
För att definiera hur stor del av företagets totala aktiehandel sker via ett depositionsbevis divideras 

genomsnittliga dagliga dollarvärdet av depositionsbevisets handelsvolym med motsvarande siffra 

för den underliggande aktien. Detta ger ett relationstal som indikerar hur mycket större handeln med 

depositionsbevis är jämfört med handeln med den underliggande aktien. Tabell 8 sammanfattar 

relationen mellan depositionsbevisens och den underliggande aktiens handelsvolym för respektive 

länder. 

Tabell 8 Andel av handel som sker via depositionsbevis 

  Brasilien Ryssland Indien Kina 
Medelvärde 1,27498 3,61661 2,60571 0,33378 
Median 0,78596 0,05257 1,72696 0,01805 
Max 9,48974 32,86801 7,18039 5,17836 
Min 0,00055 0,00001 0,00180 0,00000 
     

Utgående från tabellen kan man konstatera att enstaka företag från varje land handlas betydligt mera 

i depositionsbevis och därmed är medelvärdet betydligt större än medianen. Handeln av brasilianska 

tillgångar är relativt jämt fördelad mellan depositionsbevis och underliggande aktierna. Detta kan 

förklaras med att den brasilianska depositionsbevismarknaden är mycket utvecklad och 

depositionsbevisen handlas i stort sett samtidigt med de underliggande aktierna. Mot 

förväntningarna visar det sig att handelsvolymen för indiska depositionsbevis är betydligt större än 

för deras underliggande aktie, fastän det inte finns så många indiska företag som emitterat 

amerikanska depositionsbevis. Däremot kan man konstatera att majoriteten av handeln med 

kinesiska tillgångar sker via börsen i Hong Kong. Orsaken till detta är troligtvis att börsen i Hong 

Kong kan anses ha de lägsta indirekta och direkta transaktionskostnaderna av alla BRIC länderna.  

Skillnaden mellan aktiernas beta och depositionsbevisens beta 

För att undersöka ifall skillnader i tillgångarnas risk kan förklara tillgångarnas 

avkastningsskillnader, tilläggs en variabel vars värde bestäms av differensen mellan beta för 

tillgångens aktie och beta för motsvarande depositionsbevis. Enligt finansiell teori kräver en 

investerare en högre avkastning ifall det finns en osäkerhet gällande ett företags framtida 

kassaflöde. Detta innebär med andra ord att om antingen depositionsbeviset eller den underliggande 

aktien har en högre volatilitet innebär detta att avkastningen också sannolik i det långa loppet är 

högre. Ifall detta är fallet kan inte arbitragörer erhålla en riskfri avkastning genom att utnyttja 

tillfälliga prisskillnader eftersom dessa prisskillnader enbart uppstår på grund av förändringar i 



 

 

55

tillgångarnas risk. Tabell 9 nedan sammanfattar den genomsnittliga skillnaden mellan aktiernas och 

depositionsbevisens beta koefficient.  

Tabell 9 Aktiernas  – depositionsbevisens  

  Brasilien Ryssland Indien Kina 
Medelvärde 0,163 0,004 0,122 -0,336 
Median 0,013 -0,035 -0,057 -0,059 
Max 1,352 0,903 1,325 0,664 
Min -0,429 -1,737 -0,680 -3,631 
     

Då man jämför tabellen med de historiska avkastningarna presenterade i kapitel 6.4 verkar det som 

skillnader i tillgångarnas risk till en del kan förklara avkastningsskillnaderna. Medelvärdet av 

tillgångarnas beta förvrängs en hel del av enstaka extrema värden, således får man en bättre 

uppfattning ifall betraktar medianvärden. Från tabellens median värden kan man se att brasilianska 

depositionsbevis har ett högre beta vilket kunde förklara att brasilianska depositionsbevis har 

avkastat bättre. De övriga medianvärden är negativa vilket stöder tillgångarnas historiska 

avkastningar eftersom ryska, indiska och kinesiska aktier har avkastat bättre än de motsvarande 

depositionsbevisen. 

7.5.2. Marknadsspecifika faktorer 

Transaktionskostnader 
För att undersöka ifall transaktionskostnader påverkar avkastningsskillnaden inkluderas de verkliga 

transaktionskostnaderna, som presenterades i kapitel 4.2 i undersökningen. Höga handelskostnader 

på den inhemska marknaden har troligtvis en positiv inverkan på avkastningsskillnaden. En 

förklaring till detta är att det krävs en större variation i avkastningsskillnaden förrän arbitrage styr 

tillgångarna tillbaka till ett jämviktsläge. Transaktionskostnaderna sammanfattas i tabell 10. 

Marknadens storlek 
För att undersöka ifall den underliggande aktiens marknadsstorlek påverkar avkastningsskillnaden 

mellan depositionsbeviset och den underliggande aktien inkluderas en variabel vars värde bestäms 

av den naturliga logaritmen av respektive aktiebörs marknadsvärde. De olika marknadernas totala 

värde sammanfattas i tabell 10 nedan. Den klart största marknaden är Hong Kong Stock Exchange 

och den minsta Rysslands MICEX. 

Marknadens storlek kan anses vara en variabel som indikerar hur utvecklad och etablerad en 

marknadsplats är. Man kunde anta att en mindre marknad har högre indirekta transaktionskostnader 
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och därför är det troligt att investerare söker sig till en marknadsplats som är mera lättillgänglig för 

utländska investerare.  

Restriktioner för blankning 
Indien är det enda landet som förbjudit blankning. Blankning noteras med hjälp av en dummy 

variabel där 1 innebär att landet förbjudit blankning och 0 att blankning är tillåtet. Man kunde anta 

att de flesta faktorer som begränsar en investerare har en positiv inverkan på avkastningsskillnaden 

eftersom investerare troligtvis föredrar en friare marknad. Men det kan hända att restriktioner för 

blankning har den motsatta inverkan på avkastningsskillnaden, eftersom den underliggande aktien 

möjligtvis har mildare nedgångar då spekulanter inte kan ta korta positioner i aktien. 

Tabell 10 Sammanfattning av marknadsspecifika förklarande variabler 

Marknad 
Börsens 
marknadsvärde milj. $ 

Totala 
handelskostnader Blankning 

Brasilien, Bovespa 592 0,0022 0 
Ryssland, MICEX 324,3 0,0022 0 
Indien, Bombay Stock 
Exchange 647,2 0,0051 1 
Hong Kong Stock Exchange 1 328,80 0,0035 0 

7.5.3.  Landsspecifika faktorer 

Landets ursprungliga rättsystem 
Enligt tidigare forskning påverkas avkastningsskillnaden av landets ursprungliga rättsystem. 

Intuitionen bakom detta är att investerare främjar depositionsbevis eftersom investeringarna 

skyddas av en västerländsk lagstiftning, slutligen kan man anta att detta aningen ökar efterfrågan av 

depositionsbevis. Enligt förväntningarna skulle avkastningsskillnaden vara större för tillgångar som 

härstammar från länder som ursprungligen haft ett common law eller transition rättsystem. För att  

undersöka om detta gäller för data i denna undersökning inkluderas en dummy variabel i 

undersökningen. Variabeln får ett värde mellan 1 och 3 beroende på vilket rättsystem landet 

ursprungligen haft. Variabeln och dess värden presenteras i tabell 11.   

BNP per capita 
För att undersöka ifall utvecklingslandets välstånd påverkar avkastningsskillnaden mellan 

depositionsbeviset och den underliggande aktien inkluderas en variabel i regressionen vars värde är 

den naturliga logaritmen av landets BNP per capita. Av länderna som inkluderas i undersökningen 

har Ryssland det högsta och Indien det lägsta BNP per capita.  Man kunde anta att  tröskeln för att  

investera i utvecklingslandet är desto högre ju lägre landets välstånd är. Problemet med BNP är att 
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den inte direkt beaktat t.ex. klasskillnader, med andra ord korrelerar inte landets BNP alltid med hur 

utvecklat landet är från en internationell investerares synvinkel. Tabell 11 presenterar BNP per 

capita för BRIC länderna. 

Överlappande handelstimmar 
För att kontrollera ifall avkastningsskillnaderna påverkas av att depositionsbevisen och den 

underliggande aktien handlas samtidigt inkluderas en variabel vars värde bestäms beroende på hur 

många överlappande handelstimmar respektive marknader har. Varken Kina eller Indien har 

överlappande handelstimmar och därmed får de värdet noll. Ryssland har däremot en och en halv 

och Brasilien sex och en halv timme överlappande handelstid med New York Stock Exchange. 

därmed får dessa länder värden 1.5 och 6.5.  

Beskattning av dividender 
Ifall investerare väljer att handla direkt via den inhemska marknaden kan de i vissa fall utnyttja en 

lägre beskattning av dividender. För en finländsk investerare är det lönsammare att handla direkt via 

Rysslands och Hong Kongs börs ifall man enbart beaktar dividendbeskattningen. Däremot beskattas 

utdelningar och kapitalvinster från indiska aktier betydligt mer än de motsvarande 

depositionsbevisen som handlas i USA. Brasilien är det enda landet som har en jämställd 

dividendbeskattning med USA. I regressionen kommer dessa läder att kategoriseras i tre grupper. 

Indien som har en högre dividendbeskattning än USA noteras med värdet 3 Brasilien som har en 

jämställd beskattning får värdet 2 och Ryssland och Hong Kong som har en lägre beskattning av 

dividender än USA får värdet 1. 

Tabell 11 Sammanfattning av landsspecifika förklarande variabler 

Land 
Ursprungligt 
rättsystem BNP/capita, 2008 i $ 

Överlappande 
handelstimmar 

Beskattning 
av dividender 

Brasilien Civil law, 1 8400 6,5 2 
Ryssland Transition, 2 11339 1,5 1 
Indien Common law, 3 1068 0 3 
Kina Transition, 2 3264 0 1 

7.5.4. Variablernas korrelation 

Tabell 12 presenterar en korrelationsmatris som visar parvisa korrelationer mellan alla variabler 

som kommer att inkluderas i undersökningen. Det intressantaste är att undersöka till vilken grad de 

företagsspecifika variablerna korrelerar sinsemellan med de övriga variablerna, eftersom dessa 

korrelationstal möjligtvis kan förklara till en del varför det uppstår en avkastningsskillnad mellan 
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depositionsbevis och den underliggande aktien. Ifall flera variabler har sinsemellan en hög 

korrelation kan detta innebära att multikollinearitet mellan variablerna förvränger resultaten. 

Utgående från korrelationstalen i kolumn 1 kan man konstatera att preferensaktier inte direkt 

korrelerar högre med övriga företagsspecifika variabler än vad stamaktier gör. Däremot korrelerar 

preferensaktier aningen mera med vissa lands- och marknadsspecifika faktorer men detta kan 

förklaras med att de flesta preferensaktierna härstammar från Brasilien och därmed är korrelationen 

hög mellan dessa variabler. Överlag kan man inte direkt dra slutsatser gällande marknads- och 

landsspecifika variabler eftersom dessa endast kan ha ett av fyra värden då antalet länder och 

marknader som inkluderas i undersökningen begränsas till fyra stycken.  

Från den andra kolumnen kan man se att avkastningsskillnaden mellan de underliggande aktierna 

och depositionsbevisen inte korrelerar till hög grad med någon annan variabel. Utgående från 

tidigare forskning förväntades det att avkastningsskillnader skulle korrelera till en högre grad med 

tillgångarnas likviditet men detta kommer att undersökas mera grundligt när variablernas 

korrelation studeras med hjälp av Spearman’s rank korrelations test i kapitel 8.4. Dock korrelerar 

avkastningsskillnaderna aningen mera med transaktionskostnads och rättsystems variabler.  

Från kolumn 3 framgår det hur prisskillnaden mellan den underliggande aktien och 

depositionsbeviset korrelerar med de olika variablerna. Här bör man notera att man inte direkt kan 

dra slutsatser utgående från hur denna variabelns korrelation eftersom korrelationen påverkas av 

storleken av tillgångarnas nominella värde.  

Kolumnerna 4, 5 och 6 presenterar korrelationen mellan marknadernas avkastningar och valuta 

avkastningar. Eftersom dessa variabler egentligen är genomsnitt av tidsseriedata så har alla 

tillgångar från ett land lika värden för alla dessa variabler. Därmed har det ingen betydelse att dessa 

variabler korrelerar till en ytterst hög grad med några landsspecifika variabler eftersom alla dessa 

variabler inte kommer att användas i samma regression. 

Kolumnerna 7 och 8 presenterar underliggande aktiens och depositionsbevisets likviditet. Det är 

intressant att se att den underliggande aktien för större företag tenderar att vara likvidare men 

däremot syftar korrelationen 0,015 mellan depositionsbevisets likviditet och företagsstorlek till att 

emitterade företagets storlek inte i hög grad påverkar depositionsbevisets likviditet. Däremot är det 

logiskt att ifall en stor andel av företagets handel sker med depositionsbevis har den underliggande 

aktien en sämre likviditet. Det är också naturligt att ifall den underliggande aktien handlas på en 
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stor marknad så är depositionsbevisets likviditet sämre än de underliggande aktiernas eftersom en 

större marknad möjligtvis bidrar med likviditet till de underliggande tillgångarna. 

På rad 9 kan man se att korrelationen mellan företagsstorlek och differensen mellan underliggande 

aktiernas beta och depositionsbevisens beta har en negativ korrelation på -0,184. Detta indikerar att 

avkastningsskillnaderna för mindre företag möjligtvis kunde till en del förklaras med skillnader i 

tillgångarnas risk. Variabeln för hur mycket tillgången handlas i depositionsbevis har som förväntat 

en svag negativ korrelation med marknadsstorlek. Detta antyder att företag vars underliggande aktie 

härstammar från en mindre aktiemarknad möjligtvis strävar efter att emittera depositionsbevis för 

att bredda sin aktieägarbas eller för att nå internationell synlighet. Från rad 10 framgår det att beta 

differensen tenderar att vara större ifall den underliggande aktien härstammar från en mindre 

marknad eller ifall dividender beskattas grovt på den inhemska marknaden.  

Enstaka korrelationer mellan olika landsspecifika variabler är mycket höga (märkta med rött). Till 

exempel korrelerar transaktionskostnader till en hög grad med blankning, rättsystem och landets 

BNP per capita. Detta tyder på multikollinearitet mellan variablerna och detta kommer att åtgärdas 

genom att göra regressioner där de högt korrelerande variablerna bortlämnas. 
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Tabell 12 Korrelation mellan undersökningens variabler64 

                                                
64 Regressionsvariablerna, företags-, marknads- och landsspecifika variablerna är grupperade enligt färg. Dessutom är korrelationer mindre än -0,75 och större än 0,75 märkta med rött. 
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Preferensaktier 1,000

RA-DB, t -0,093 1,000

PA-PDB, t -0,117 0,092 1,000

R A MRKT, t -0,406 0,002 0,243 1,000

R DB MRKT, t -0,164 0,007 0,028 0,089 1,000

R FX, t -0,610 0,146 0,065 0,443 0,126 1,000

Likviditet DB -0,137 -0,025 -0,029 0,088 0,034 -0,078 1,000

Likviditet A -0,052 -0,016 0,046 0,197 -0,006 0,176 -0,107 1,000

LN_Företag MCAP 0,120 0,055 -0,122 -0,167 -0,018 -0,246 0,015 -0,229 1,000

Handel i DB/ handel i A -0,080 -0,025 -0,013 0,051 0,019 0,103 -0,085 0,534 0,032 1,000

Beta differens 0,093 0,076 -0,138 -0,207 -0,032 -0,048 -0,075 0,037 -0,184 0,037 1,000

TC -0,454 0,199 0,156 -0,269 0,076 0,433 0,094 -0,200 0,064 -0,036 -0,059 1,000

LN_Marknad MCAP -0,142 0,074 0,310 -0,095 0,010 -0,338 0,286 -0,315 0,253 -0,132 -0,180 0,519 1,000

Blankning -0,225 0,157 -0,096 -0,580 0,037 0,440 -0,088 -0,105 -0,007 0,015 0,110 0,814 0,026 1,000

Rättsystem -0,648 0,200 0,137 0,176 0,124 0,883 0,006 0,010 -0,127 0,047 -0,072 0,805 0,066 0,694 1,000

LN_BNP 0,352 -0,182 -0,151 0,390 -0,053 -0,246 -0,117 0,253 -0,123 0,061 0,052 -0,980 -0,629 -0,782 -0,671 1,000

Överlappande handel 0,723 -0,181 -0,285 -0,520 -0,139 -0,808 -0,112 -0,009 0,107 -0,026 0,186 -0,672 -0,264 -0,336 -0,897 0,543 1,000

Beskattning av div. 0,287 0,033 -0,260 -0,968 -0,064 -0,206 -0,128 -0,156 0,107 -0,023 0,220 0,385 -0,025 0,746 0,038 -0,464 0,364 1,000
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8 UNDERSÖKNINGENS RESULTAT 

Resultatkapitlet börjar med att presentera och diskutera den första regressionsmodellens resultat. 

Därefter diskuteras resultaten från regressionsmodellen som närmare undersökt sambandet mellan 

tillgångarnas likviditet och avkastningsskillnaderna. Slutligen presenteras resultaten för variablernas 

korrelationsanalys och tvärsnittsregressionerna där tidsserieregressionens variabler ytterligare 

kontrolleras för företags-, marknads-, och landsspecifika variablers inverkan. 

8.1. Hur påverkas avkastningsskillnaderna av marknadsavkastningar och 
valutakursförändringar? 

Den första regressionsmodellen undersökte ifall avkastningsskillnader kan förklaras med hjälp av 

depositionsbevisets marknadsavkastning, underliggande aktiens marknadsavkastning och 

valutakursförändringar. Ytterligare inkluderades en fördröjd prisdifferens variabel vars syfte var att 

undersöka ifall avkastningsskillnaderna tenderar att återhämta sig till ett jämviktsläge. Här bör 

påminnas att avkastningsskillnaderna egentligen replikerar en portfölj av en lång position i den 

underliggande aktien och en kort position i motsvarande depositionsbevis. Regressionerna är gjorda 

på företagsnivå, det vill säga skilt för alla 96 tillgångspar och resultaten som presenteras här är 

genomsnittliga resultat för alla dessa regressioner, dessutom har resultaten grupperats enligt land. 

För att undersöka ifall variablernas inverkan på avkastningsskillnaderna har förändrats under de 

senaste åren har ytterligare regressioner gjorts skilt för varje år mellan 2006 och 2009. Resultaten 

finns sammanfattade i tabellerna 13, 14 och 15.  

Tabell 13 börjar med att ge en överblick av modellens godhet och beta koefficienter och t-värden. 

Variablernas signifikans markeras med *, ** och *** för respektive 1 %, 5 % eller 10 % 

signifikansnivåer.  Modellens godhet har undersökts med ett F test och modellens H0 hypotes kan 

förkastas på en 5 % signifikansnivå. Vilket innebär att betakoefficienterna för X variablerna inte är 

lika med noll, med andra ord finns det ett samband mellan X variablerna och Y variabeln. 

Den genomsnittliga förklaringsgraden R2 ligger på 0,215 vilket innebär att modellen kan i 

genomsnitt förklara 21.5 % av förändringar i Y variabeln, vilket är mycket nära Gagnon et al.s R2. 

Adjusted R2 är 20,5 % vilket är aningen lägre än R2 men ändå mycket högt65. Skillnaderna mellan 

                                                
65 Adjusted R2 är ett korrigerat R2 värde som beaktar mängden förklarande variabler. Adjusted R2 stiger i samband med 
att man ökar mängden förklarande variabler enbart ifall den extra förklarande variabeln förbättrar modellen. Adjusted 
R2 är alltid mindre än R2 och kan t.o.m. vara negativ. 
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de olika ländernas förklaringsgrader är relativt små. R2 och Adj. R2 är förvånansvärt högt med tanke 

på att modellen undersöker en portfölj av en lång och en kort position.66 

8.1.1. X variablerna 

Från tabell 13 kan man konstatera att för hela samplets del har interceptet i genomsnitt ett negativt 

värde (  = -0,021) vars genomsnittliga t-värde är -0,002, vilket skulle just faller utanför 5 % 

signifikansnivån men kunde godkännas på en 10 % signifikansnivå. Interceptet fångar den 

överlopps avkastning som inte kan mätas av de andra X variablerna. Interceptet i Gagnon et al.s 

undersökning var signifikantare och närmare noll. Detta innebär att X variablerna i deras modell 

aningen bättre kunde förklara den totala avkastningsskillnaden. Detta kan bero på att Gagnon et al. 

utgick från ett större sampel där enstaka extrema värden har mindre betydelse men det är 

naturligtvis också möjligt att det har uppkommit nya faktorer som påverkar avkastningsskillnaden, 

som inte ännu påverkat data som Gagnon et al. använde. När man granskar tabell 14 kan man 

konstatera att interceptet är negativt för alla andra länder än Kina och Brasilien. Brasilien är det 

enda landet där interceptet inte i genomsnitt har en signifikant avvikelse från 0. Därmed kan man 

dra den slutsatsen att prissättningen är effektivast för brasilianska tillgångar och att 

avkastningsskillnaden finner sig i ett jämviktsläge. För de andra länderna finns det däremot en hel 

del avkastning som inte kan förklaras med regressionens X variabler. 

Koefficienten  som mäter hur avkastningsskillnaderna påverkas av tillgångarnas prisskillnad vid 

tidpunkten t-1. Det är intressant att se att resultaten sammanfaller med Gagnon et al.s resultat, med 

andra ord att  koefficienten också i denna undersökning har ett negativt signifikant värde ( =-

0,308). Detta innebär att man statistiskt kan bevisa att avkastningsskillnaderna tenderar att återgå 

till ett jämviktsläge. Däremot har koefficienten ett aningen lägre värde än i Gagnon et al.s 

undersökning vilket tyder på att ifall det funnits möjligheter för arbitrage så har dessa ytterligare 

minskat under det gångna decenniet. Trots nedgången har variabeln ännu en märkbar inverkan på 

avkastningsskillnaderna.  På basen av denna undersökning är det dock omöjligt att säga ifall 

återgången beror på ett lead/lag förhållande mellan tillgångarna eller på arbitrage. Det är troligt att 

det finns signifikant autokorrelation i avkastningsskillnaderna på grund av att nyheter inkorporeras 

med dröjsmål i tillgångens pris eftersom tillgångarna handlas i olika tidszoner. 

Avkastningsskillnaderna borde ytterligare undersökas för tidsperioder då tillgångarna handlas 

samtidigt för att kunna bevisa ifall arbitrage är möjligt eller inte. Från tabell 14 kan man konstatera 

                                                
66 Gagnon et al. (2004) 
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att återgångseffekten är så gott som lika stark för alla länder och dessutom är t-värdet för de olika 

länderna nästan lika. Detta tyder på att  koefficienten inte är mindre fastän tillgångarna skulle 

handlas samtidigt, så som fallet är i Brasilien och Ryssland. Undersökningens tredje och fjärde del 

kommer ytterligare att försöka förklara vad som påverkar  koefficienten. 

Enligt förväntningarna har underliggande aktiens marknadsavkastningar en positiv inverkan och 

depositionsbevisets marknadsavkastningar en negativ inverkan på avkastningsskillnaderna (  A MRKT, 

t =0,132,  DB MRKT, t = -0,123). Resultatet tyder på att tillgångarnas hemmamarknad skulle ha ett 

aningen starkare inflytande på avkastningsskillnaderna men eftersom båda koefficienterna är icke 

signifikanta kan inga slutsatser gällande hela samplet göras.  Då man granskar tabell 14 kan man se 

att det finns små variationer mellan de olika länderna,  A MRKT, t är  signifikant  på  en  10  %  

signifikansnivå för Ryssland och Kina och att  DB MRKT, t är signifikant på 10 % nivå för Indien och 

Kina. Detta indikerar att för Brasiliens del avkastningsskillnaderna finner sig i ett verkligt 

jämviktsläge utan att de påverkas av marknads- eller valutaavkastningar. Däremot finns det klara 

tecken på att de övriga länderna influeras av marknadsavkastningar. En logisk förklaring till detta är 

att de brasilianska tillgångarna är de enda tillgångarna som handlas så gott som samtidigt och 

således uppstår det inga avkastningsskillnader på grund av ny information upptas i tillgångarna vid 

olika tidpunkter. 

 FX indikerar till vilken grad avkastningsskillnaderna påverkas av valutakursförändringar. 

Koefficienten har ett relativt högt positivt ickesignifikant värde. Värdet förvrängs av den höga 

enstaka positiva koefficienten för Kinesiska tillgångar, de övriga koefficienterna är negativa. 

Orsaken till detta är att Hong Kong dollarn är bunden till den amerikanska dollarn. Således beter sig 

denna beta koefficient mycket olika jämfört med de övriga länderna. Eftersom alla koefficienter är 

icke signifikanta innebär detta valutakursförändringar inte signifikant påverkar 

avkastningsskillnaden. Därmed kan man konstatera att avkastningsskillnaderna återspeglar ett 

verkligt jämviktsläge mellan depositionsbeviset, den underliggande aktien och valutakursen som 

skiljer dessa tillgångar. Gagnon et al. fann liknande resultat. 

Undersökningen baserar sig på medeltal av resultaten för 96 tillgångspar. Från tabell 15 framgår hur 

stor andel av dessa tillgångspar X variabler är signifikanta på åtminstone en 5 % signifikansnivå. 

Dessutom visar tabellen hur detta relationstal har förändrats under den senaste fyra åren. Överlag 

kan man konstatera att det inte finns någon klar trend i X variablernas signifikans. Dock verkar det 

som att marknadsavkastningarnas och valutakursförändringarnas inflytande på 

avkastningsskillnaderna tillfälligt steg under åren 2007 och 2008. Detta indikerar att marknaderna 
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möjligtvis blev aningen ineffektivare i samband med finanskrisen. Men man kan se att 

marknadsavkastningarnas inverkan har sjunkit under år 2009 vilket indikerar att marknadernas 

effektivitet verkar ha återhämtat sig. Detta bekräftas då man ser på hur den totala signifikansen av X 

variablerna har förändrats under de senaste åren. Således kan man dra den slutsatsen att den 

allmänna signifikansnivån stigit från 2006 till 2008 och därefter har den aningen sjunkit under år 

2009.  
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Tabell 13 Modellens godhet och resultat för hela samplet, 96 företag 5.1.2000 - 11.18.2009 

 

 

 

 
 

Tabell 14 - koefficienter, t- värden och p-värden presenterade skilt för varje land 

 Variabel - koefficienter  t- värden 
  B R I C   B R I C 

 -0,103 -0,012 -0,432 0,464  -0,723 2,140** -4,256*** 2,831** 

P A-DB, t-1 -0,318 -0,316 -0,286 -0,310  -7,747** -7,243** -7,016** -7,250** 

R A MRKT, t 0,139 0,075 0,177 0,136  1,527 1,643*** 1,792 0,967*** 

R DB MRKT, t -0,062 -0,117 -0,134 -0,177  -1,560 -2,383 -1,864*** -1,803*** 

R FX, t  -0,215 -0,212 -0,626 4,910  -1,033 -0,571 -0,862 -0,078 

*, ** och*** innebär att variabelns t värde är signifikant på 1 %, 5 % eller 10 % nivå. 

Tabell 15 Procentuell andel av företag för vilka respektive X-variabel har minst en 5 % signifikansnivå 

  Brasilien 
 

Ryssland 
 

Indien 
 

Kina 
  2006 2007 2008 2009 Med.   2006 2007 2008 2009 Med.   2006 2007 2008 2009 Med.   2006 2007 2008 2009 Med. 

 62% 56% 41% 53% 53% 
 

68% 75% 71% 75% 72% 
 

64% 82% 82% 55% 70% 
 

84% 80% 72% 76% 78% 

PA-DB, t-1 82% 79% 82% 85% 82% 
 

75% 82% 75% 82% 79% 
 

73% 91% 91% 73% 82% 
 

88% 84% 80% 84% 84% 

R A MRKT, t 12% 47% 53% 12% 31% 
 

29% 68% 61% 14% 43% 
 

18% 36% 36% 36% 32% 
 

24% 52% 52% 44% 43% 

R DB MRKT, t 15% 44% 44% 29% 33% 
 

39% 61% 64% 43% 52% 
 

55% 55% 45% 45% 50% 
 

36% 64% 52% 44% 49% 

R FX, t  15% 26% 21% 15% 19% 
 

25% 7% 7% 39% 20% 
 

27% 9% 18% 27% 20% 
 

4% 16% 24% 16% 15% 

Medeltal p.a. 37% 51% 48% 39% 44% 
 

47% 59% 56% 51% 53% 
 

47% 55% 55% 47% 51% 
 

47% 59% 56% 53% 54% 

Modellens godhet    Variabel - koefficienter t- värden 
R2 0,215   -0,021 -0,002*** 
Adj. R2 0,205  P A-DB, t-1 -0,308 -7,314** 
Observationer 379,062  R A MRKT, t 0,132 1,482 
F-värde 32,395  R DB MRKT, t -0,123 -1,903*** 
p-värde 0,0224**  R FX, t  0,964 -0,636 
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8.2. Likviditet och avkastningsskillnader 

I detta avsnitt presenteras resultaten för regressionsmodellen som kompletterats med en variabel för 

depositionsbevisets likviditet och en variabel för den underliggande aktiens likviditet. Detta avsnitt 

koncentrerar sig enbart på att diskutera likviditetsvariablerna eftersom de övriga variablerna 

genomgåtts i det föregående kapitlet. I och med att likviditetsvariablerna inkluderades steg 

modellens förklaringsgrad R2 till 0,304 adjusted R2 till 0,272 och modellens nollhypotes kan 

förkastas på till och med 1 % signifikansnivå. Detta innebär att det finns ett samband mellan en eller 

flera X variabler och Y variabeln och att modellen kan bättre förklara variationer i 

avkastningsskillnader när likviditetsvariablerna inkluderas.  

Tabellen 16 sammanfattar de genomsnittliga resultaten för alla tillgångspar som inkluderats i 

undersökningen. Resultaten är uppdelade enligt land och den sista kolumnen sammanfattar 

regressionens resultat som en helhet. Tabell 17 redogör för andelen av företag vars X variabel är 

signifikant på en 5 % nivå.  

8.2.1. Likviditetsvariablerna 

Från tabell 16 kan man se att man inte kan dra några generella slutsatser gällande hur likviditet 

påverkar avkastningsskillnader eftersom koefficienterna är ickesignifikanta och mycket nära noll. 

Dessutom är koefficienterna både negativa och positiva, med andra ord kan man inte ens säga ifall 

likviditet tenderar att höja eller sänka avkastningsskillnader. Resultaten tyder på att förändringar i 

tillgångarnas likviditet inte i genomsnitt påverkar avkastningsskillnaderna. Detta säger emot flera 

tidigare forskningar som bevisat att likviditet är den faktorn som främst kan förklara 

avkastningsskillnaderna67. 

  

                                                
67 Se bl.a. Gagnon et al. (2004), Silva et al. (2008)  och Aggarwal et al. (2007) 



 

 

67

Tabell 16 Resultat för undersökning av hur likviditet påverkar avkastningsskillnaderna 

Modellens godhet 
    R2 0,302 
    Adj. R2 0,269 
    F 29,407* 
    

 
Brasilien Ryssland Indien Kina Medeltal 

-koefficienter           
 -0,088 0,012 -0,568 0,946 0,075 

PA-PDB, t-1 -0,558 -0,468 -0,329 -0,45 -0,451 
R A MRKT, t 0,132 0,081 0,193 0,133 0,135 
R DB MRKT, t -0,034 -0,127 -0,147 -0,215 -0,131 
R FX, t  -0,205 -0,175 -0,629 6,463 1,364 
Likviditet DB -0,001 -0,007 0,012 -0,008 -0,001 
Likviditet A -0,002 -0,067 0,002 0,013 -0,014 

      T-värden         
 -0,593*** 1,497** -4,816*** 5,112** 0,300** 

PA-PDB, t-1 -12,030** -8,668** -7,990** -8,631** -9,330** 
R A MRKT, t 1,51 1,621*** 2,019 0,958*** 1,527 
R DB MRKT, t -1,315 -2,419*** -1,903*** -1,765*** -1,850*** 
R FX, t  -0,832 -0,462 -0,847 -0,209 -0,588 
Likviditet DB -0,065 0,116 0,191 -0,029 0,053 
Likviditet A 0,172 -0,151 -0,364 0,072 -0,068 

      Andel av företag där X variabeln är signifikant på t.o.m. 5 % nivå 
 65% 75% 64% 84% 72% 

PA-PDB, t-1 88% 82% 91% 88% 87% 
R A MRKT, t 44% 57% 55% 64% 55% 
R DB MRKT, t 44% 57% 55% 68% 56% 
R FX, t  29% 21% 27% 16% 24% 
Likviditet DB 12% 7% 18% 4% 10% 
Likviditet A 24% 4% 18% 16% 15% 

 
*, ** och*** innebär att variabelns t värde är signifikant på 1 %, 5 % eller 10 % nivå. 

Torts att likviditetsvariablerna inte är generellt sett signifikant, fanns det ett statistiskt signifikant 

samband hos 10 % av tillgångsparen mellan underliggande aktiens likviditet och 

avkastningsskillnader. Motsvarande siffra för depositionsbevisens likviditet var 15 %. Således finns 

det skäl att undersöka vidare hurudana företag påverkas av tillgångarnas likviditet. Storleken av 

undersökningens data räcker till för att man enskilt kan beakta enstaka företag men utgående från 
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dessa resultat kan man givetvis inte dra allmänna slutsatser för hela samplet. Ifall man enbart ser på 

de företag där åtminstone den ena likviditetsvariabeln är signifikant på en 5 % nivå, är 

betakoefficienten för den underliggande aktiens likviditet i genomsnitt positiv ( LA=0,0225). 

Betakoefficienten för depositionsbevisens likviditet är däremot i genomsnitt negativ ( LDB =- 

0,0923). För dessa företag innebär resultatet att ifall den underliggande aktien är mycket likvid har 

detta en positiv inverkan på avkastningsskillnaden. Ifall depositionsbeviset däremot har en hög 

likviditet påverkar det negativt avkastningsskillnaderna och dessutom har depositionsbevisets 

likviditet ett aningen större inflytande på avkastningsskillnaderna. Resultaten för dessa enstaka 

företag  stöds  av  undersökningarna  gjorda  av  Silva  et  al.  och  Chan  et  al.  eftersom  dessa  tidigare  

forskningar också funnit att depositionsbevisens likviditet i genomsnitt påverkar mer 

avkastningsskillnaderna än den underliggande aktiens likviditet68. En trolig orsak är att det främst är 

amerikanska investerare som handlar med amerikanska depositionsbevis och därför tenderar dessa 

investerare att till en högre grad värdesätta depositionsbevisens likviditet. Med andra ord innebär 

resultaten att ifall underliggande aktien har en hög likviditet tenderar aktiens avkastning vara lägre 

och således är avkastningsskillnaden större. Ifall depositionsbeviset har en högre likviditet innebär 

detta att depositionsbevisets avkastning är lägre och således är avkastningsskillnaden mindre. 

Från tabell 17 nedan kan man noggrannare se vad som karaktäriserar tillgångsparen som påverkas 

signifikant av likviditet. Egentligen är det betydligt relevantare att jämföra tillgångarna median med 

samplets median eftersom den inte förvrängs av enstaka extrema värden (median värden finns inom 

parentes i tabellen nedan). De företag som signifikant påverkas av underliggande aktiens likviditet 

har ett lägre marknadsvärde än samplets genomsnitt och median. För dessa tillgångar är 

underliggande aktiens likviditet lägre än samplet genomsnitt men däremot inte betydligt lägre än 

samplets median och depositionsbeviset likviditet är högre än samplets både medeltal och median. 

Den genomsnittliga avkastningsskillnaden för dessa tillgångar är aningen högre än hela samplets 

genomsnittliga avkastningsskillnad.  

De företag vars avkastningsskillnader påverkas av depositionsbevisets likviditet är däremot aningen 

större bolag än samplets genomsnittliga bolag. Det är intressant att se att dessa företags aktier och 

depositionsbevis är betydligt likvidare än samplets genomsnitt och skillnaden är ännu större då man 

jämför med samplets median. Också dessa tillgångars genomsnittliga avkastningsskillnad är 

aningen högre än hela samplets genomsnittliga logaritmiska avkastningsskillnad och betydligt högre 

än samplets median. 

                                                
68Silva et al. (2008) och Chan et al. (2008) 
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Tabell 17 Genomsnitts och median värden för företag som påverkas av likviditet 

    
Hela samplet 

Påverkas signifikant av:  Likviditet A  Likviditet DB   Genomsnitt Median 

LN_Företag MCAP 7,178 9,389 
 

7,890 (8,344) 
Likviditet A 0,824 (0,648) 10,770 (1,310) 

 
6,705 (0,905) 

Likviditet DB 0,744 (0,095) 1,152 (0,379) 
 

0,542 (0,233) 
ln_RA-DB,t 0,000120 (0,000180) 0,000576 (0,000079) 

 
0,0000887 (0,0000004) 

Resultatet sammanfaller med Amihud et al.s teori eftersom resultaten bevisar att det finns ett 

likviditetspremium.69 Här bör man komma ihåg att avkastningsskillnaden egentligen är en portfölj 

med en lång position i den underliggande och en kort position i depositionsbeviset. Således innebär 

det att ifall underliggande aktien har låg likviditet så har detta en positiv inverkan ( LA=0,0225) på 

avkastningsskillnaden på grund av att aktien avkastar relativt sett mera. Däremot ifall 

depositionsbeviset har relativt sett en hög likviditet påverkar detta negativt ( LDB = -0,0923) 

avkastningsskillnaden på grund av att depositionsbevisets avkastning ökar. Följaktligen kan man 

konstatera att depositionsbevisets likviditet enbart har ett inflytande på avkastningsskillnaderna ifall 

både depositionsbeviset och den underliggande aktiens likviditet är högre än samplets median och 

genomsnitt. Det är intressant att notera att underliggande aktiens likviditet påverkar 

avkastningsskillnaden enbart ifall den underliggande aktien har ett ytterst låg likviditet och om 

depositionsbeviset har en relativt hög likviditet. Sammanfattningsvis kan man dra den slutsatsen att 

det finns ett likviditetspremium men att detta återspeglas i avkastningsskillnaderna enbart om 

tillgångarna har betydligt lägre eller högre likviditet än samplets genomsnitt eller median. 

8.3. Undersökning av brasilianska preferens- och stamtillgångar 

I detta avsnitt jämförs två sett av tidsserieregressioner, ett för brasilianska preferenstillgångar och 

ett för brasilianska stamtillgångar. Undersökningen inkluderar 24 preferenstillgångspar och 9 

stamtillgångspar. Tabell 18 visar den genomsnittliga avkastningsskillnaden och likviditeten för de 

brasilianska preferens- och stamaktierna. Från tabellen kan man konstatera de två tillgångsslagen 

inte nämnvärt avviker från varandra ifall man enbart beaktar genomsnittsvärden för dessa variabler. 

Tabell 18 Genomsnittlig avkastningsskillnad och likviditet för brasilianska preferens- och stamtillgångar 

   Preferens Stam 
ln_RA-DB, t -0,00019 -0,00020 

Likviditet DB 1,25761 1,29553 

Likviditet A 0,68227 0,70831 

                                                
69 Amihud et al. (1986) 
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Tabell 19 presenterar resultaten för tidsserieregressioner gjorda skilt för preferenstillgångar och 

stamtillgångar. Det är intressant att notera att förklaringsgraderna för båda regressionerna är ytterst 

höga, över 0,3 för båda tillgångsslagen och dessutom är adjusted R2 endast aningen lägre än R2. De 

båda modellerna är signifikanta på t.o.m. 5 % signifikansnivå. Detta innebär att det finns ett 

samband mellan avkastningsskillnaderna och de förklarande variablerna, så är endast variabeln PA-

DB, t-1 signifikant. Beta koefficienterna för valutaavkastning och depositionsbevismarknadens 

avkastning är positiva då de tidigare regressionerna gett negativa värden. Men eftersom dessa 

resultat är ickesignifikanta så kan man konstatera avkastningsskillnaderna för båda tillgångsslagen 

inte statistiskt påverkas av de förklarande variablerna som använts i denna undersökning. 

Tabell 19 Resultat för tidsserieregression för brasilianska preferens- och stamtillgångar 

  Preferens Stam 
R2 0,344 0,323 
Adj. R2 0,325 0,275 
F 45,414** 26,496** 

   - koefficienter     
 -0,008 -0,308 

PA-DB, t-1 -0,571 -0,525 
R A MRKT, t 0,110 0,193 
R DB MRKT, t -0,070 0,060 
R FX, t  -0,318 0,097 
Likviditet DB 0,000 0,000 
Likviditet A -0,001 -0,003 

   t-värden     
 -0,012 -2,141 

PA-DB, t-1 -12,954** -9,612** 
R A MRKT, t 1,466 1,632 
R DB MRKT, t -1,497 -0,836 
R FX, t  -1,244 0,272 
Likviditet DB 0,005 -0,256 
Likviditet A 0,215 0,070 

*, ** och*** innebär att variabelns t värde är signifikant på 1 %, 5 % eller 10 % nivå. 

För att kunna undersöka närmare hur t.ex. värdet av preferensaktiernas rösträtt påverkar 

avkastningsskillnaderna borde flere variabler inkluderas i regressionen. Eftersom denna 

undersökning endast var en tilläggsundersökning av brasilianska tillgångar lämnas detta åt framtida 

forskning. 

8.4. Parvis korrelationsanalys 

I enlighet med Gagnon et al. fortsätter undersökningen med en korrelationsanalys där 

avkastningsskillnader och tidsserieregressionernas variabler jämförs med ett set av företags-, 
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marknads-, och landsspecifika variabler som presenterades i kapitel 7.5. För att undersöka 

korrelationen används Spearman’s rankkorrelationstest.  

Korrelationsanalysens resultat, d.v.s. korrelationskoefficienterna, finns att skåda i tabell 20. För att 

bättre kunna undersöka till vilken grad de förklarande variablerna korrelerar med 

avkastningsskillnaden storlek har absolutbeloppet tagits av interceptet, avkastningsskillnaden och 

den procentuella skillnaden mellan underliggande aktiens och dess depositionsbevis pris. Med andra 

ord beaktar korrelationsanalysen inte om avkastningsskillnaden är positiv eller negativ men detta 

beaktas för  koefficienterna. 

Från tabellens första kolumn kan man se att det absoluta värdet av tidsserieregressionens intercept 

, d.v.s. mängden positiv eller negativ överloppsavkastning som inte kan förklaras X variablerna i 

tidsserieregressionen, i genomsnitt korrelerar positivt med variabeln land. Detta innebär att  

tenderar att vara högre ifall tillgångarna kommer från Indien eller Kina, vilket stöds av den negativa 

korrelationen med preferensaktier som i undersökningens data kommer främst från Brasilien. 

Däremot är  mindre ifall depositionsbevisen har en mindre handelsvolym i relation till 

underliggande aktiens handelsvolym eftersom korrelationskoefficienten är -0,18. Det är 

förvånansvärt att  korrelerar negativt med transaktionskostnader. Man kunde ha förväntat att 

överlopps avkastningen varit större ifall transaktionskostnaderna är högre, men detta beror troligtvis 

på att Indien och Kina har höga transaktionskostnader. Således sammanfaller resultatet med 

variabeln land.  har en relativt hög negativ korrelation med den överlappande handel variabeln. 

Detta bekräftar till en del att tidsserieregressionen aningen förvrängs av lead/lag förhållandet mellan 

marknaden där aktien handlas och marknaden där depositionsbeviset handlas. Med andra ord fångar 

 en del av den avkastning som uppstår på grund av att nyheter inte absorberas i båda tillgångarna 

samtidigt. Ytterligare korrelerar  negativt med variabeln beskattning av dividender, vilket kunde 

tyda på att investerare kompenseras med en högre avkastning ifall dividender beskattas hårt. 

Den andra kolumnen visar att det absoluta värdet av den logaritmiska avkastningsskillnaden, 

korrelerar positivt med depositionsbevisets likviditet, storleken av den marknad där underliggande 

aktiens handlas och landets ursprungiga rättsystem. Detta tyder på att det finns ett 

likviditetspremium för depositionsbevis. Däremot påverkar underliggande aktiens likviditet inte 

avkastningsskillnadens storlek. Detta sammanfaller med resultaten funna i tidsserieregressionen i 

kapitel 8.2.1, som närmare undersökte tillgångarnas likviditet, och med Gagnon et al., Silva et al. 

och Chan et al., eftersom dessa också hittat resultat som tyder på att depositionsbevisets likviditet 

har en inverkan på avkastningsskillnader och att underliggande aktiens likviditet inte har en effekt 
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på avkastningsskillnaderna.70 Däremot  är  det  svårt  att  hitta  en  logisk  förklaring  till  att  

avkastningsskillnaden tenderar att vara större ifall tillgångarnas hemmamarknad är stor men 

troligtvis påverkas också denna variabel av land variabeln eftersom både den Indiens och Hong 

Kongs marknader är relativt stora. Ytterligare korrelerar avkastningsskillnader negativt med 

överlappande handelstid. Detta stöder antagandet om att en stor del av avkastningsskillnaderna 

beror på att tillgångarna inte handlas samtidigt och att investerare kompenseras med avkastning ifall 

ett land har en hög beskattning av dividender.  

Kolumn tre presenterar absoluta värdet av den procentuella avkastningsskillnaden. Denna variabel 

har medtagits för att ytterligare belysa korrelationssamband mellan avkastningsskillnader och de 

olika förklarande variablerna. |ln(PA,t/PDB,t)| påverkas klart av landseffekten, med andra ord tenderar 

variabeln att ha ett högre värde ifall tillgångarna kommer från Indien eller Kina. Alla de övriga 

signifikanta förklarande variablerna tyder på att avkastningsskillnaden är högre i dessa länder. Dock 

indikerar resultaten att avkastningsskillnaden är betydligt lägre för preferensaktien än för 

stamaktier. Eftersom den negativa korrelationen är starkare än vad den är för land variabeln kan 

man dra den slutsatsen att avkastningsskillnaden i genomsnitt tenderar att vara lägre för 

preferensaktier.  

Den fjärde kolumnen presenterar  koefficienten vars värde indikerade hur tillfälliga 

avkastningsskillnader återgår mot ett jämviktsläge. Fastän denna koefficient till en stor del var 

signifikant i tidsserieregressionen så korrelerar den inte signifikant med någon förklarande variabel. 

Detta tyder på att tidsseriens signifikanta resultat påverkas av autokorrelation mellan 

depositionsbevisets och den underliggande aktiens avkastningar som uppstår på grund av att 

tillgångarna inte handlas samtidigt. Gagnon et al. fann att motsvarande variabel signifikant 

korrelerade med många förklarande variabler och därmed kunde de dra slutsatsen att arbitragörer 

styr prisskillnaden mot ett jämviktsläge. Skillnaden är att Gagnon et al. undersökte inomdags data 

medan denna undersökning använder sig av veckodata. Således kan man dra slutsatsen att långsiktig 

arbitrage handel inte är möjligt. För att totalt kunna utesluta arbitrage på nivå borde ytterligare 

undersökningar göras med inomdags data. 

I kolumnerna 5, 6 och 7 presenteras  koefficienten för underliggande aktiens 

marknadsavkastningar,  koefficienten för depositionsbevisets marknadsavkastningar och  

koefficienten för valutakursförändringar. Det finns positiv korrelation mellan variabeln  A MRKT, t 

och variabeln för handel i depositionsbevis dividerat med handel i underliggande aktien. Detta tyder 
                                                
70 Gagnon et al. (2004), Silva et al. (2008)  och Chan et al. (2008) 
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på att den underliggande aktiens marknadsrörelser absorberas effektivare i avkastningsskillnaderna 

ifall en större del handlas i depositionsbevis. Motsvarande korrelationstal är inte signifikant för 

variabeln  DB MRKT, t vilket tyder på att avkastningsskillnaderna styrs av tillgångarnas 

hemmamarknad. Detta motsätter direkt Gagnon et al. viktigaste resultat eftersom de fann att 

avkastningsskillnaderna påverkas till en högre grad av depositionsbevisets marknad än av den 

underliggande aktiens hemmamarknad ifall handelsvolymen för depositionsbevis är större än 

handelsvolymen i den underliggande aktien. Detta resultat indikerar att de finansiella marknaderna 

blivit mer globaliserade sedan Gagnon et al. undersökning gjordes. Detta beror på att 

depositionsbevis påverkas till en högre grad av tillgångens hemmamarknad trots att handeln sker på 

andra sidan av världen. En annan stor skillnad är att denna undersökning enbart beaktat de största 

utvecklingsländerna medan Gagnon et al. har inkluderat flera länder i sin undersökning. Detta är en 

skillnad som troligtvis långt förklarar avvikelsen i resultaten, eftersom BRIC ländernas finansiella 

marknader har ett stort inflytande på globala finansiella marknader. Ifall undersökningen innehöll 

flera mindre länder, skulle tillgångarna från dessa länder troligtvis ha haft ett högre och 

signifikantare  DB MRKT, t. I praktiken innebär detta att en investerare kan nå samma 

diversifieringsfördelar genom att investera i BRIC ländernas underliggande aktier och med att 

investera i BRIC ländernas depositionsbevis. 

Både  DB MRKT, t och  A MRKT, t korrelerar positivt med variabeln beta differens. Detta innebär att ifall 

den underliggande aktien har ett högre beta än depositionsbeviset, påverkar den underliggande 

aktiens marknadsavkastningar avkastningsskillnaderna och depositionsbevisets 

marknadsavkastningar i högre grad. Detta bevisar att överlopps beta risk återspeglas i 

avkastningsskillnaderna. Dessutom finns det en positiv korrelation mellan överlappande 

handelstider och  för underliggande aktiens marknadsavkastningar. Detta kunde förväntas eftersom 

hemmamarknadens rörelser direkt påverkar avkastningsskillnaden ifall båda tillgångarna handlas 

simultant. Övrigt så korrelerar  DB MRKT, t negativt med transaktionskostnader vilket kunde tyda på 

att ifall ett land har höga transaktionskostnader främjar investerare depositionsbevis. 

I  kolumn  7  kan  man  se  att   FX,  t korrelerar positivt med variablerna depositionsbevis handel 

dividerat med underliggande aktiens handel och depositionsbevisets likviditet. Enligt 

förväntningarna tyder detta på att valutakursförändringar har ett större inflytande på tillgångarnas 

pris ifall depositionsbeviset är likvidt och ifall depositionsbevisets handelsvolym är större.  

I de två sista kolumnerna kan man se att  koefficienterna för likviditet inte signifikant korrelerar 

med någon förklarande variabel. Det är förvånansvärt att se att denna variabel inte ens korrelerar 
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med tillgångarnas likviditet. Egentligen stöder detta resultaten från kapitel 8.2.1. 

Likviditetsvariablerna som visade att enbart en mindre grupp av tillgångspar där tillgångarna har 

mycket låg eller hög likviditet påverkas av  koefficienterna för likviditet.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att interceptet, den överloppsavkastning som 

undersökningens X variabler inte kan fånga, tenderar att vara större för de indiska och brasilianska 

tillgångarna. Analysen tyder också på att undersökningens data påverkas av autokorrelation mellan 

depositionsbevisens och underliggande aktiens avkastningar, som uppstår på grund av att 

tillgångarna inte handlas samtidigt. De främsta bevisen på detta är att avkastningsskillnaderna 

korrelerar negativt med variabeln överlappande handelstid och att undersökningens intercept 

tenderar att vara lägre ifall tillgångarna har överlappande handelstid. I enlighet med tidigare 

forskning har depositionsbevisets likviditet ett större inflytande på avkastningsskillnaderna än den 

underliggande aktiens likviditet.  för tillgångarnas marknadsavkastningar korrelerar positivt med 

variabeln beta differens, vilket indikerar att avkastningsskillnader till en stor del kan förklaras med 

att tillgångarnas beta risk är olika. Detta resultat sammanfaller med finansiell teori. Slutligen kan 

man konstatera att utgående från veckodata är arbitragevinster inte möjliga. Bevis på detta är att  

koefficienten vars värde indikerade hur tillfälliga avkastningsskillnader återgår mot ett jämviktsläge 

inte korrelerar signifikant med någon förklarande variabel. För att totalt kunna utesluta arbitrage bör 

en liknande undersökning göras på data med en lägre frekvens.   

Ett problem med korrelationsanalysen är att det förblir svårt att urskilja landsspecifika variablernas 

effekter eftersom undersökningen enbart beaktar fyra länder. För att få mera klarhet i de enskilda 

variablernas beteende fortsätter undersökningen i nästa kapitel med en tvärsnittsregressionsanalys.  
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Tabell 20 Korrelationsanalys 

Kolumn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Variabler: | |ln (RA-DB)| |ln(PA,t/PDB,t)|  A MRKT, t  DB MRKT, t  FX, t  Likviditet DB  Likviditet A 

Land 0,393* 0,155 0,320* -0,044 -0,009 -0,207** -0,147 0,007 0,007 

Preferensaktier -0,517* 0,030 -0,474* 0,068 -0,071 0,133 0,020 -0,028 -0,024 

LN_Företag MCAP -0,062 0,165 0,077 -0,147 -0,074 0,082 0,007 -0,060 0,028 

Handel i DB/ handel i A -0,180*** 0,157 0,008 0,026 0,171*** 0,012 0,295* 0,095 0,031 

Beta differens -0,080 -0,138 0,017 0,068 0,177*** 0,189*** 0,014 0,104 0,157 

TC 0,341* 0,109 0,182*** -0,019 0,049 -0,182*** -0,165 0,068 0,011 

Likviditet A 0,080 0,134 0,008 -0,060 -0,064 0,000 -0,036 0,051 0,033 

Likviditet DB -0,147 0,187*** 0,272* -0,047 0,091 0,070 0,205** 0,006 0,047 

LN_Marknad MCAP 0,063 0,188*** 0,155 -0,022 0,079 -0,091 -0,118 -0,021 0,082 

Rättsystem  0,351* 0,173*** 0,002 -0,008 0,034 -0,165 -0,143 0,096 -0,019 

LN_BNP -0,010 0,146 0,221** -0,004 -0,136 0,067 0,136 -0,041 -0,086 

Överlappande handel -0,374* -0,220** -0,107 0,032 -0,020 0,198*** 0,159 -0,038 -0,009 

Beskattning av div. -0,368* -0,174*** -0,301* 0,068 0,172*** 0,146 -0,002 0,095 0,060 

Blankning -0,014 0,071 -0,235** 0,049 0,167 -0,016 -0,117 0,155 0,034 
 

*, ** och*** innebär att variabelns t värde är signifikant på 1 %, 5 % eller 10 % nivå. 
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8.5. Tvärsnittsanalys 

Syftet med den fjärde och sista delen av undersökningen är att ytterligare analysera 

tidsserieregressionens resultat och vad som påverkar Y variabeln, interceptet och  koefficienterna. 

Sammanlagt finns det sju stycken Y variabler som enskilt regresseras mot företags-, marknads- och 

landsspecifika variabler. Tvärsnittsregressionerna är uppdelade i fem kolumner där mindre grupper 

av förklarande variabler regresseras mot Y variabeln. Tvärsnittsregressionen är uppdelad i 

kolumnerna för att minska inverkan av möjlig multikollinearitet, som diskuterades i kapitlet 

Variablernas korrelation. Förhoppningsvis kan man på basen av tvärsnittsregressionerna dra 

ytterligare slutsatser om vad som bör beaktas då man väljer mellan att investera i depositionsbevis 

eller i underliggande aktier. 

Kolumn 1 undersöker hur dummyvariablerna land och preferensaktier påverkar Y variabeln. 

Kolumn 2 undersöker hur företagsspecifika variablerna; företagsstorlek, handel med 

depositionsbevis/ handel med aktien, beta differens, aktiens likviditet och depositionsbevisets 

likviditet påverkar Y variabeln. Kolumn 3 studerar hur marknadsspecifika variablerna, d.v.s. 

transaktionskostnader, marknadens storlek och restriktioner för blankning påverkar Y variabeln. 

Kolumn 4 koncentrerar på landsspecifika variabler, landets BNP, överlappande handelstider och 

dividendbeskattning. I den femte kolumnen regresseras Y variabeln mot hela uppsättningen av 

förklarande variabler. I tabell 21 sammanfattas resultaten för tvärsnittsregressionen där 

avkastningsskillnaderna har använts som Y variabel. Tabellerna för tvärsnittsregressioner av de 

övriga variablerna finns som bilaga 6.  

Från tabellen nedan kan man för det första konstatera att modellerna är ickesignifikanta och att 

förklarningsgraderna R2 är ytterst låga,
 främsta orsaken till den låga förklarningsgraden är att 

undersökningen endast beaktar 96 företag. Detta leder till tvärsnittsregressionen inte kan bevisa ett 

statistiskt samband mellan Y variabeln och X variablerna. Resultatens signifikans och trovärdighet 

är obefintlig men trots detta stöder tvärsnittsregressionerna några resultat som redan hittats i ett 

tidigare skede av undersökningen. Resultaten indikerar att Indiska och Kinesiska tillgångar tenderar 

att ha en aningen högre avkastningsskillnad jämfört med de övriga länderna. Dessutom bevisar 

tvärsnittsregressionen att underliggande aktiens likviditet har en svag men signifikant (t = 

2,2158**) positiv inverkan på avkastningsskillnaderna. Detta sammanhang fångas både i kolumn 2 

och i kolumn 5 där alla variablerna regresseras samtidigt. Resultatet är aningen förvånansvärt 

eftersom tidigare forskning betonat att depositionsbevisets likviditet har ett större inflytande på 
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avkastningsskillnaderna. En möjlig förklaring kan vara att det finns en betydligt större variation i 

likviditeten för samplets underliggande aktier och således kan tvärsnittsregressionen bättre fånga 

denna variation. En annan förklaring kan vara att denna undersökning beaktat enbart de fyra största 

utvecklingsmarknaderna när tidigare forskningar också undersökt mindre länder. Med andra ord är 

det rationellt att avkastningsskillnader för tillgångar från BRIC länder inte påverkas lika starkt av 

den amerikanska marknaden, eftersom det är möjligt att dessa växande tillväxtmarknader i dagens 

läge nästan har ett större inflytande på de USA:s finansiella marknader. Ytterligare bekräftar 

resultaten att avkastningsskillnaden tenderar vara mindre ifall tillgångarna handlas samtidigt. 

Tabell 21 Tvärsnittsregression för avkastningsskillnader 

Y variabel = RA-DB, t 
 Kolumn: 1 2 3 4 5 

R2 0,0004 0,0632 0,0444 0,0444 0,0105 
Adjusted R2 -0,0773 0,0074 0,0119 0,0005 -0,0136 
F-värde 0,0281 1,2138 1,4262 1,4262 1,1284 
Intercept -0,0004 -0,0001 0,0008 0,004 0,0038 
  t-värde -0,8992 -0,104 0,3318 0,1832 1,2337 
Land 0,0002 

   
-0,0003 

  t-värde 1,3651*** 
 

-1,004 
Preferensaktier 0,0001 

   
0,0003 

  t-värde 0,136 
   

0,514 
LN_Företag MCAP 

 
0 

  
0 

  t-värde 
 

0,0206 
  

0,0378 
Handel i DB/ handel i A 

 
0 

  
0 

  t-värde 
 

-0,1498 
  

-0,2576 
Beta differens 

 
0,0002 

  
0,0002 

  t-värde 
 

0,8334 
  

0,783 
Likviditet A 

 
0 

  
0 

  t-värde 
 

2,2158** 
 

1,9078** 
Likviditet DB 

 
0 

  
0,0001 

  t-värde 
 

0,0742 
  

0,4714 
TC 

  
0,5948 

 
0 

  t-värde 
  

1,1957 
 

0 
LN_Marknad MCAP 

  
-0,0004 

 
0 

  t-värde 
  

-0,6717 
 

0 
Blankning 

  
-0,0008 

 
0 

  t-värde 
  

-0,5843 
 

0 
Rättsystem  

   
0,1388 0 

  t-värde 
   

0,289 0 
LN_BNP 

   
0,0004 -0,0003 

  t-värde 
   

-0,1809 -1,1078 
Överlappande handel 

   
0,0001 -0,0002 

  t-värde 
   

-0,8742 -1,3935*** 
Beskattning av div. 

   
0,0004 0 

  t-värde 
   

0,4047 0 
*, ** och*** innebär att variabelns t värde är signifikant på 1 %, 5 % eller 10 % nivå. 

I den första tabellen i bilaga 6 presenteras resultat för en likadan tvärsnittsregression förutom att 

som Y variabel har använts , som indikerar hur snabbt avkastningsskillnader återhämtar sig till ett 

jämviktsläge (eng. mean-reversion). Tabellens resultat förstärker fynden från korrelationsanalysen, 
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d.v.s. ingen av förklarande variablerna påverkar signifikant  koefficienten. Detta är ytterligare 

bevis för att avkastningsskillnadernas återgång till ett jämviktsläge beror på ett lead/ lag förhållande 

i tillgångarnas avkastningar och av arbitrage handel. 

Bilagans andra tabell visar resultat för en tvärsnittsregression där  A MRKT, t, beta för underliggande 

aktiens marknadsavkastning, har använts som Y variabel. Statistiskt sett leder denna regression till 

bättre  resultat  och  förklaringsgrad  speciellt  i  kolumn  2  och  5,  dock  höjs  R2 värden en hel del på 

grund av att variabler tillsätts (R2= 0,117 och Adj. R2 = 0,0649 för kolumn 2 samt R2= 0,157 och 

Adj.  R2= 0,0449 för kolumn 5). Det visar sig att  A MRKT,  t signifikant påverkas av företagsstorlek, 

depositionsbevisets likviditet, underliggande aktiens likviditet och landets BNP. Företagsstorlek 

påverkar  A  MRKT,  t, negativt, vilket innebär att avkastningsskillnaden av större företag är mindre 

beroende på den underliggande aktiens marknadsavkastningar. En möjlig orsak är att stora företag 

påverkas till en större grad av globala aktiemarknaderna då mindre företag är mera beroende av den 

inhemska marknaden.  A  MRKT,  t korrelerar positivt med båda likviditetsvariablerna, vilket kan 

förklaras med att lokala marknadens rörelser absorberas effektivare i avkastningsskillnaderna ifall 

tillgångarna är likvida. När man jämför dessa resultat med den tredje tabellen i bilagan kan man 

konstatera att  DB MRKT, t, depositionsbevisets marknadsavkastningar inte kan förklaras med hjälp av 

någon av dessa variabler. En sannolik orsak är att denna marknadsavkastning är samma för alla 

tillgångar vilket förmodligen minskar  koefficientens effekt på avkastningsskillnaderna.  

I den fjärde tabellen visas resultat för en tvärsnittregression där  koefficienten för 

valutakursförändringar har använts som Y variabel. Det enda signifikanta resultat är den 

underliggande aktiens likviditet har ett ytterst starkt inflytande på  FX, t  Likviditet A=0,442 i 

kolumn 2 och  Likviditet A=0,477 i kolumn 5). Detta innebär att ju likvidare den underliggande 

aktien är desto starkare påverkar valutakursförändringar avkastningsskillnader. Resultatet är 

aningen förvånansvärt eftersom inga tidigare forskningar har upptäckt ett liknande samband. Den 

första tidsserieregressionen visade att  FX,  t var negativt förutom för kinesiska tillgångar som 

härstammar från Hong Kong vars valuta är bunden till den amerikanska dollarn. Således innebär 

detta samband att ifall underliggande aktien är likvid har valutakursförändringar en mindre negativ 

inverkan på avkastningsskillnaderna. Ytterligare är dessa regressioners förklaringsgrader verkligt 

höga (R2= 0,249 och Adj. R2 = 0,204 för kolumn 2 samt R2= 0,254 och Adj. R2= 0,155 för kolumn 

5), vilket innebär att den underliggande aktiens likviditet kan förklara t.o.m. över 20 % av 

variationen i  FX. Modeller är dock endast signifikanta på till och med 10 % signifikansnivå.  Det 

förblir svårt att hitta en logisk förklaring till detta samband men det är troligt att 

valutakursförändringens effekt helt enkelt inte kan urskiljas ifall tillgångarnas likviditet är låg. 
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De två sista tabellerna i bilaga 6 presenterar resultat för tvärsnittsregressioner där  koefficienten för 

likviditetsvariablerna har använts som Y variabler.  Likviditet A påverkas aningen negativt av 

relationstalet handel i depositionsbevis/ handel i underliggande aktier på en 10 % signifikansnivå. 

Detta betyder att ifall depositionsbevis handlas relativt mycket har underliggande aktiens likviditet 

svagare inflytande på avkastningsskillnaderna. För  Likviditet DB i den sista tabellen är situationen 

tvärtom d.v.s. depositionsbevisets likviditet tenderar ha ett större inflytande på 

avkastningsskillnader ifall depositionsbeviset handlas mera i relation till den underliggande aktien. 

Det är rationellt att likviditetens inverkan på avkastningsskillnaderna beror på fördelningen av 

handel mellan depositionsbevis och den underliggande aktien. Det bör dock betonas att resultaten i 

tidsserieregressionen inte var signifikanta och att dessa variabler är signifikanta endast på 10 % nivå 

i tvärsnittsregressionen. Dessutom är modellerna icke signifikanta och förklaringsgraderna ytterst 

låga.  

8.6. Undersökningens brister och förslag för fortsatt forskning 

Ett problem med att undersöka depositionsbevis och deras underliggande aktier är, att det finns ett 

relativt begränsat antal depositionsbevis från enskilda länder. Därmed förblir det svårt att jämföra 

olika länder eftersom de statistiska testens trovärdighet sjunker ju färre observationer man har. För 

att utveckla undersökningen kunde flera länders depositionsbevis inkluderas. Dessutom kunde 

också globala depositionsbevis som handlas i Europa medtas. För att totalt kunna utesluta arbitrage 

borde undersökningen göras med inomdags data för den tidsperiod då depositionsbeviset och 

underliggande aktien handlas samtidigt. Ytterligare skulle det vara intressant att undersöka 

likviditetssambandet utgående från flera likviditetsvariabler t.ex. bid/ask spred eller daglig 

aktieomsättning. 

Ytterligare vore det intressant att studera närmare enbart preferens- och stam tillgångar och 

undersöka avkastningsskillnader för de olika aktieklasserna och deras depositionsbevis. 

Förhållandet mellan tillgångsklasserna förblir en hel del mera komplext eftersom man bör beakta 

diverse corporate governance aspekter och värdet av kontroll kontra värdet av extra kassaflöden. I 

denna avhandling förblir undersökningen av dessa olika aktieklasser mycket ytlig eftersom syftet 

med denna undersökning endast är att kontrollera ifall det finns skillnader i dessa tillgångsslag som 

kan fångas av de faktorer som undersökts i detta arbete.  



 

 

80

9 KONKLUSIONER 

Avhandlingen började med att presentera vad depositionsbevis är och hur förhållandet mellan 

depositionsbevis och den underliggande aktien kan förklaras med finansiell teori. Därefter 

diskuterades de väsentligaste skillnaderna mellan depositionsbevis och den underliggande aktien. 

Avhandlingens teoretiska del avslutades med en presentation av fyra tidigare forskningar inom 

ämnet. Den empiriska undersökningen har studerat 96 par av tillgångar med hjälp av 

tidsserieregressioner, korrelationsanalys och tvärsnittsregressioner. Avhandlingens syfte är att 

undersöka vad som påverkar avkastningsskillnader mellan amerikanska depositionsbevis och deras 

underliggande aktier och ifall det är lönsammare för en institutionell investerare att investera i 

amerikanska depositionsbevis eller i de motsvarande underliggande aktierna. Undersökningens 

resultat visar att det inte finns ett entydigt svar till detta, men resultaten kan till en del förklara vad 

som påverkar avkastningsskillnaden mellan depositionsbevis och de underliggande aktierna. I 

helhet kan man säga att för likvida tillgångar är avkastningsskillnaden ytterst liten. De enskilda 

större avkastningsskillnaderna uppstår då den ena av tillgångarna har ytters låg likviditet och 

information inte direkt absorberas i denna tillgång. 

Utgående från den första tidsserieregressionen kan man konstatera att prisbildningen för 

brasilianska tillgångar är effektivast eftersom avkastningsskillnaderna för brasilianska tillgångar 

inte påverkas av marknadsavkastningar eller valutakursförändringar. Den främsta orsaken till detta 

är att brasilianska aktier och deras depositionsbevis stort sett handlas simultant. Detta bekräftas med 

att Indiska och Kinesiska tillgångar, som inte handlas samtidigt med deras depositionsbevis, 

tenderar ha en högre oförklarlig överloppsavkastning som klart korrelerar med tillgångarnas 

överlappande handelstid. Däremot är det intressant att se att alla länders avkastningsskillnader 

tenderar att återgå mot tillgångarnas prisskillnad som är fördröjd en tidsperiod. Vidare 

korrelationsanalyser och tvärsnittsregressioner visar att detta fenomen inte verkar uppstå på grund 

av arbitrage, utan att den signifikanta återgången beror på att ländernas depositionsbevis och 

underliggande aktier inte handlas exakt samtidigt. Trots detta lyckas inte undersökningen förklara 

varför återgångseffekten inte är lägre för brasilianska tillgångar, fastän dessa tillgångar till en stor 

del handlas samtidigt. Dock tyder alla övriga resultat på att lönsam arbitrage handel inte är möjligt 

på veckonivå, för att totalt kunna utesluta arbitrage borde fortsatta undersökningar göras på data 

med lägre frekvens. Ytterligare visade regressionen att tillgångarnas hemmamarknad har ett större 

inflytande på avkastningsskillnaderna. Däremot fann Gagnon et al. bevis på att den amerikanska 
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marknaden skulle ha en större betydelse71. Således kan man dra slutsatsen att en investerare kan nå 

jämlika diversifieringsfördelar från BRIC länder med att investera i depositionsbevis eller i 

underliggande aktier. Resultatet kunde vara olika ifall mindre utvecklingsländer hade inkluderats i 

undersökningen vars inflytande på den globala ekonomin är ytterst liten. Slutligen finns det inget 

bevis på att valutakursförändringar skulle signifikant påverka avkastningsskillnader.  

Ifall man enbart studerar likvida tillgångar är den genomsnittliga avkastningsskillnaden ytterst nära 

noll.  Det  är  med  andra  ord  är  irrelevant  ifall  man  väljer  att  investera  i  underliggande  aktier  eller  

deras depositionsbevis ifall dessa tillgångar är lika likvida. Däremot fann undersökningen bevis på 

att det finns ett likviditetspremium som endast påverkar tillgångspar där ena eller båda tillgångarna 

har en mycket hög eller låg likviditet. Detta innebär att en investerare kan nå en aningen bättre 

avkastning genom att investera i en olikvid tillgång men detta är givetvis en kompensation för 

tillgångens olikviditet och därmed sammanfaller detta resultat med finansiell teori72. 

Tidsserieregressionernas förklaringsgrader är mycket höga, dessutom steg förklaringsgraden 

ytterligare då likviditetsvariabler inkluderades. Trots detta förblev de enskilda likviditetsvariablerna 

ickesignifikanta. Detta tyder på att likviditet har en inverkan på avkastningsskillnader men att 

Amihud likviditetsmåttet inte lyckas fånga detta. 

I den skilda tilläggsstudien av brasilianska preferens- och stamtillgångar fann modellen ett 

signifikant samband med avkastningsskillnaderna. Detta samband kunde dock inte bekräftas av de 

enskilda förklarande variablerna. Således kan man säga att avkastningsskillnaderna för preferens- 

och stamtillgångar beter sig lika gentemot de förklarande variablerna som använts i denna studie. 

Korrelationsanalysen och tvärsnittsregressionerna avslöjade dock några intressanta samband mellan 

variablerna. Preferensaktier verkar ha en lägre avkastningsskillnad än stamaktier men det förblir 

svårt att förklara vad detta beror på. Däremot har depositionsbevisets likviditet en ytterst signifikant 

positiv korrelation med avkastningsskillnaderna, vilket förstärker antagandet att depositionsbevis 

med låg likviditet handlas med ett premium. Ett liknande samband finns inte för den underliggande 

aktiens likviditet. Detta sammanfaller med resultat från tidigare forskningar som hävdat att 

depositionsbevisets likviditet har mera betydelse för avkastningsskillnaderna. Ett annat intressant 

sammanband är att skillnader i tillgångarnas beta bidrar med att marknadsavkastningar har ett större 

inflytande på avkastningsskillnaderna. Detta indikerar att en del av skillnaderna i tillgångarnas 

avkastningar kan förklaras med skillnader i tillgångarnas riskutsatthet. När man granskar hur 
                                                
71 Gagnon et al. (2004) 
72 Amihud et al. (1986) 
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landsspecifika faktorer korrelerar med avkastningsskillnaderna, kan man konstatera att 

avkastningsskillnaderna tenderar att vara större ifall landet har en hög beskattningsgrad av 

dividender och ifall landets ursprungliga rättsystem inte härstammar från England. Detta innebär att 

en investerare kompenseras med högre avkastning ifall landet har hög beskattning av dividender 

och ifall landets ursprungliga rättsystem tyder på att aktieägarnas rättigheter inte är relativt starka. 

Dessa resultat sammanfaller med Aggarwal et al.73  

Slutligen kan man konstatera att alla resultat tyder på att ifall en investerare når till en bättre 

avkastning genom att investera i depositionsbevis eller underliggande aktier bär investeraren också 

en högre risk. Dessutom visar undersökningen att avkastningsskillnaden varierar en hel del mellan 

olika företag och således kan en investerare inte implementera en generaliserad investeringsstrategi. 

Enda alternativ som förblir är att undersöka enskilda tillgångar och att värdesätta dem enligt sina 

egna preferenser, t.ex. föredrar man likviditet eller ett bättre rättsskydd framom marginellt högre 

avkastning.  

                                                
73 Aggarwal et al. (2007) 



 

 

83

KÄLLFÖRTECKNING 

Aggarwal, Dagiya & Klapper (2007): ADR holdings of US based emerging market funds. Journal 
of Banking and Finance, vol. 31, nr.6, s. 1649. 

Amihud, Y. & Mendelson, H. (1986): Asset priceing and the bid-ask spread. Journal of Financial 
Economics, vol.17, s. 223 – 249. 

Bodie, Z., Kane, A. & Markus, A.J. (2009):  Investments (8th edition), Publiserad av McGraw-
Hill/Irwin. 

Brazil for Foreign Investors (2007): Utgiven av ANDIMA, National Association of Financial 
Market Institutions – Rio de Janeiro.  

Bris A., Goetzmann W. & Zhu N. (2007): Efficiency and the Bear: Short Sales and Markets around 
the World (September 2004).Journal of Finance, vol. 62, nr. 3, s. 1029 – 1079. 

Chan, P., Hong, D. & Subrahamanyam, M. (2008): A Tale of Two Prices: Liquidity and Asset 
Prices in Multiple Markets. Journal of Banking and Finance, vol. 32, s. 947 – 960.  

 
Chakravarty, Chiyachantana & Jiang (2004): The Choice of Trading Venue and Relative Price 

Impact of Institutional Trading: ADRs versus the Underlying Securities in their Local 
Markets. Purdue University of Economics, Working Paper 1172. 

 
Cochrane, J. (2005): Asset Pricing, 2nd Edition. Princeton University Press, Princeton. 
 
Cochrane, L. & Patterson, M. 03.07.2009: Emerging Markets Take Record Share of World Equity, 

Bloomberg.  Tillgängligt på: 
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aqO3hUtyjtuw [Hämtat 
27.11.2009].  

Coolidge (2008): Going Abroad, Forbes, 4.7.2008, vol. 181, nr. 7 s. 64.  

Custody Services Tax Guide (2009): Utgiven av Skandinaviska Ensiklda Banken AB 

Depositary Receipts Handbook, (2008): Utgiven av Deutsche Bank. 

Fama, E. (1965): A Random Walk Down Wall Street, Financial Analyst Journal, vol.51 

Gagnon, L. & Karolyi, G. (2004): Multi-Market Trading and Arbitrage. Working Paper, Dice 
Center Nr. 2004-9. 

Gompers, Metrick, and Ishii (2003): Corporate Governance and Equity Prices, Quarterly Journal of 
Economics, Vol. 118, Issue 1, February 2003, pp. 107-155. 

Jönsson, A (2007): Asia’s DR Revolution, Finance Asia. Utgiven av Bank of New York Mellon. 62 
– 66. 

Kendall, M. (1953):The Analysis of Economic Time Series. Journal of the Royal Statistical Society 
96: 11–25. 

 



 

 

84

Kim, M., Szakmary, A. & Mathur, I. (2000): Price dynamics between ADRs and their underlying 
foreign security, Journal of Banking and Finance 24, 1359 – 1382.  

 
La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R., 2000. Investor protection and corporate 

governance. Journal of Financial Economics, vol. 58, s. 3–27. 
 
Leroy, S (1973): Risk aversion and the martingale property of stock returns. InternationalEconomic 

Review vol. 14, s. 436–46. 
 
Lo, A. & MacKinlay, C. (2001): A Non-random Walk Down Wall St.” Utgiven av Princeton 

Paperbacks. 
 
Maddala, K (2001): Introduction to Econometrics (3rd edition). Publicerad av John Wiley & Sons 

Ldt.   

Nenova (2001): Control values and changes in corporate law in Brazil, The World Bank Working 
Paper  

Nenova (2004) The value of corporate voting rights and control: A cross-country analysis. Journal 
of Financial Economics 

Rabinovitch, R., Silva, A. & Susmel, R. (2003): Returns on ADRs and Arbitrage in Emerging 
Markets. Emerging Markets Review, vol. 4, s. 225 – 247. 

Reese & Weisbach (2002): Protection of minority shareholders’ interests, cross-listing in the United 
States and subsequent equity offerings. Journal of Finance Economics, vol. 66 s. 65 – 104  

Robinson 17.9.2008: Russia suspends trading in just about everything. Financial Times 

SEBI Foreign Institutional Investors Regulations (1995): Utgiven av Securities and Exchange 
Board of India. 

Schleifer, A. & Vichny, R. (1997): The limits of arbitrage, Jornal of Finance, vol.52, s. 35-55. 

Siegel, J. (2005): Can foreign firms bond themselves effectively by renting U.S. securities laws? 
Journal of Financial Economics, vol.75 nr.2, s. 319 – 359 

Silva & Chávez (2008): Cross-listing and liquidity in emerging market stocks. Journal of Banking 
&Finance, vol. 32, s. 420 – 433 

Silva & Subrahmanyam (2007): Dual-class premium, corporate governance, and the mandatory bid 
rule: Evidence from the Brazilian stock market. Journal of Corporate Finance 

The Depositary Receipt Markets Mid-Year Market Review (2009): Utgiven av Bank of New York 
Mellon. 

Internetkällor: 
www.adr.com – JP Morgan ADR hemsida 
www.adr.db.com – Deutsche Bank ADR hemsida 
www.adrbnymellon.com  

www.world-exchanges.org 



 

 

85

BILAGA 1 UNDERSÖKNINGENS FÖRETAG  

#  Brasilianska företag Pref.  # Ryska företag Pref. 
1 AES TIETE PN  x 1 SURGUTNEFTEGAS   

2 BOMBRIL PN  x 2 SURGUTNEFTEGAZ PREF.  X 
3 BRADESCO PN  x 3 BASHINFORMSVYAZ   

4 BRASIL TELECOM PN  x 4 BURYATZOLOTO   

5 BRASKEM PNA  x 5 CENTRAL TELECM.   

6 COMPANHIA BRASL.DISTB. PNA  x 6 FAR EAST TELECOM.   

7 CONTAX PN  x 7 GAZPROM   

8 DUKE ENERGY INTL.PN  x 8 GAZPROM NEFT   

9 GERDAU PN  x 9 IRKUT   

10 GOL PN  x 10 IRKUTSKENERGO   

11 ITAUUNIBANCO PN  x 11 KAZANORGSINTEZ   

12 KLABIN SA PN  x 12 KUZBASSENERGO   

13 NET PN  x 13 OIL COMPANY LUKOIL (JSC)   

14 PETROBRAS PN  x 14 MMC NORILSK NICKEL   

15 SARAIVA LIVR PN  x 15 MOBILE TELESYSTEMS   

16 SUZANO PAPEL PNA  x 16 MOSCOW CITY TEL.   

17 TAM PN  x 17 MOSENERGO   

18 TELE NRLES.PARTP.PN  x 18 NORTH-WEST TELECOM   

19 TELESP PN  x 19 OMZ URALMASH IZHORA GP.   

20 TIM PART PN  x 20 RBC INFORMATION SYSTEMS   

21 ULTRAPAR PARTP.PN  x 22 SIBIRTELEKOM   

22 USIMINAS PNA  x 23 SOUTHERN TELECOM.   

23 VALE PNA  x 24 TRADE HOUSE GUM   

24 VIVO PN  x 25 UTAIR   

25 AES TIETE ON    26 WIMM-BILL-DANN FOODS   

26 CPFL ENERGIA ON    27 VOLGA TELECOM   

27 CYRELA REALT ON        

28 EMBRAER ON         

39 GAFISA ON         

30 PETROBRAS ON         
31 SIDER.NACIONAL ON         
32 TRACTEBEL ON         
33 VALE ON        
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 # Indiska företag # Kinesiska företag 
1 DR REDDYS LABORATORIES  1 AIR CHINA ’H’  
2 HDFC BANK  2 ALUMINUM CORP.OF CHINA ‘H’  
3 ICICI BANK  3 ANGANG STEEL ’H’  
4 INFOSYS TECHNOLOGIES  4 BEIJING BEIDA JD.BIRD ‚H‘  
5 MAHANAGAR TEL.NIGAM  5 CHINA EASTERN AIRL.’H’  
6 SATYAM COMPUTER SERVICES  6 CHINA LIFE INSURANCE ’H’  
7 SILVERLINE TECHS.  7 CHINA OILFIELD SVS.’H’  
8 STATE BANK OF INDIA  8 CHINA SOUTHERN AIRL.’H’  
9 TATA COMMUNICATIONS  9 CHINA TELECOM ’H’  

10 TATA MOTORS  10 DATANG INTL.PWR.GNRTN. ’H’  
11 WIPRO  11 GUANGSHEN RAILWAY ’H’  
    12 GUANGZHOU PHARM.’H’  
    13 HUANENG POWER INTL.’H’  
    14 JIANGSU EXPRESSWAY ’H’  
    15 JIANGXI COPPER ’H’  
    16 PETROCHINA ’H’  
    17 PING AN INSURANCE ’H’  
    18 RENESOLA  
    19 SEMICONDUCTOR MNFG.INTL.  
    20 SINOPEC SHAI.PETROCHEM. ’H’  
    21 TIANJIN CAP.ENV.PROTC. GP.’H’  
    22 TRAVELSKY TECHNOLOGY ’H’  
    23 TSINGTAO BREWERY ’H’  
    24 YANZHOU COAL MINING ’H’  
    25 ZHEJIANG EXPRESSWAY ’H’  
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BILAGA 2 TILLGÅNGARNAS HANDELSVOLYM 

De underliggande aktiernas handelsvolym mätt i dollar. 

 

De underliggande aktiernas handelsvolym mätt i dollar. 
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BILAGA 3 TILLGÅNGARNAS BETA 

Genomsnittligt årligt beta för de underliggande aktierna 

 

Genomsnittligt årligt beta för depositionsbevis 

 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Brasilien A

Ryssland A

Indien A

Kina A

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Brasilien DB

Ryssland DB

Indien DB

Kina DB



 

 

89

BILAGA 4 TILLGÅNGARNAS STANDARDAVVIKELSE 

Genomsnittlig årlig standardavvikelse för de underliggande aktierna 

 

Genomsnittlig årlig standardavvikelse för depositionsbevis 
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BILAGA 5 TILLGÅNGARNAS LIKVIDITET 

Aktiernas likviditet enligt Amihud måttet. 

 
Depositionsbevisens likviditet enligt Amihud måttet. 
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BILAGA 6 TVÄRSNITTSREGRESSIONER 

Y variabel =  
     Kolumn: 1 2 3 4 5 

R2 0,0004 0,0344 0,0007 0,0007 0,0389 
Adjusted R2 -0,0332 -0,0231 -0,0333 -0,0452 -0,0893 
F-värde 0,0004 0,6409 0,0230 0,0230 0,3867 
Intercept -0,3087 -0,1881 -0,317 1,0174 -0,1736 
  t-värde -2,6311*** -1,4730*** -0,4997 -0,3062 -0,2198 
Land 0,0006 

   
0,0361 

  t-värde 0,0143 
   

0,4046 

Preferensaktier -0,0158 
   

0,0099 
  t-värde -0,1507 

   
0,0779 

LN_Företag MCAP 
 

-0,0172 
  

-0,0192 
  t-värde 

 
-1,0128 

  
-1,0688 

Handel i DB/ handel i A 
 

0,0033 
  

0,0036 
  t-värde 

 
1,0294 

  
1,0729 

Beta differens 
 

0,0377 
  

0,041 
  t-värde 

 
0,7295 

  
0,7443 

Likviditet A 
 

0,0004 
  

0 
  t-värde 

 
0,1973 

  
0,0083 

Likviditet DB 
 

0,0047 
  

0,0063 
  t-värde 

 
0,1216 

  
0,1482 

TC 
  

7,5916 
 

0 
  t-värde 

  
0,0602 

 
0 

LN_Marknad MCAP 
  

-0,0028 
 

0 
  t-värde 

  
-0,02 

 
0 

Blankning 
  

0,01 
 

0 
  t-värde 

  
0,0301 

 
0 

Rättsystem  
   

0,1388 0 
  t-värde 

   
0,289 0 

LN_BNP 
   

0,1079 -0,0132 
  t-värde 

   
-0,0114 -0,1852 

Överlappande handel 
   

0,0276 0,0117 
  t-värde 

   
-0,1017 0,3327 

Beskattning av div. 
   

0,1083 0 
  t-värde 

   
0,104 0 

*, ** och*** innebär att variabelns t värde är signifikant på 1 %, 5 % eller 10 % nivå. 
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Y variabel =  A MRKT, t 
    Kolumn: 1 2 3 4 5 

R2 0,0715 0,1174 0,0187 0,0187 0,1572 
Adjusted R2 -0,0359 0,0649 -0,0147 -0,0264 0,0449 
F-värde 0,0091 2,3951*** 0,5859 0,5859 1,7826* 

Intercept 0,1661** 0,1970** -0,3507 0,6912 0,9425** 
  t-värde 2,0732 2,3545 -0,8136 0,9551 1,8593 
Land -0,0103 

   
-0,0389 

  t-värde -0,3804 
   

-0,6797 

Preferensaktier -0,0641 
   

-0,0943 

  t-värde -0,8971 
   

-1,1615 

LN_Företag MCAP 
 

-0,0171 
  

-0,0187 

  t-värde 
 

-1,5306* 
  

-1,6235*** 
Handel i DB/ handel i A 

 
0,0011 

  
0,0013 

  t-värde 
 

0,5284 
  

0,6163 
Beta differens 

 
-0,0171 

  
-0,0311 

  t-värde 
 

-0,5058 
  

-0,8793 

Likviditet A 
 

0,004 
  

0,0048 

  t-värde 
 

2,7281* 
  

2,9165* 

Likviditet DB 
 

0,0602 
  

0,045 

  t-värde 
 

2,3583** 
  

1,6373** 
TC 

  
-59,704 

 
0 

  t-värde 
  

-0,6969 
 

0 

LN_Marknad MCAP 
  

0,0967 
 

0 

  t-värde 
  

1,0304 
 

0 

Blankning 
  

0,2051 
 

0 
  t-värde 

  
0,9091 

 
0 

Rättsystem  
   

0,1388 0 
  t-värde 

   
0,289 0 

LN_BNP 
   

0,0733 -0,0757 
  t-värde 

   
-0,86 -1,6581*** 

Överlappande handel 
   

0,0188 0,015 
  t-värde 

   
0,6359 0,6629 

Beskattning av div. 
   

0,0736 0 
  t-värde 

   
-0,1951 0 

*, ** och*** innebär att variabelns t värde är signifikant på 1 %, 5 % eller 10 % nivå. 
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Y variabel =  DB MRKT, t 
    Kolumn: 1 2 3 4 5 

R2 0,1156 0,0117 0,0127 0,0127 0,0393 
Adjusted R2 -0,0417 -0,0472 -0,0209 -0,0327 -0,0888 
F-värde 0,0149 0,2126 0,3949 0,3949 0,3905 

Intercept 0,0155 -0,1858 -0,2442 1,1249 0,2967 
  t-värde 0,1199 -1,2930*** -0,3481 -0,5016 0,3379 

Land -0,0503 
   

-0,0869 
  t-värde -1,1511 

   
-0,8771 

Preferensaktier -0,0569 
   

-0,1056 
  t-värde -0,4925 

   
-0,7502 

LN_Företag MCAP 
 

0,0075 
  

0,0086 

  t-värde 
 

0,3904 
  

0,4284 

Handel i DB/ handel i A 
 

0 
  

-0,0001 
  t-värde 

 
0,0041 

  
-0,0241 

      Beta differens 
 

-0,0357 
  

-0,0583 
  t-värde 

 
-0,6142 

  
-0,9525 

Likviditet A 
 

0,0002 
  

0,002 

  t-värde 
 

0,0771 
  

0,7156 

Likviditet DB 
 

0,017 
  

-0,0064 

  t-värde 
 

0,3875 
  

-0,1341 

TC 
  

-125,1 
 

0 
  t-värde 

  
-0,8972 

 
0 

      LN_Marknad MCAP 
  

0,0704 
 

0 

  t-värde 
  

0,461 
 

0 

Blankning 
  

0,2898 
 

0 
  t-värde 

  
0,7895 

 
0 

Rättsystem  
   

0,1388 0 
  t-värde 

   
0,289 0 

LN_BNP 
   

0,1194 -0,032 
  t-värde 

   
0,3546 -0,4042 

      Överlappande handel 
   

0,0306 0,0053 
  t-värde 

   
0,1486 0,1366 

Beskattning av div. 
   

0,1197 0 
  t-värde 

   
0,376 0 

*, ** och*** innebär att variabelns t värde är signifikant på 1 %, 5 % eller 10 % nivå. 
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Y variabel =  FX, t 
     Kolumn: 1 2 3 4 5 

R2 0,0152 0,249 0,0211 0,0211 0,2543 
Adjusted R2 -0,0536 0,2043 -0,0123 -0,0239 0,1548 
F-värde 0,0152 5,9675*** 0,6609 0,6609 3,2582*** 

Intercept -3,5162 -2,828 -11,113 44,4132 9,1939 
  t-värde -0,6844 -0,5695 -0,4013 1,1655 0,2997 

Land 1,8602 
   

-2,0365 
  t-värde 1,0737 

   
-0,5883 

Preferensaktier 1,1609 
   

-1,2907 
  t-värde 0,2533 

   
-0,2626 

LN_Företag MCAP 
 

0,0999 
  

0,1211 

  t-värde 
 

0,1511 
  

0,1735 

Handel i DB/ handel i A 
 

0,029 
  

0,0254 
  t-värde 

 
0,2315 

  
0,1955 

Beta differens 
 

1,8508 
  

1,4243 
  t-värde 

 
0,9217 

  
0,6659 

      Likviditet A 
 

0,442 
  

0,4767 

  t-värde 
 

5,1148* 
  

4,7851* 

Likviditet DB 
 

0,2191 
  

-0,1172 

  t-värde 
 

0,1445 
  

-0,0705 

TC 
  

3404,9 
 

0 
  t-värde 

  
0,6185 

 
0 

LN_Marknad MCAP 
  

0,5657 
 

0 

  t-värde 
  

0,0938 
 

0 

Blankning 
  

-10,475 
 

0 
  t-värde 

  
-0,7226 

 
0 

Rättsystem  
   

0,1388 0 
  t-värde 

   
0,289 0 

LN_BNP 
   

4,7125 -0,781 
  t-värde 

   
-1,0815 -0,2825 

Överlappande handel 
   

1,2065 -0,1742 
  t-värde 

   
0,6768 -0,1275 

Beskattning av div. 
   

4,7278 0 
  t-värde 

   
-1,1877 0 

*, ** och*** innebär att variabelns t värde är signifikant på 1 %, 5 % eller 10 % nivå. 
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Y variabel =  Likviditet A 
    Kolumn: 1 2 3 4 5 

R2 0,0122 0,0274 0,022 0,022 0,0502 
Adjusted R2 -0,0804 -0,0305 -0,0114 -0,0230 -0,0764 
F-värde 0,0018 0,5074 0,6892 0,6892 0,5053 

Intercept -0,0044 -0,0048 -0,0317 0,1172 0,1216 
  t-värde -0,3215 -0,3241 -0,4346 -0,2771 1,3311*** 
Land 0 

   
-0,0111 

  t-värde 0,0095 
   

-1,0742 
Preferensaktier 0,004 

   
0,0035 

  t-värde 0,3267 
   

0,2401 

LN_Företag MCAP 
 

0,0003 
  

0 

  t-värde 
 

0,1498 
  

0,0038 

Handel i DB/ handel i A 
 

-0,0005 
  

-0,0005 
  t-värde 

 
-1,4249*** 

  
-1,3586*** 

Beta differens 
 

0,0041 
  

0,0021 
  t-värde 

 
0,683 

  
0,3328 

Likviditet A 
 

0 
  

0,0002 

  t-värde 
 

0,1725 
  

0,5794 

Likviditet DB 
 

0,0004 
  

0,0001 

  t-värde 
 

0,0917 
  

0,0249 

TC 
  

-9,2571 
 

0 
  t-värde 

  
-0,6375 

 
0 

LN_Marknad MCAP 
  

0,0078 
 

0 

  t-värde 
  

0,493 
 

0 

Blankning 
  

0,0401 
 

0 
  t-värde 

  
1,0486 

 
0 

Rättsystem  
   

0,1388 0 
  t-värde 

   
0,289 0 

LN_BNP 
   

0,0124 -0,0109 
  t-värde 

   
0,1365 -1,3180*** 

Överlappande handel 
   

0,0032 -0,0026 
  t-värde 

   
-0,2978 -0,6268 

Beskattning av div. 
   

0,0125 0 
  t-värde 

   
0,8744 0 

*, ** och*** innebär att variabelns t värde är signifikant på 1 %, 5 % eller 10 % nivå. 
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Y variabel =  Likviditet DB 
    Kolumn: 1 2 3 4 5 

R2 0,0553 0,0391 0,0298 0,0298 0,0586 
Adjusted R2 -0,0804 -0,0181 -0,0033 -0,0148 -0,0669 
F-värde 0,0135 0,7330 0,9414 0,9414 0,5947 

Intercept -0,0812 -0,0757 -0,5408 0,5335 0,1255 
  t-värde -1,3084*** -1,1164 -1,6258*** 1,4498*** 0,3019 

Land 0,0217 
   

0,0183 
  t-värde 1,0367 

   
0,3889 

Preferensaktier 0,0551 
   

0,0202 
  t-värde 0,9956 

   
0,303 

LN_Företag MCAP 
 

0,0059 
  

0,0028 

  t-värde 
 

0,6547 
  

0,2912 

Handel i DB/ handel i A 
 

0,0003 
  

0,0007 
  t-värde 

 
0,1712 

  
0,3892 

Beta differens 
 

0,0147 
  

0,0117 
  t-värde 

 
0,538 

  
0,4029 

      Likviditet A 
 

0,0017 
  

0,0017 

  t-värde 
 

1,4057*** 
  

1,2561 

Likviditet DB 
 

0,003 
  

0,0009 
  t-värde 

 
0,1442 

  
0,0391 

      TC 
  

-48,333 
 

0 
  t-värde 

  
-0,731 

 
0 

LN_Marknad MCAP 
  

0,1006 
 

0 

  t-värde 
  

1,3886*** 
 

0 

Blankning 
  

0,137 
 

0 
  t-värde 

  
0,7868 

 
0 

Rättsystem  
   

0,1388 0 
  t-värde 

   
0,289 0 

LN_BNP 
   

0,0566 -0,0296 
  t-värde 

   
-1,5413*** -0,7899 

Överlappande handel 
   

0,0145 0,012 
  t-värde 

   
1,2926 0,6478 

Beskattning av div. 
   

0,0568 0 
  t-värde 

   
-0,9575 0 

*, ** och*** innebär att variabelns t värde är signifikant på 1 %, 5 % eller 10 % nivå. 

 


