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Avhandlingen undersöker om det har funnits diversifieringsmöjligheter 
internationellt mellan tillväxtmarknader och utvecklade marknader, sett ur en 
finländsk investerares perspektiv. Länderna som undersöks i arbetet är fyra 
tillväxtländer och fyra utvecklade länder, samt Finlands marknad. Av länderna 
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portföljerna presterade i förhållande till varandra. 
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1 INLEDNING  

Världen idag går mot att vara en allt mer sammankopplad global helhet och man brukar 

säga att världen blir allt mindre och samtidigt blir mer integrerad. Det har idag blivit allt 

lättare att hitta information och investeringsmöjligheter än någonsin tidigare i historien 

och med hjälp av verktyg som t.ex. internet har så gott som alla tillgång till den 

informationen. Bland all den mängd data som finns gäller det nu snarare för investeraren 

att navigera rätt mellan all tillgänglig information. Här är den finansiella världen och 

Finland inget undantag. I dag har även en finländsk investerare fler möjligheter än 

tidigare och man borde även utnyttja de här fördelarna. Ser man på enbart de finländska 

finansiella marknaderna har även de genomgått en del stora förändringar under de 

senaste årtiondena och genom dessa har även Finland tagit ett steg mot 

internationalisering. De viktigaste milstolparna som man kan göra sig påmind om är att 

handeln med aktier i Finland började redan år 1912 när Helsinki Stock Exchange (HSE) 

grundades, men att det inte var förrän år 1986 finländska investerare fick tillåtelse att 

börja investera globalt när tidigare restriktioner hävdes. När slutligen alla restriktioner 

gällande utländskt ägande togs bort 1993 gavs finländarna fria händer att utnyttja 

internationella diversifieringsmöjligheter världen över. (Vaihekoski 1997 s.530-533) 

Själva begreppet diversifiering introducerades av Harry Markowitz 1952 när han i sin 

studie omkullkastade tidigare teorier att en investerare enbart borde fokusera på att 

maximera förväntad avkastning baserat på enskilda aktier. Markowitz fann att 

riskreducering fås när man kombinerar tillgångar som inte är korrelerade med varandra. 

Med andra ord hävdar Markowitz att risken borde vara av lika stor betydelse som 

avkastningen när man konstruerar en portfölj, där risk är något ogynnsamt och 

avkastning något önskvärt. (Markowitz 1952 s.77, 79, 89) 

Herbert Grubel (1968) spann sen vidare på Markowitz iakttagelse och gjorde en studie 

på ett internationellt plan. Grubel (1968) fann att det fanns fördelar med internationell 

diversifiering i form av högre avkastning eller lägre portföljvarians än om man enbart 

hade investerat i en helamerikansk portfölj. Det här öppnade upp en ny utbredning för 

diversifiering. 

När fördelarna med internationell diversifiering är vida kända inom finansiell ekonomi 

är det intressant att läsa att investerare trots detta inte utnyttjar möjligheterna till fullo. 

Fastän den finländska aktiemarknaden är mindre än 0,2 procent av den globala 

marknaden har finländska hushåll ändå valt att i september månad 2018 placera 86 
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procent av sina aktieinvesteringar i finländska företag. Värt att också notera att 

hushållen placerade 9 procent i Sverige under samma period. (Nordnet u.a) (Finlands 

bank 2018) Finländarna tycks med andra ord placera största delen av sina tillgångar i 

bekanta marknader.  

Det vore således intressant att titta närmare på hur diversifieringsmöjligheterna sett ut 

för en finländsk investerare på ett globalt plan. Detta för att belysa eventuella fördelar 

med internationell diversifiering. 

1.1 Problemområde 

I inledningen togs nyttan med internationell diversifiering upp, med riskreducering som 

främsta motiv. Samtidigt nämndes även finländarnas investeringsvanor där mycket av 

placeringarna koncentreras till hemmamarknaden, trots den kända nyttan med 

diversifiering och mängden diversifieringsalternativ som finns tillgänglig i dagens värld. 

Det vore därför intressant att i den här studien undersöka det här närmare för att se om 

det har funnits diversifieringsmöjligheter för en finländsk investerare på ett 

internationellt plan eller om en helfinländsk portfölj har varit att föredra.   

1.2 Syfte 

Syftet med avhandlingen är att kartlägga hur diversifieringsmöjligheterna sett ut mellan 

tillväxtmarknader och utvecklade marknader under åren 2013 till 2017, sett ur en 

finländsk investerares perspektiv. Studien ser även på om likaviktade portföljer med 

urvalsmarknaderna har presterat bättre än en enbart inhemsk finländsk portfölj under 

samma tidsperiod.  

1.3 Omfattning 

Denna studie undersöker det finländska generalindexet, fyra tillväxtmarknadsindex och 

index från fyra utvecklade marknader över en femårsperiod för att se om dessa index 

korrelerar med varandra. Visar det sig att korrelationen mellan länderna är låg eller 

negativ antyder det att det finns diversifieringsmöjligheter mellan länderna. Vidare 

skapas det även åtta teoretiska likaviktade portföljer, med hälften av vikten bestående av 

det finländska indexet och den andra hälften bestående utav ett av de undersökta 

ländernas index för att se hur portföljerna presterat i jämförelse med varandra. De här 

jämförs med en nionde, helfinländsk portfölj. Här kan det således dras slutsatser om den 

helfinländska portföljen klarat sig bättre eller sämre än de internationellt diversifierade 

portföljerna. Studien ser även på i vilken grad de valda marknaderna har påverkat den 
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finländska marknaden under samma tidsperiod för att skapa en bättre helhetsbild över 

diversifieringsmöjligheterna.  

Länderna som representerar tillväxtmarknaderna i undersökningen är Brasilien, 

Ryssland, Indien och Sydafrika. Länderna från de utvecklade marknaderna är Japan, 

Storbritannien, Tyskland och USA. För att få med det finländska perspektivet tas givetvis 

Finland även med.  

Indelningen i kategorierna tillväxtland och utvecklat land baserar på ekonomiska 

faktorer som bl.a. bruttonationalprodukt, industrialisering och levnadsstandard. Ett 

land klassas som utvecklat om dessa förhållanden är långt framskridna i jämförelse med 

ett annat. (Surbhi 2015) 

1.4 Disposition 

Till följande i kapitel två och tre i avhandlingen presenteras teori relaterat till ämnet 

diversifiering och internationell diversifiering. Efter det tas tidigare forskning upp i 

kapitel fyra. I kapitel fem och sex presenteras metod och data, där även tillhörande 

beräkningar och hypoteser läggs fram. I kapitel sju diskuteras resultatet av 

uträkningarna och hypoteserna från kapitel fem besvaras. I kapitel åtta görs en djupare 

analys av resultatet där avhandlingen även jämförs med den tidigare forskningen. I 

kapitel nio sammanfattas avhandlingen och slutsatser presenteras.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Det här kapitlet har för avsikt att belysa teorier kopplade till ämnet för att ge en bättre 

helhetsbild av den teoretiska referensramen kring ämnet internationell diversifiering. 

Kapitlet tar upp de mest centrala teorierna för att ge mer kunskap om ämnet.   

2.1 Portföljvalsteori 

Portföljvalsteorin är en av de viktigaste teorierna inom finansiell ekonomi. Teorin 

formades av Harry Markowitz i hans doktorsavhandling år 1952 och har sen dess 

fungerat som en grundpelare inom finansiell ekonomi. Portföljvalsteorin är 

föregångaren till vad som idag är mera känt som Den moderna portföljteorin och teorin 

fungerar som ett underlag till hur en portfölj ska byggas upp för att samtidigt maximera 

avkastning och minimera risk. Teorins centrala idéer är att belysa vikten av tillräcklig 

diversifiering inom portföljen, tillgångarnas risk och korrelation. Det nya med teorin 

som skilde sig från tidigare teorier främst var att risken nu blev framlyft som en lika 

viktig del som avkastningen och att diversifiering var metoden att nå riskreducering. 

Uttrycket ”lägg inte alla ägg i samma korg” blev nu relevant inom finansiell teori. 

(Mangram 2013; Varian 1993) 

En annan person som bidragit lika mycket till teorin inom ämnet är William Sharpe. Han 

tillsammans med Treynor (1962), Litner (1965) och Mossin (1966) kom fram till ett sätt 

att vidare utveckla portföljteorin genom att skapa The Capital Asset Pricing Model 

(CAPM). CAP modellen hjälper investeraren att definiera vilken risk som är kopplad till 

avkastningen, dvs. vilken risk som är relevant eller ej beroende på om den kan 

diversifieras bort. Risk som kan diversifieras bort i en portfölj tillsammans med flera 

tillgångar menar Sharpe (1964) att inte är risk.  

Mangram (2013) hävdar att Den moderna portföljteorin är en kombination av 

Markowitz och Sharpes teorier. Där teorierna fungerar som ett ramverk för hur en 

investerare optimalt kan konstruera sin portfölj. Investeraren kan enligt ramverket såväl 

välja tillgångar som bygga en portfölj med minimerad risk och maximerad förväntad 

avkastning. Förenklat kan man säga att Markowitz teori beskriver hur investerare borde 

agera när de bygger sin portfölj medan Sharpes teori beskriver hur investerare i 

praktiken gör, teorierna tillsammans möjliggör ett system för att identifiera och mäta 

risk.  
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Markowitz och Sharpes teorier har tillsammans bidragit till att forma den moderna 

portföljteorin och båda anses idag vara pionjärer inom finansiell ekonomi tack vare sina 

bidrag. Dessa bidrag skulle senare år 1990 ge männen ett delat Nobelpris.  

2.2 Diversifiering 

Begreppet diversifiering kan definieras som att sprida på risken mellan olika 

värdepapper av olika utfärdare i ett försök att minska portföljens totala risk utan att 

kompromissa avkastningen. Diversifiering som strategi eftersträvar alltså att bevara 

portföljens prestation, vilket kan uppnås genom att kombinera tillgångar som inte är 

perfekt korrelerade med varandra. (Nasdaq u.a.) Äkta diversifiering är med andra ord 

mer än att bara äga fler olika värdepapper (Tillier 2017). Enligt Markowiz själv är 

diversifiering mer än bara en lista av bra aktier, han beskriver en bra portfölj som en 

balanserad helhet som erbjuder såväl skydd som möjligheter åt investeraren. (Markowitz 

1959 s.3).  

Diversifiering kan bemötas på en del olika sätt beroende på investerarens egna 

preferenser. I dess bredaste form borde investeraren utöver aktier även överväga att 

sprida riken bortom aktiemarknadens horisont genom placera i t.ex. råvaror, fonder, 

fastigheter, obligationer och index för ytterligare riskspridning. Den här avhandlingen 

undersöker diversifiering ur ett aktieperspektiv. Vad gäller diversifiering i aktier finns 

det även här olika metoder att beakta. Diversifiering i aktier kan exempelvis ske mellan 

olika industrier, mellan stor- och småbolag, mellan tillväxt- och värdebolag och 

geografisk diversifiering. Den här avhandlingen fokuserar på ett geografiskt perspektiv. 

När man nu är medveten om dessa riktlinjer, hur ska man som investerare då gå tillväga 

för att på ett givande sätt sprida på risken i sin portfölj? I det här skedet ställs 

investeraren inför fler frågor. Hur många aktier är tillräckligt diversifierat? Vilka aktier 

ska väljas och var? Till näst ska de här frågorna försöka redas ut.   

En bra början är att fastställa vad som är ett rimligt antal tillgångar. Här har forskare 

kommit fram till olika svar och frågan är inte helt lätt att svara på. Helt teoretiskt skulle 

en investerare kunna diversifiera bort den osystematiska risken genom att investera i alla 

tillgängliga finansiella värdepapper på marknaden och på så sätt skapa en perfekt 

diversifierad portfölj, nämligen The Market Portfolio. (Hill 2010 s.49; Chambers 2010) 

Praktiskt taget vore detta näst intill omöjligt pga. bland annat kostnadseffektivitet. 

Marknadsportföljen anses närmast vara ett teoretisk ideal. I dess finaste form borde en 

investerare från ett litet land investera 99 procent utomlands och endast en procent i 
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hemlandet, eftersom alla investerare borde hålla samma portfölj. Det har även gjorts 

studier på hur en investerare borde agera för att mer realistiskt få en tillräckligt 

väldiversifierad portfölj. Chambers (2010) hävdar att tusentals aktier ger en 

utomordentlig riskspridning, men att även att en portfölj innehållandes ett antal aktier 

på 100 stycken bör räcka för att eliminera 90 procent av den osystematiska risken. 

Statman (1987) menar å andra sidan att en väldiversifierad portfölj uppnås vid redan 

minst 30 slumpmässigt valda aktier.  Statman (1987) förkastar Evans och Archer’s 

(1968) tidiga forskning på att ett antal på ca 10 aktier räcker.  

Att det finns en övre gräns för hur många aktier som löns att inkludera i en portfölj har 

att göra med transaktionskostnader. Statman (1987) förklarar att så länge den 

marginella nyttan överskrider den marginella kostnaden ska man fortsätta diversifiera, 

man väger alltså kostnaderna mot fördelarna. Nedan i figur 1 presenteras det hur 

situationen kan se ut.  

 

Figur 1 Antal aktier vid optimal portföljstorlek 

(Källa: Watson & Head (2007) s.214, egen bearbetning) 

Figuren ovan ger en mer överskådlig bild på hur antalet aktier sänker risken i en portfölj. 

Slutsatsen man kan dra av figuren är att den osystematiska risken planar ut vid ett antal 

av ca 30 aktier, vilket betyder att kostnaderna efter det börjar nå en övre gräns. 

Kommande avsnitt tar upp begreppen osystematisk och systematisk risk mer ingående. 

När investeraren nu har en uppfattning om hur många aktier som är fördelaktigt kan 

man till näst överväga vilka aktier som ska inkluderas i portföljen. Tidigare i avsnittet 

nämndes det att investeraren bör välja aktier som inte är perfekt korrelerade. Med 

korrelation avses två variablers linjära förhållande till varandra, gällande storlek och 
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riktning. Korrelation mäts på skalan –1 till 1, där -1 är perfekt negativ korrelation och 1 

är perfekt positiv korrelation. Om korrelationen är 0 finns det inget samband mellan 

variablerna. (Goodwin & Leech 2006). Korrelation berättar med andra ord hur variabler 

rör sig i förhållande till varandra, ett positivt värde visar att variablerna rör sig i samma 

riktning medan ett negativt värde visar att de rör sig i motsatt riktning. Med korrelation 

i åtanke bör investeraren därför placera i tillgångar som har negativ korrelation, 

eftersom de rör sig olika i förhållande till varandra. Om en aktie går ner medan den andra 

samtidigt går upp har investeraren lyckats jämna ut risken.  

När investeraren letar aktier som rör sig olika finns det en del faktorer som bör beaktas. 

Först och främst kan företagens marknadsvärde uppmärksammas. Små företag anses 

vara mer riskfyllda men ge bättre avkastning, har investeraren då diversifierat mellan 

stora och små företag kan t.ex. volatiliteten minskas jämfört med en portfölj bestående 

av enbart små företag. (Tillier 2017) Ett annat sätt att bemöta diversifiering är att sprida 

risken mellan industrier eller sektorer. Industrier reagerar olika på förändringar i 

ekonomin och därför kan det vara lönsamt att beakta även detta i en portfölj. Ett sista 

diversifieringssätt, som även är huvudfokus i den här studien, är diversifiering 

geografiskt.  

Som sista kommentar i kapitlet om diversifiering kan det vara intressant att nämna ett 

ytterligare, mer ”icke traditionellt” diversifieringssätt än de ovannämnda som är på 

frammarsch, nämligen hållbar investering. Hållbar investering är känt under flera namn 

som i praktiken betonar liknande frågor, dvs. miljö, diversitet och socialt ansvar. De här 

frågorna har vuxit sig starkare under de senaste åren och investerare vill i större 

utsträckning stöda dessa gällande sina investeringar. I takt med att efterfrågan har ökat 

har även fler obligationer och fonder som fokuserar på de här frågorna tagits fram som 

lösningar. Ur ett diversifieringsperspektiv ger även dessa former av investeringar 

diversifieringsalternativ där man på samma gång kan kombinera ett hållbart synsätt med 

diversifiering enligt personliga preferenser. (Mittelman 2018) 

2.3 Risk 

När det kommer till portföljrisk för aktier förklarar Modigliani och Pogue (1973) att risk 

kan definieras som osäkerhet gällande utfall eller chans att investeraren får ut mindre än 

väntat. Risk kan mätas genom att se på hur mycket det framtida portföljvärdet avviker 

från det förväntade värdet. De vanligaste mätverktygen som används i sådana fall är 

standardavvikelse och varians för avkastning, där standardavvikelsen är kvadratroten 
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av variansen. Standardavvikelsen beskriver risken på så sätt att den blir större ju mer det 

framtida värdet kastar från förväntat värde, ju större svängningar desto större osäkerhet.  

Portföljrisk kan delas upp i systematisk och osystematisk risk. Den systematiska risken 

kan förklaras av makroekonomiska faktorer som påverkar alla företag så som 

ekonomiska cykler, förändring i räntor och politik. Den osystematiska risken är specifika 

risker för enskilda företag, som t.ex. företagets prestanda. Det här betyder att 

systematisk risk inte kan diversifieras bort medan osystematisk risk däremot kan 

diversifieras bort. Dessa termer kallas även för marknadsrisk och företagsspecifik risk, 

eller odiversifierbar risk och diversifierbar risk. (Weigand 2014 s. 239, 240; Modigliani 

& Pogue 1973; Watson & Head 2007 s.213).  Det är således den osystematiska risken som 

är mest intressant när det kommer till portföljdiversifiering.  

Mer specifikt kan risk (volatilitet) mätas med hjälp av beta, vilket är ett riskmått som 

kan användas på individuella aktier eller en portfölj. Betat av en portfölj är det 

portföljvägda medeltalet av alla individuella aktiers betan. (Weigand 2014 s.2; Hillier, 

Grinblatt, Titman 2002 s. 148) Beta kan förklaras som ett känslighetsmått, där betat 

visar hur en aktie reagerar på en förändring i marknadsnivån. När man ser på hur en 

aktie reagerar jämför man med marknads betat, som är =1,0. Exempelvis betyder det här 

att om en individuell aktie har betat 2,0 är dess systematiska avkastning 20 procent när 

marknadens är 10 procent. (Modigliani & Pogue 1973)  

Individuella aktier kan därför vara olika känsliga till marknadsnyheter och här talas det 

om hög-beta aktier och låg-beta aktier. Hög-beta aktier är mer känsliga än låg-beta 

aktier, vilket betyder att de har högre volatilitet och reagerar kraftigare på makronyheter 

på marknaden. Ur ett portföljperspektiv påverkar det här risknivån beroende på vilka 

beta aktier som betonas mer, om exempelvis hög-beta aktier betonas kommer portföljen 

vara mer volatil. (Weigand 2014 s.2) 
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3 INTERNATIONELL DIVERSIFIERING  

Sen Grubels (1968) tidiga forskning har intresset för internationell diversifiering de 

senaste årtiondena ökat, detta kan man tydligt se genom att ta en tillbakablick i historien. 

Det är inte enbart bland företag och fonder intresset har ökat utan även privata 

investerare har den senaste tiden hoppat på trenden med globala investeringar. För att 

ta ett konkret exempel av det tidigare kan man se att amerikanska pensionsfonder år 

1970 nästan inte hade något innehav i utländska marknader, men att den här siffran år 

2000 nästan stigit till 15 procent av det totala innehavet. I Europa är siffran ännu något 

högre där t.ex. vissa Brittiska institutionella investerare och Nederländska 

pensionsfonder har 25 procent respektive 50 procent av tillgångarna investerade 

utomlands. (Solnik & McLeavey 2004 s.452)  

Solnik och McLeavy (2004) menar att det främsta motivet till internationell 

diversifiering är lägre internationell korrelation mellan marknaderna, vilket möjliggör 

fler vinstmöjligheter och lägre volatilitet. De inhemska värdepapperna utsätts för 

liknande inhemska faktorer som t.ex. nationell tillväxt och räntor och därför tenderar 

värdepapperna att röra sig i samma riktning vilket hindrar investeraren från att 

diversifiera optimalt hemma. Författarna menar även att det i dagens finansiella värld är 

allt svårare att försvara en inhemsk portföljstrategi där utländska och inhemska 

investeringar är separerade, eftersom företag idag ofta har globala strategier och verkar 

över gränserna. Även vid en helt inhemsk strategi borde investeraren söka information 

om internationell konkurrens och den globala marknaden. Det finns även en annan 

intressant infallsvinkel att ta i beaktande än de ovannämnda när man ser på alternativen 

från ett globalt perspektiv och det är tillväxtmöjligheterna för just tillväxtländerna. Här 

har BRICS-ländernas (Brasiliens, Rysslands, Indiens, Kinas och Sydafrikas) BNP gått 

från att stå för 11 procent av världens BNP år 1990 till att vara nästan 30 procent 2014 

(Bremmer 2017). Solnik och McLeavy (2004 s.486) menar även att tillväxtekonomier 

erbjuder tilltalande investeringsmöjligheter.  

Så vad är det då som håller tillbaka investerare från att placera mer internationellt? Till 

följande diskuteras de negativa aspekterna med internationell diversifiering för att ge en 

mer rättvis bild av situationen för investeraren. För det första menar Solnik och McLeavy 

(2004 s.476, 479) att fördelen med riskreducering internationellt ofta överestimeras. 

Trenden under det senaste årtiondet visar att marknaderna har blivit mer korrelerade, 

speciellt under tider med hög volatilitet, och att marknaderna därför är mer 

synkroniserade än vad man föreslagit tidigare. En annan kritik mot internationell 
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diversifiering som författarna tar upp är att inhemska marknader genererat bättre 

avkastning än utländska under den senaste tiden och att en del anser att internationell 

diversifiering i framtiden därför vore överflödig. Den här kritiken är dock kanske den 

svagaste eftersom historisk avkastning inte direkt kan garantera framtida utveckling 

samt att det anses osannolikt att en marknad alltid kommer prestera bättre än den andra. 

Bai och Green (2010 s.236, 244) tar upp perspektivet att världen blir allt mer integrerad 

och att den största fördelen med diversifiering således finns mellan industrier och inte 

nödvändigtvis mellan länder. Författarna hävdar ändå att det finns nytta med att 

diversifiera mellan länder. Avslutningsvis och kanske den mest betydande kritiken mot 

internationell diversifiering är barriärer av olika slag.  

Solnik och McLeavy (2004 s.479-480) lyfter fram bristande kännedom om utländska 

marknader som en av de potentiella barriärer en investerare ställs emot. Med detta 

menar de att investeraren ofta inte är insatta i utländska marknader, handelssystem och 

kulturer, vilket gör att investeraren dras från att investera. Investeraren ser utländska 

företag och marknader som mer riskfyllda helt enkelt för att de är mer obekanta. Ett 

annat hinder som uppstår vid internationell handel är transaktionskostnader. Vid 

investeringar utomlands kan dessa kostnader vara högre än vad de är i hemlandet. Även 

förvarningstjänster kan vara högre vid internationella investeringar eftersom det kan 

vara fråga om handel med två olika valutor, olika rapportsystem och kassaflöden.  Andra 

potentiella hinder som författarna nämner är politisk risk (osäkerhet), 

marknadseffektivitet (likviditet, prismanipulation och insider handel), restriktioner 

(t.ex. utländskt ägande), skatter och valutarisk. När man beaktar alla dessa faktorer får 

man en bättre förståelse varför en investerare väljer den inhemska marknaden i så stor 

utsträckning.  

3.1 Valutarisk som barriär  

Föregående avsnitt gick kort igenom olika risker och barriärer kopplade till 

internationell diversifiering. Av dessa är kanske valutarisk den mest grundläggande 

risken och den risk man kanske först kommer att tänka på i den här avhandlingen, 

eftersom alla de valda marknaderna som jämförs med Finland har olika valutor 

sinsemellan. 

Valutarisk beror i stort på osäkerhet kring växlingskurser. Osäkerheten har i sin tur att 

göra med flera politiska och ekonomiska faktorer, där många krafter kan påverka en 

valutas upp och nergång. Just den här osäkerheten kring en valutas värde och valutors 
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tendens att skifta i värde i förhållande till varandra är grunden till valutarisk. 

Internationella investeringar är således utsatta för både aktiens utveckling och 

valutakursens utveckling, vilket kan leda till både positiva och negativa följder för 

avkastningen.  

Som förra avsnittet antydde kan man även se olika valutor i sig som ett sätt till 

diversifiering. När en investerare placerar internationellt minskas vikten av den 

inhemska skatte- och penningpolitiken och investeraren får istället spridit sin 

investering mellan olika valutor. Solnik och McLeavey (2004) går även så långt som att 

påstå att valutarisk kan elimineras vid internationella strategier genom att placera i 

obligationer eller t.ex. futurer. De nämner även att valutarisk kan försvinna över en 

längre tidsperiod eftersom växlingskurser tenderar att röra sig tillbaka till 

utgångspunkten över tiden.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det är värdefullt för en investerare att vara 

medveten om risken med olika valutor men att det överlag, speciellt i längre perspektiv, 

inte har så stora effekter som man vid första anblick kan ana. Valutor erbjuder såväl 

skydd som osäkerhet och det gäller att väga dessa faktorer i förhållande till övriga 

barriärer och risker.  

3.2  Home bias 

Fenomenet Home Bias innebär att investerare föredrar att bygga upp sin portfölj genom 

att placera i den inhemska marknaden framom de utländska, trots kända fördelar med 

internationell diversifiering. Investerares benägenhet att göra just det här är fortfarande 

stark trots att barriärerna relaterade till internationell diversifiering har minskat 

betydligt med tiden. (Coval & Moskowitz 1999 s.2045) Graden av internationell 

diversifiering växer ändå globalt men är fortfarande långt ifrån vad den borde vara, 

åtminstone om man hänvisar till teorin om marknadsportföljen. Orsaken till varför 

investerare beter sig på följande sätt är forskare oense om. (Solnik & McLeavey 2004 

s.477) 

Att investerare föredrar inhemska värdepapper är ett väldokumenterat beteende som 

förekommer världen över. De flesta investerare har nästa alla sina placeringar i inhemska 

tillgångar och detta tycks inte bero på institutionella begränsningar utan snarare är det 

pga. investerares medvetna val (Coval & Moskowitz 1999 s.2045) Enligt French och 

Poterba (1991) hade japanerna enbart 1,9 procent investerat i utländska tillgångar år 

1989 medan samma siffra för amerikanerna låg på 6,2 procent. Kang och Stulz (1997 s.5) 
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undersökte vidare hur situationen såg ut när utländska investerare placerade i japanska 

företag under perioden 1975 till 1991 och fann då att dessa oproportionerligt investerade 

i stora företag och företag i tillverkningssektorn. Författarna menar at investerare kanske 

föredrar att placerar i stora företag och exportföretag pga. att de är bättre kända 

internationellt.  

Andra som undersökt ämnet är Nieuwerburgh och Vedlkamp (2009) och även de är inne 

på en liknande linje som Coval och Moskowitz (1999), dvs. att fenomenet har att göra 

med investerarens medvetna val och inte med restriktioner. De menar å sin sida att 

investerare medvetet väljer att samla information om tillgångar på hemmamarknaden 

istället för att välja att samla information om tillgångar utomlands eftersom investeraren 

har en komparativ fördel i inhemska tillgångar. Investeraren väljer med andra ord vilken 

information denne ska lägga sin tid på att samla in, lära sig om och analysera och här blir 

tillgångarna på hemmamarknaden mer attraktiva eftersom investeraren har en 

informationsfördel gällande de inhemska eller lokala alternativen framom 

medelinvesteraren eftersom de sen tidigare redan är bekanta till viss del. Problemet är 

enligt författarna därför inte kopplat till restriktioner som t.ex. för dyr informationen 

eller oförmåga att lära sig vad de lokala investerarna känner till, istället grundar sig 

problemet i vad investeraren själv väljer att lära sig om. Hemmainvesteraren uppnår 

alltså högre nytta genom att välja en strategi där man specialiserar sig i vad som redan 

är bekant för en själv istället för att lära sig vad andra redan vet.  

När det gäller internationell diversifiering är kanske fenomenet Home bias det största 

enskilda hindret en investerare ställs inför. Fenomenet begränsar investeraren redan i 

ett tidigt skede när investeraren väljer att fokusera på en mindre hemmamarknad och 

därmed förbiser en mängd möjligheter på den internationella marknaden. Forskning 

som har försökt reda ut underliggande orsaker till fenomenet har pekat på förklaringar 

som barriärer och beteende, där just beteendet verkar stå ut som den främsta orsaken 

till fenomenet. Här kunde investeraren göra sig medveten om fenomenet och därefter 

vid behov korrigera sin strategi för att bättre kunna ta del av de potentiella fördelarna 

som fås vid internationell diversifiering.  
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4 TIDIGARE FORSKNING 

Det har gjorts en hel del forskning inom ämnet internationell diversifiering sen Grubel 

(1968) först undersökte fenomenet. Idag är fördelarna med internationell diversifiering 

allmänt kända men när det kommer till utsträckningen av de här vinsterna finns det olika 

åsikter om hur mycket investerare har att hämta från det internationella planet. I takt 

med att ämnet undersökts mera har det även lyfts fram kritik inom forskningen. Avsikten 

med det här kapitlet är att lyfta fram tidigare forskning inom ämnet från olika perspektiv.   

4.1 Amerikanska marknaden 

Grubel (1968) undersökte 11 stora aktiemarknader under perioden januari 1959 till 

december 1966 utifrån en amerikansk investerares perspektiv. Grubel (1968) använde 

sig av månatlig avkastning för att undersöka korrelationen mellan marknaderna. Han 

fann att korrelationen mellan USA:s marknad och flera av de andra marknaderna var 

låg. Han fann även att en investerare skulle ha gynnats av internationell diversifiering 

jämfört med en helamerikansk portföljstrategi i form av lägre portföljvarians eller högre 

avkastning under den undersökta perioden.  

Levy och Sarnat (1970) undersökte om det fanns fördelar med internationell 

diversifiering ur en amerikans investerares perspektiv. De undersökte 28 länder, såväl 

utvecklade som tillväxtländer, under perioden 1951 till 1967. De upptäckte att det var 

lönsamt för amerikanska investerare att investera internationellt, speciellt genom att 

placera i länder som Sydafrika och Japan samt genom att placera i länder från 

Sydamerika och Asien kunde en amerikansk investerare se signifikant förbättrat 

portföljresultat. Författarna menar att det är lönsamt att diversifiera i länder vars 

marknad inte korrelerar med den egna marknaden och att en investerare kan förbättra 

sin risk-avkastningsposition genom att inkludera tillväxtländer i sin portfölj.  

Solnik (1974) undersökte hur mycket risken för en portfölj kunde minimeras genom att 

välja en internationell strategi. Studien fokuserar på en amerikansk investerares 

perspektiv, men nämner även hur europeiska investerare med enbart placeringar i 

Europa borde agera. Solnik (1974) studerade veckodata av de sju största europeiska 

aktiemarknaderna samt NYSE aktier under perioden 1966 till 1971. Resultatet från 

studien visar att vinsterna med internationell diversifiering är betydande. Han menar 

även att en amerikans investerare omöjligen kunde diversifiera bort marknadsrisken 

genom att enbart investera på Wall Street, eftersom aktiepriserna tenderar att röra sig 
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liknande. Europeiska investerare skulle också få omfattande fördelar med internationell 

diversifiering menar Solnik (1974).  

Abid, Leung, Mroua och Wong (2014) undersökte hur det såg ut för en amerikansk 

investerare gällande en inhemsk diversifieringsstrategi kontra en internationell 

diversifieringsstrategi. De undersökte även om det fanns en optimal strategi för 

amerikanska investerare gällande deras risktolerans. Studien bygger på dagligt data från 

perioden 1993 till 2012. De undersökte data bestående av de 30 största amerikanska 

aktierna sett till kapitalisering för den inhemska portföljerna och 20 index från länder 

runt om i världen för den internationella strategin, bl.a. från länder i Asien, Latinamerika 

och Europa.  Resultatet visar att den strategi som är mest fördelaktig beror på vilken grad 

av risktolerans investeraren har. Har investeraren en högre risktolerans är det mer 

fördelaktigt att diversifiera inom Amerika, har investeraren å andra sidan en lägre 

risktolerans vore det bättre att använda sig av en internationell strategi. Överlag finner 

forskarna stöd för båda sidor i sin studie, dvs. stöd för inhemsk diversifiering samt stöd 

för en internationell diversifiering.  

Miralles-Marcelo, Miralles-Quirós och Miralles-Quirós (2015) undersökte om det 

fortfarande finns fördelar med internationell diversifiering fastän korrelationen mellan 

marknaderna tycks öka och nyttan har minskat över tiden. De valde att se på huruvida 

en amerikansk investerare än idag kunde dra nytta av internationell diversifiering. 

Studien såg på tre stycken börshandlade fonder (ETF) från vart och ett av länderna USA, 

Storbritannien och Japan. Studien undersökte dagligt data under perioden 2003 till 

2014. Resultatet av studien visade att amerikanska investerare kunde nå ekonomiska 

fördelar genom att diversifiera internationellt mellan länderna, närmare specifikt i de 

undersökta börshandlade fonderna.  

En annan som även undersökte ämnet ur ett amerikanskt perspektiv var McDowell 

(2017). Hans studie baserar sig på Chious (2008) tidigare forskning som undersökte 

internationell diversifiering ur ett bredare perspektiv för flera länder. McDowells gjorde 

en del ändringar i data, metoderna och perspektivet och fick således undersökt ämnet ur 

ett amerikanskt perspektiv. McDowell (2017) undersökte månatligt data under perioden 

1987 till 2014. De undersökta marknaderna var totalt 34 marknader, varav 21 bestod av 

utvecklade och 13 av tillväxtmarknader. McDowell (2017) fann lägre nytta av 

internationell diversifiering än vad Chious (2008) hade funnit. Resultatet av studien 

visade att det inte fanns fördelar med diversifiering utanför landets gränser under den 

undersökta perioden för an amerikansk investerare.  
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Tabell 1   Sammanfattning av studier om amerikanska marknaden 

Författare Årtal Period Omfattning Resultat 
     
Grubel 1968 1959-1966 11 marknader Låg korrelation mellan flera 

marknader. Gynnsamt med 

internationell diversifiering.  

Levy & Sarnat 1970 1951-1967 28 marknader Lönsamt med internationell 

diversifiering och diversifiering med 

lågt korrelerande marknader.  

Solnik   1974 1966-1971 8 marknader Betydande fördelar med 

internationell diversifiering. 

Abid, Leung, 
Mroua & Wong 

2014 1993-2012 30 Amerikanska 

aktier & 20 Index 

Finner stöd för både inhemsk och 

internationell diversifieringsstrategi. 

Beror på investerares risktolerans. 

Miralles-Marcelo,  
Miralles-Quirós &  
Miralles-Quirós 

2015 2003-2014 3 fonder  Fördelar med internationell 

diversifiering mellan de undersökta 

fonderna. 

     

McDowell 2017 1987-2014 34 marknader Ingen fördel med internationell 

diversifiering  

 

I tabell 1 presenteras en sammanfattning av studierna ur ett amerikanskt perspektiv. Det 

utmärkande som är värt att kommentera från den tidigare forskningen är att alla utom 

en studie pekar på att det finns fördelar med internationell diversifiering sett ur en 

amerikansk investerares perspektiv. Endast McDowell (2017) kommer i sin forskning 

fram till ett motsatt resultat där inga fördelar hittas.  

4.2 Internationella marknader 

Bai och Green (2010) intresserade sig för frågeställningen om det finns 

diversifieringsfördelar internationellt om man ser till tillväxtmarknader eller om det 

fördelarna främst gäller diversifiering mellan industrier. De valde att även fokusera på 

industrifaktorn eftersom integrationen mellan länder blir allt mer omfattande, vilket gör 

att landsfaktorn blir mindre viktig. Bai och Green (2010) använde sig av företagsspecifik 

data av 1500 företag i 13 tillväxtländer tillhörandes 11 olika industrier. Utav dessa 
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samlade de in månadsdata under perioden augusti 1984 till juli 2004. Författarna kom i 

sin forskning fram till att investerare fortfarande når vinning genom att investera 

internationellt. Under hela den undersökta perioden var landsfaktorn mer dominerande 

än industrifaktorn, men å andra sidan fanns det variationer med tiden. Under den senare 

delen av perioden blev industrifaktorn mer signifikant än tidigare och det tycks finnas 

en trend mot mer betydande industrieffekter i takt med att liberalisering i 

tillväxtmarknader.  

Harvey (1996) undersökte i sin studie möjligheterna för en global investerare. Med 

utgångspunkt i låg korrelation mellan tillväxtmarknader och utvecklade marknader 

undersökte han risk och avkastning för 800 aktier i 20 tillväxtländer från olika delar av 

världen. Länderna i studien var från Latinamerika, Asien, Europa, Mellanöstern och 

Afrika. Studien byggde på månatligt data för perioden 1976 till 1992. Harvey (1996) fann 

att en global investerare signifikant förbättrar sina portföljmöjligheter i fråga om lägre 

risk och högre avkastning om tillväxtländer inkluderas i portföljen.  

Rezayat och Yavas (2005) studerade diversifieringsmöjligheterna internationellt genom 

att titta på länken mellan fem utvecklade marknader. Författarna undersökte dagligt 

data för USA, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Japan under perioden 1999 till 

2002. Författarna upptäckte att de europeiska marknaderna var starkt synkroniserade, 

medan Japan å andra sidan stack ut och inte hade någon nämnvärd påverkan på de 

övriga marknaderna. Resultatet av studien visar att amerikanska och europeiska 

investerare med fördel kan investera i japan och vice versa. Resultatet visar även att 

diversifieringsfördelarna mellan enbart den amerikanska och europeiska marknaden var 

minimala.  

Det finns även studier som lyfter fram kritik med internationell diversifiering. Som 

tidigare nämndes i avsnittet blir bl.a. industrifaktorn allt mer betydande, en annan faktor 

som investerare också måste ta i beaktande är korrelationen, dvs.  att diversifiera mellan 

”rätt” marknader med så resultatet blir fördelaktigt. Eftersom diversifiering mellan t.ex. 

den amerikanska och europeiska marknaden inte gav önskade effekter. På en allt mer 

integrerad världsmarknad är det också av intresse att påpeka det perspektivet.  

You och Daigler (2010) undersökte diversifieringsmöjligheterna under volatila tider 

mellan 1997 och 2002 för amerikanska och icke-amerikanska investerare. De såg på 

korrelation ur ett bredare perspektiv än enbart konstant korrelation över tiden där de 

undersökte aktiefuturer ur ett veckoperspektiv. De undersökta marknaderna var från 
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Amerika, Europa och Asien. Författarna kom fram till ett liknande resultat som Rezayat 

och Yavas (2005) i och med att resultatet för studien visade att diversifiering mellan den 

amerikanska och europeiska marknaden hade försvagats. Resultatet visar att fördelen 

med diversifiering internationellt varierar över tiden beroende på korrelationen och 

vilken marknad det är fråga om. Slutsatsen av studien visar att diversifieringsfördelarna 

ur en amerikans investerares perspektiv är begränsade eftersom det finns lite att hämta 

utanför S&P 500 indexet. Diversifieringsfördelarna blir helt enkelt minimala när 

kostnader och tidsplanering beaktas. Men när det gäller en asiatisk investerare är det å 

andra sidan lönsamt att investera internationellt framom hemmamarknaden. 

Europeiska investerare hade blandade utsikter, de kunde minska risken genom att 

investera internationellt men det betydde att avkastningen samtidigt drabbades negativt.  

Beine, Cosma och Vermeulen (2010) undersökte diversifieringens mörka sida utifrån ett 

internationellt perspektiv. De studerade samvariationen mellan marknaderna för att se 

ifall integrationen har gått så långt att korrelationen och avkastningen påverkats 

negativt. Författarna undersökte 17 länder i sin studie, från bl.a. Europa, Asien, Afrika 

och Amerika. Studien omfattade daglig avkastning från perioden 1974 till 2006. 

Resultatet visade att handel ökar samvariationen mellan marknader och att detta kan 

leda till en ökad risk för en gemensam krasch för marknaderna eftersom kriser sprider 

sig lättare mellan länderna. De fann att investera har svårare att hitta diversifieringsnytta 

i takt med ökad integration och att diversifieringsfördelarna minskar när de behövs som 

mest, dvs. under kriser. Det här menar författarna är den mörka sidan med diversifiering 

och öppenhet i den finansiella världen.  

Tabell 2 Sammanfattning av studier om internationella marknader 

Författare Årtal Period Omfattning  Resultat 
      
Bai & Green 2010 1984-2004 13 tillväxtländer  Fördelar med internationell 

diversifiering finns.   

Harvey  1966 1976-1992 20 tillväxtländer  Förbättrade portföljmöjligheter om 

tillväxtländer inkluderas.  

Rezayat & 
Yavas 
 

2005 1999-2002 5 utvecklade 

länder 

 Fördelar för europeiska och 

amerikanska investerare att 

diversifiera i Japan. 

You & Daigler 2010 1997-2002 Futurkontraktdata 

av de mest aktiva 

aktieindexen 

 Begränsade möjligheter ur ett 

amerikanskt perspektiv, blandade 

utsikter för europeiska investerare 
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samt goda möjligheter för asiatiska 

investerare.  

Beine, Cosma &  
Vermeulen 

2010 1974-2006 17 marknader  Svårt att hitta diversifieringsnytta 

vid ökad integration. 

Diversifieringsfördelarna minskar 

vid kriser. 

 
I tabell 2 ovan presenteras ett sammandrag av diversifieringsmöjligheterna 

internationellt där inget specifikt lands perspektiv är i fokus. Resultatet av de tidigare 

forskningarna visar blandade utsikter. En knapp majoritet av forskningen visar på att 

det finns fördelar med internationell diversifiering medan andra pekar på att det finns 

begränsade möjligheter eller rent av svåra möjligheter att hitta diversifieringsnytta.  

4.3 Nordiska marknader 

Ämnet internationell diversifiering har även undersökts i ett fåtal studier utifrån ett 

nordiskt perspektiv, tyvärr naturligt nog inte i lika stor utsträckning som utifrån stora 

marknaders perspektiv. De första som undersökte potentiella fördelar med 

internationell diversifiering ur ett nordiskt perspektiv var Haavisto och Hansson år 1992, 

vilket betyder att ämnet är relativt ungt och oprövat för de nordiska marknaderna. 

Haavisto och Hansson (1992) menar att de nordiska länderna ofta ses som rätt enhetliga 

gällande ekonomi, politik och samhälle, vilket skulle antyda att 

diversifieringsmöjligheterna mellan länderna skulle vara låga eftersom diversifiering 

som bekant långt går ut på låg korrelation mellan marknaderna. Likartade marknader 

betyder å andra sidan fördelar i form av lägre barriärer. Diversifiering mellan de 

nordiska länderna skulle därför istället motiveras genom diversifiering mellan viktiga 

industrier i de olika länderna. Med de här uppgifterna i beaktande undersökte 

författarna i sin studie således diversifieringsmöjligheterna mellan de nordiska 

marknaderna. Studien bygger på månatligt data för perioden 1970 till 1988. Resultatet 

visar överraskande låg korrelation mellan marknaderna där inget värde överstiger 0,3. 

Intressant är också att transaktionskostnaderna var försumbara sett ur ett långt 

investeringsperspektiv. Vad gäller själva slutsatsen för diversifiering mellan länderna 

visar resultatet att en finländsk investerare inte kunde hitta en nordisk portfölj som 

dominerade den inhemska under den undersökta perioden. Däremot var en nordisk 

diversifierad portfölj att föredra för de andra ländernas investerare sett ur ett långt 

perspektiv. 
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En annan studie på ämnet är av Liljeblom, Löflund och Krokfors (1996), som undersökte 

hur stora fördelarna var med internationell diversifiering sett ur en nordisk infallsvinkel. 

Författarna tog i beaktande olika valutorna i norden under den undersökta perioden och 

deras förhållandevis höga volatilitet. Undersökningen ser på månatligt data för perioden 

1974 till 1993 för 18 aktiemarknader. Marknaderna infattar länder från Europa, Asien, 

Nordamerika, Oceanien samt Hong Kong. Författarna upptäckte att nordiska investerare 

hade väsentliga fördelar med att diversifiera internationellt, speciellt mot den senare 

delen av den undersökta perioden 1987-1993.  

Tabell 3 Sammanfattning av studier om nordiska marknader 

Författare Årtal Period Omfattning Resultat 
     
Haavisto & Hansson 1992 1970-1988 De nordiska 

länderna 

Inhemsk finländsk portfölj dominerade en 

nordisk portfölj.  

Liljeblom, Löflund & 
Krokfors 

1996 1974-1993 18 marknader Fann väsentliga fördelar med att 

diversifiera internationellt. 

     

I tabell 3 sammanfattas de nordiska perspektivet av de två studierna. Här visar som sagt 

forskningen att en finländsk portfölj är att föredra framom en nordisk portfölj. Vad gäller 

en nordisk portfölj finns det däremot fördelar med att investera internationellt.  

Utgående från dessa amerikanska, globala och nordiska perspektiven kan det 

sammanfattningsvis sägas att forskningen i stort pekar på att det finns fördelar med 

internationell diversifiering i form av förbättrat portföljresultat. Olika författare kom 

även fram till att Japan är det land som sticker ut och att det är lönsamt för en 

amerikansk och europisk investerare att diversifiera i just Japan. Resultatet från den 

tidigare forskningen visar också att diversifieringsmöjligheterna mellan USA och Europa 

är begränsade. Den underliggande faktorn som påverkar och som författarna 

återkommer till i sina studier är korrelationen mellan marknaderna. Där graden av 

korrelation är avgörande för hur lönsam en internationell strategi är.  
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5 METODIK 

Utgångspunkten för studien är att analysera hur en finländsk investerares 

diversifieringsmöjligheter sett ut internationellt. Studien bemöter frågan från tre olika 

vinklar med hjälp av tre metoder för att på så sätt försöka ge en överblick över den 

finländska investerarens förutsättningar. Metoderna har valts eftersom de har används 

flitigt i tidigare studier och därmed är beprövade. I det här kapitlet presenteras 

metoderna och forskningshypoteserna för avhandlingen.  

5.1 Analysmodeller 

Den första av de tre analysmodellerna är en multipel regressionsanalys. Avsikten med 

regressionsanalysen är att se ifall den finländska marknaden påverkas av de övriga 

marknaderna. Om resultatet visar att Finlands marknad inte påverkats nämnvärt av de 

övriga marknaderna kan det indikera att Finland inte är starkt integrerat med dessa 

marknader, vilket i sin tur kan ge en bild av vilka av de utvecklade marknaderna eller 

tillväxtmarknaderna som är intressanta diversifieringsalternativ.  

Den multipla regressionen förklarar relationen mellan en beroende variabel (Y) och flera 

oberoende variabler (X1, X2, …, Xn) där de oberoende variablerna anses hjälpa förklara 

beroende variabeln. Den här metoden studerar Finland tillsammans med de övriga 

länderna för att se i vilken grad de olika marknaderna påverkar Finlands marknad. I 

samband med regressionsanalysen kommer ett Durbin-Watson test utföras för att testa 

för autokorrelation, en fem-procentig signifikansnivå kommer användas i 

regressionsanalysen. Autokorrelation avser en variabels korrelation med dess egna lag. 

(Koop 2005 s. 50-51, 91-92, 138) 

Den andra analysmodellen som används för att kartlägga diversifieringsmöjligheterna 

är en korrelationsanalys. Avsikten med korrelationsanalysen är att ta reda på hur 

Finlands marknad, de utvecklade marknaderna och tillväxtmarknaderna korrelerar med 

varandra och med hjälp av den här informationen upptäcka marknader som en finländsk 

investerare kan investera i. Om det visar sig att någon av de andra marknaderna har en 

negativ eller låg korrelation med Finlands marknad skulle det betyda att det finns 

fördelar att investera i den marknaden. Som tidigare nämnts i avhandlingen är det 

allmänt känt att imperfekt korrelation mellan marknader leder till potentiella vinster vid 

internationell diversifiering. (Bai & Green 2010)  
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Den tredje och sista analysmodellen som används i avhandlingen är Sharpekvoten. 

Sharpekvoten är ett prestationsmått som inkluderar både risk och avkastning i samma 

nyckeltal. Sharpekvoten fungerar på så sätt att positiva förhållanden som ökad 

avkastning eller minskad risk höjer kvoten, medan negativa förhållanden som minskad 

avkastning eller ökad risk sänker kvoten. Det här betyder att en högre Sharpekvot är att 

föredra framför en lägre. Sharpekvoten hjälper således investeraren att välja mellan två 

investeringar. En annan fördel med Sharpekvoten är att flera investeringsalternativ kan 

rankas mot varandra. Här fungerar måttet på samma sätt, dvs. att 

investeringsalternativet med högst värde rankas högre. Sharpe (1966) påminner även 

om att korrelationen spelar roll, med det menar han att kvoten kan ge ett missvisande 

resultat om investeringsalternativet i fråga har hög korrelation med portföljen. (Sharpe 

1966; Dowd 2000) 

Avsikten med Sharpekvoten i den här avhandlingen är att undersöka om en 

internationell strategi hade varit att föredra framom en finländsk strategi. Det här testas 

genom att se om en finländsk aktieportfölj med fördel hade kunnat inkludera utländska 

aktier. De utländska aktierna ses som ett fördelaktigt tillägg om de kan reducera den 

totala portföljrisken eller höja på avkastningen. Mer specifikt skapas nio historiska 

portföljer som jämförs med varandra och sedan rankas från bäst till sämst med hjälp av 

Sharpekvoten. Om någon av de teoretiska internationella portföljerna rankas högre än 

den finländska betyder det att det finns fördel med internationell diversifiering. 

Rankingen kommer även jämföras med regressionsresultatet och korrelationsresultatet 

för att få en bättre helhetsbild över diversifieringsmöjligheterna.  

5.1.1 Likaviktad portfölj 

De teoretiska portföljerna i den här avhandlingen är likaviktade. Likaviktade portföljer 

betyder att tillgångarna som ingår i portföljen har lika stor vikt. Portföljerna i den här 

studien är uppbyggda till 50 procent av det finländska generalindexet och till 50 procent 

av de undersökta marknadernas index. Likaviktade portföljer har valts av den orsaken 

att de passar till bäst till avhandlingens syfte, dvs. att kartlägga och i första hand ge en 

överblick hur diversifieringsmöjligheterna har sett ut för en finländsk investerare. Därför 

har inte en mer utförlig metod varit motiverad. Två andra metoder som används i andra 

studier vid viktande av portföljer är värdeviktade portföljer och minsta variansportföljer. 

Värdeviktad portfölj innebär att man tar i beaktande företagets storlek, här skulle t.ex. 

Nokia väga tyngre än andra företag i portföljen. I en minsta variansportfölj räknas den 

minsta möjliga variansen för tillgångarna i portföljen. Kritik som lyfts fram mot 
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likaviktade portföljer har att göra just med fördelningen. En stor del placeras i små och 

medelstora företag vilket gör att portföljen utsätts för risk relaterat till småföretag. 

(McKee 2016)  

 

5.2 Beräkningar  

I det här avsnittet presenteras formlerna som används i studien mer ingående. Tanken 

är att presentera beräkningarna som gör det möjligt att hitta svar på 

undersökningsfrågorna. Följande kommer beräknas:  

 

• Regressionsanalys med Finlands marknad som beroende variabel 

• Korrelationsanalys mellan samtliga index  

• Portföljernas avkastning 

• Portföljernas standardavvikelse 

• Sharpekvoten för samtliga portföljer 
 

5.2.1 Regressions- och korrelationsanalys 

Som tidigare nämndes ser Regressionsanalysen på hur Finlands marknad har påverkats 

av de andra valda marknaderna under tidsperioden. Finland är beroende variabel (Y) 

och de andra länderna är oberoende variabler (X1, X2, …, X8). Formeln för den multipla 

regressionen presenteras nedan. (Rawlings, Pantula, Dickey s.75 1998): 

 

      𝑌𝑖 = 𝛽0 +  𝛽1𝑋𝑖1 + 𝛽2𝑋𝑖2 + ⋯ +  𝛽𝑝𝑋𝑖𝑝 +  𝜖𝑖                                      (1) 
  

       𝑌𝑖= Beroende variabel (Finlands marknad) 
β = Intercept 
X = Oberoende variabel (övriga marknader) 
𝜖𝑖= Felterm 

 

Variablerna är den procentuella förändringen på det finländska generalindexet och den 

procentuella förändringen på de övriga indexen, enligt formlerna nedan.  

 

                             𝑦 =
𝑃1−𝑃0

𝑃0
,                       𝑥 =

𝑃1−𝑃0

𝑃0
.                                       (2) 
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y= beroende variabel, förändring i Finlands generalindex  
x=oberoende variabel, förändring i utländskt generalindex 
P1= värdet för månad 1  
P0= värdet för månad 0 

 

Korrelationen mellan marknaderna räknas ut med hjälp av samma information som för 

regressionen ovan. Det här betyder att den procentuella förändringen för de valda 

indexen även i det här fallet kommer vara som grund när marknadernas rörelser jämförs. 

Resultatet presenteras sedan i en korrelationsmatris. Regressions- och 

korrelationsanalysen beräknas i programmet E-views.  

5.2.2 Portföljens avkastning 

Portföljernas avkastning beräknas för samtliga teoretiska portföljer utgående från 

historiskt data. Hillier et.al (2002) förklarar att en portföljs avkastning räknas genom att 

ta de olika tillgångarnas vikt av den totala portföljvikten multiplicerat med deras 

avkastning, om det finns flera tillgångar i portföljen summeras de vägda avkastningarna. 

Tillsammans blir de portföljens totala förväntade avkastning. Eftersom portföljerna i den 

här studien är likaviktade betyder det att vikten för Finlands marknad är 50 procent 

medan resterande 50 procent består av vart och ett av de valda indexen, enligt formeln 

nedan. (Hillier et.al 2002 s. 103):                                               

                                                      

                                                   𝐸(�̃�𝑝) = 𝑥1𝐸(�̅�1) + 𝑥2𝐸(�̅�2)                                              (3) 

 

𝐸(�̃�𝑝)= Förväntad portföljavkastning 

𝑥1=𝑥2=0,5= Likaviktad portfölj (Indexvikt) 
𝐸(�̅�1)=𝐸(�̅�2)= Avkastning för de olika indexen 
  

5.2.3 Portföljens standardavvikelse 

Standardavvikelsen är ett riskmått som visar hur mycket månadsavkastningarna avviker 

från medelvärdet. Enligt Weigand (2014 s.238) är en högre standardavvikelse mer 

riskfylld eftersom en högre standardavvikelse betyder mer volatilitet. I den här delen 

kommer den totala standardavvikelsen räknas ut för var och en av portföljerna för att 

definiera hur hög risk de har haft. Portföljernas individuella risk är till grund för 

rankingen som sker senare. För att räkna ut portföljernas standardavvikelse krävs några 

deluträkningar, där det första steget är att beräkna indexens individuella 
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standardavvikelse. När den här standardavvikelsen räknas ut för T perioder föreslår 

Solnik och McLeavey (2004) att följande formel ska användas: 

 

                                                    𝜎 = √
1

𝑇−1
∑ (𝑟𝑡 − 𝑟)̅2𝑇

𝑡=1                                                      (4) 

 

σ= Indexens individuella standardavvikelse 
𝑟𝑡= Indexets avkastning för undersökt månad 
�̅�= indexets avkastningsmedelvärde 
T = antalet observationer 

 

Det andra steget är att beräkna de två indexens kovarians, vilket fås av formeln 

(Benninga 2014 s.199): 

                                                   

                                              𝐾𝑜𝑣 =
1

𝑁−1
∑ (𝑟𝑖𝑡 − �̅�𝑖)(𝑟𝑗𝑡 − �̅�𝑗)𝑁

𝑡=1                                          (5) 

 

Till följande kan sen portföljernas varians räknas ut genom formeln nedan. I den här 

deluträkningen är portföljvikterna redan kända, dvs. likaviktade (Butler 2004 s.534):  

                                        

                                          𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑝) = 𝑥𝐴
2𝜎𝐴

2 + 𝑥𝐵
2𝜎𝐵

2 + 2𝑥𝐴𝑥𝐵𝜎𝐴𝐵                                (6) 

 

Slutligen fås portföljernas standardavvikelse genom att ta roten ur variansen (Butler 

2004 s.535):  

                                                                 𝜎𝑃 = √𝑉𝑎𝑟                                                               (7) 

 

5.2.4 Sharpekvoten 

Den sista beräkningen som utförs i studien är Sharpekvoten för de olika portföljerna. Det 

här pga. att formeln utgår ifrån de tidigare uträknade variablerna. Sharpekvoten redogör 

för de olika portföljernas riskjusterade avkastningsmått och som tidigare nämnts 

kommer portföljerna sedan baserat på detta kunna rankas i utgående från deras 

avkastning kontra risk förhållande. Sharpekvoten beräknas på följande sätt: 

(Cuthberthson &  Nitzsche 2004 s. 170)  
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                                                      𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 =  
�̅�𝑖−�̅�

𝜎𝑖
                                                     (8) 

 
�̅�𝑖= Portföljavkastning 
𝑟 ̅= Riskfriränta 
𝜎𝑖= Portföljens standardavvikelse 

 

5.3 Hypotesformulering 

Tre forskningshypoteser presenteras utgående från undersökningsfrågorna och bygger 

på resultat från tidigare studier. Forskningshypoteserna formuleras på följande sätt: 

• 𝐻1: Tysklands marknad kommer påverka Finlands marknad 

• 𝐻2: Tillväxtmarknaderna kommer gemensamt ha en lägre korrelation med 

Finlands marknad än vad de utvecklade marknaderna kommer ha 

• 𝐻3: Den inhemska finländska portföljen kommer inte ha högst Sharpekvot 

Marknaderna anses påverka Finlands marknad ifall p-värdet i regressionen är under fem 

procents signifikansnivå.  
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6 DATA 

I det här kapitlet presenteras datamaterialet som undersökts i avhandlingen. 

Datamaterialet är själva stommen i arbetet och därför kommer val av marknader och 

tidsperiod vara av stor betydelse för vilket resultat studien kommer påvisa. Den 

tydligaste helhetsbilden skulle fås om alla tillväxt- och utvecklade marknader hade 

inkluderats i studien, men detta är naturligt nog inte möjligt pga. avhandlingens 

omfattning. De valda marknaderna är heller inte tänkta att ge ett generellt svar för läget 

på världsmarknaden, utan studien ämnar enbart belysa diversifieringsmöjligheterna 

med just de valda marknaderna.  

6.1 Val av marknader 

Avhandlingen undersöker totalt nio marknader. Av dessa nio marknader består en 

portfölj av enbart Finlands marknad, medan de resterande åtta portföljerna består av 50 

procent av Finlands marknad och 50 procent av respektive vald marknad. En orsak till 

varför det är intressant att jämföra just tillväxt- och utvecklade marknader är att 

tillväxtmarknader anses vara mer riskfyllda än utvecklade marknader, men att de på 

samma gång anses kompensera investeraren med potentiellt högre avkastning. Salomon 

och Grootveld (2003) visade bl.a. i sin forskning att tillväxtmarknader har ett signifikant 

högre riskpremium än utvecklade marknader. De här egenskaperna gör det intressant 

att se närmare på hur de olika portföljerna rankas.   

Vid val av marknader var utgångspunkten att få ett så varierat urval som möjligt trots 

det relativt koncentrerade urvalet. Vad gäller de utvecklade marknaderna valdes 

länderna USA, Storbritannien, Tyskland och Japan. Det som gör de här marknaderna till 

ett balanserat urval är att de alla har olika valutor och att de är delvis geografiskt spridda. 

Gemensamt för marknaderna är å andra sidan att de är stora ekonomier samt att de alla 

tillhör Group of Eight (G8), vilka inofficiellt representerar de ledande industriella 

länderna i världen. De andra länderna som tillhör den här gruppen är Frankrike, Italien, 

Kanada och Ryssland. Dessa länder inkluderades inte i urvalet eftersom Nordamerika 

och Europa redan representerades av USA, Storbritannien och Tyskland. Ryssland 

klassificeras i den här studien som ett tillväxtland (Reuters 2008). 

Samma utgångspunkt om varierat urval gällde vid val av tillväxtmarknader. De 

tillväxtmarknader som valdes var Brasilien, Ryssland, Indien och Sydafrika. De här 

länderna är alla geografiskt utspridda och har även de olika valutor sinsemellan. Valet 

av länder grundar sig på konceptet ”BRICS Länderna” som infördes 2001 av Jim O’Neill, 
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en chefsekonom vid Goldman Sachs. O’Neill ansåg att BRICS länderna utvecklades 

snabbt och att deras totala ekonomier vid år 2050 kunde överglänsa de rikaste ländernas 

ekonomier. Ordet BRICS är en sammansättning av den första bokstaven för länderna 

som inkluderas, dvs. Brasil, Russia, India, China, South Afrika. (Koba 2011; Kowitt 2009) 

Av länderna exkluderades Kina från urvalet eftersom Indien och Kina är geografiskt nära 

varandra samt att Kina är det enskilt viktigaste landet för världsekonomin (Rapoza 

2017). Det är kan göra Kina mer integrerat med de övriga marknaderna. Av länderna 

som valts till undersökningen kan det vara intressant att hålla ett öga på Ryssland och 

Tyskland eftersom de hör till Finlands viktigaste handelspartners.  (Statistikcentralen 

2014) 

6.2 Val av index 

Val av index från marknaderna har gjorts med utgångspunkt i att försöka återspegla den 

totala utvecklingen av ländernas marknader. Därför har ländernas generalindex valts. 

Om inte ett generalindex har hittats har ett annat index som på motsvarande sätt 

representerar landets marknadsutveckling utsetts. De valda indexen introduceras i 

tabellen nedan och presenteras mer ingående i bilagan. (Bloomberg u.a):  

Tabell 4 Valda index 

Land                      Index Gemener 

Finland 

Brasilien 

Ryssland 

Indien 

Sydafrika 

Japan 

Storbritannien 

Tyskland 

USA 

OMX Helsinki GI 

Brazil IBX 

Russia RTS Index 

S&P BSE (100) National 

JSE Africa All Share Index 

Nikkei 225 Stock Average 

FTSE 100 Index 

DAX 30 Performance 

Dow Jones Industrial Average 

 

Vid regressions- och korrelationsanalysen har data baserat sig på indexens ursprungliga 

valutor, dvs. landets egen valuta eller den valuta som indexutvecklingen presenteras. När 

det gäller beräkning av Sharpekvoten har alla indexvärden konverterats till euro för att 

de ska kunna jämföras med varandra, detta har gjorts i programmet Thomson Reuters 

Datastream av månadsavslut. Datat har valts att konverteras till euro eftersom 

avhandlingen fokuserar på ett finländskt perspektiv.  
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6.3 Val av period  

Den undersökta perioden i avhandlingen är en femårsperiod mellan 1.1.2013 och 

31.12.2017. Den här tidsperioden valdes eftersom den lämpar sig bra för avhandlingens 

syfte dvs. ge en bild av hur diversifieringsmöjligheterna sett ut för en finländsk 

investerare. En länge tidsperiod, exempelvis 10 år, är inte motiverad eftersom en 

femårsperiod anses ge tillräckliga indikationer över läget. En tidsperiod på fem år 

betyder även att studien inte behöver beakta eventuellt brus från åren efter finanskrisen. 

Studien kommer basera sig på historiska månadsdata från respektive index.  

6.4 Riskfri ränta 

Vid beräkning av Sharpekvoten behövs en riskfri ränta enligt formel 8. Den riskfria 

räntan som kommer användas i den här avhandlingen är ett medeltal av månadsdata för 

Finlands 10-års obligationsränta för den undersökta perioden. Den finländska 

obligationsräntan har valts pga. det finländska perspektivet i avhandlingen.   

Den riskfria räntan kan se olika ut beroende på land. Det här beror på att länder är olika 

riskfyllda sinsemellan i och med geopolitiska och makroekonomiska faktorer. En följd av 

det här är att investerare kräver en högre ränta för att investera i de länderna i stället för 

i hemlandet. Generellt är risken högre för tillväxtmarknader än i utvecklade marknader. 

Ett exempel på detta är om man jämför medeltalet på Storbritanniens och Rysslands 

riskfria räntor för 2019. Här ligger Storbritanniens ränta på 2,1 procent medan Rysslands 

ligger betydligt högre på 8,3 procent. (Statista 2019) 
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7 RESULTAT 

Till följande presenteras och diskuteras resultatet från de tre olika analysmodellerna. 

Även relaterad deskriptiv statistik kommer introduceras för att tydligare påvisa 

resultatet av beräkningarna. I kapitlet bemöts även hypoteserna kring 

undersökningsfrågorna. En närmare helhetsanalys av resultatet görs i efterföljande 

kapitel där undersökningsfrågorna besvaras. 

7.1 Multipel regressionsanalys  

Den första analysmetoden som används för att undersöka diversifieringsmöjligheterna 

för en finländsk investerare är en multipel regressionsanalys, där Finlands marknad är 

beroende variabel (Y) och de övriga ländernas marknader är oberoende variabler (X1, 

X2, …, X8). Syftet med den här metoden är att undersöka ifall Finlands marknad har 

påverkats av någon urvalsmarknad under den undersökta perioden och på så sätt 

kartlägga vilka marknader som inte är integrerade med Finlands marknad.  Lågt 

integrerade marknader kan här indikera diversifieringsmöjligheter. En fem- procentig 

signifikansnivå användes för att se om värdena är signifikanta.  

Tabell 5 Utfall av multipel regressionsanalys 2013–2017. 

Index    P-värde 

Brasilien 0,124 

Ryssland 0,663 

Indien  0,363 

Sydafrika 0,815 

Japan   0,336 

Storbritannien 0,007 

Tyskland 0,000 

USA   0,320 

R²  0,755 

Justerat R² 0,717 

Durbin-Watson 2,053 
 

Enligt resultatet i tabell 5 ovan är både Storbritanniens och Tysklands marknad 

signifikanta på en 1-procentsnivå, vilket betyder att en förändring i Storbritanniens och 

Tysklands marknad påverkar Finlands marknad. Av resultatet kan det därmed 

konstateras att Storbritanniens och Tysklands marknader är integrerade med Finlands 

marknad i viss mån. Att ländernas marknader är integrerade betyder för den här 

undersökningen att de här två marknaderna inte direkt signalerar utmärkta 
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diversifieringsalternativ, eftersom investeraren vill sprida risken mellan marknader som 

inte är känsliga för liknande händelser. Efter denna första analysmetod kunde en 

investerare därför hellre blicka mot de andra marknaderna för diversifieringsmöjligheter 

eftersom de inte är lika integrerade och inte överför effekter till Finlands marknad i 

samma utsträckning.  

Utöver detta kan även förklaringsgraden R² kommenteras. Förklaringsgraden visar hur 

mycket av variationen i Y som kan förklaras av modellen, där värdet 1 innebär att 

regressionens lämplighet är perfekt och värdet 0 innebär att regressionen inte passar 

datat alls. Resultatet i tabell 5 gav en förklaringsgrad R² = 0,755, vilket talar om att de 

undersökta marknaderna förklarar 75,5 procent av förändringen på Finlands marknad. 

Vid användning av flera oberoende variabler, som i den här modellen, brukar dock den 

justerade förklaringsgraden (Justerat R²) användas eftersom värdet är justerat för fler 

variabler vilket möjliggör jämförelser av resultat med olika antal oberoende variabler.  

Det justerade R² värdet stiger endast om termen som läggs till förbättrar modellen. Den 

justerade förklaringsgraden R² i tabell 5 berättar här att de undersökta marknaderna 

förklarar 71,7 procent av förändringen på Finlands marknad. Resultatet kan upplevas 

som högt men det finns skäl att uppmärksamma att ett lands generalindex redan är en 

omfattande variabel som i sig inkluderar många faktorer.  Resultatet visar inte tecken på 

autokorrelation (Durbin-Watson = 2). 

Vad gäller forskningshypotes 1 för den multipla regressionen konstruerades hypotesen 

baserat på viktiga handelspartners till Finland, eftersom ett samband mellan dessa 

marknader och Finland kan tänkas existera. Närmare bestämt valdes Tyskland. Tabell 5 

visar stöd för forskningshypotes 1 eftersom Tyskland är signifikant på en 1 procentsnivå 

och därmed påverkar Finlands marknad.  

7.2 Korrelationsanalys 

Till följande gås resultatet från den andra analysmodellen igenom och diskuteras. 

Avsikten med korrelationsanalysen är att kartlägga hur de olika marknaderna har rört 

sig i förhållande till varandra under den undersökta perioden för att eventuellt hitta 

marknader som har låg eller negativ korrelation med Finlands marknad. Korrelation 

mäts som bekant på en skala -1 till 1, där -1 betyder perfekt negativ korrelation och 1 

betyder perfekt positiv korrelation. En perfekt negativ korrelation är något som 

eftersträvas när det gäller diversifiering eftersom marknaderna då rör sig i olika riktning. 

Resultatet presenteras i korrelationsmatrisen nedan.  
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Tabell 6 Korrelationsmatris 

  Finland Indien Japan Ryssland Storbr. Sydafrika Tyskland USA Brasilien 

Finland 1          

Indien 0,405 1         

Japan 0,542 0,332 1        

Ryssland 0,214 0,152 0,164 1       

Storbr. 0,618 0,348 0,260 0,334 1      

Sydafrika 0,402 0,432 0,203 0,399 0,436 1     

Tyskland 0,841 0,420 0,632 0,251 0,579 0,447 1    

USA 0,486 0,371 0,605 0,380 0,575 0,446 0,572 1   

Brasilien 0,119 0,372 0,113 0,541 0,382 0,381 0,194 0,378 1 
 

Det första som kan utläsas ur resultatet i tabell 6 är att alla värden är positiva, vilket 

betyder att alla index har en positiv korrelation med varandra. Ur ett 

diversifieringsperspektiv ger resultatet med andra ord ingen ypperlig möjlighet för en 

finländsk investerare att hitta diversifieringsfördelar mellan länderna eftersom de rör sig 

på liknande sätt. Det som kan sägas baserat på korrelationsmatrisen är att de bästa 

diversifieringsalternativen för en finländsk investerare går att hitta i Rysslands- (0,214) 

eller Brasiliens index (0,119) eftersom indexen från de här båda länderna har den lägsta 

korrelationen med Finland. Trots att ländernas index rör sig svagt i samma riktning 

kunde volatiliteten i en helfinsk portfölj möjligen utjämnas ifall något av indexen hade 

inkluderats i portföljen eftersom korrelationen inte är perfekt positiv.  

De minst fördelaktiga diversifieringsalternativen för en finländsk investerare vore 

baserat på resultatet att inkludera Storbritanniens eller Tysklands index i portföljen. 

Detta eftersom ländernas index har högst korrelation med Finlands index, dvs. en 

korrelation på 0,618 (Storbritannien) och 0,841 (Tyskland). Speciellt Tysklands index 

rör sig i hög grad likadant som Finlands index vilket antyder att diversifiering mellan de 

två marknaderna inte vore det mest optimala. För att i det här skedet återkoppla till den 

föregående analysmodellen, den multipla regressionen, kan det sägas att Storbritanniens 

och Tysklands index även där utmärkte sig som mindre fördelaktiga 

diversifieringsalternativ. Resultatet visar så här långt att en finländsk investerare hade 

haft gynnsammare alternativ i de övriga marknadernas index, där störst nytta hade 

hittats i Rysslands och Brasiliens index bland tillväxtländerna och i USA:s index bland 

de utvecklade länderna.  
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För att tydliggöra resultatet av korrelationsanalysen presenteras sambandet även i en 

graf. I figur 2 nedan visas korrelationen mellan Finlands index och de övriga ländernas 

index, där samtliga länders index ligger på x-axeln och korrelationsvärdena med 

Finlands index placeras på y-axeln. 

 

 

Figur 2 Korrelation mellan Finlands index och de övriga ländernas index 

Som tidigare konstaterats är det Tysklands index som har den högsta korrelationen med 

Finlands index under den undersökta tidsperioden samt att det är Brasiliens index som 

står för den lägsta korrelationen under samma tidsperiod. Det som nu blir mer påtagligt 

när resultatet presenteras i en graf är att tillväxtländerna alla har en lägre korrelation 

med Finlands marknad än vad de utvecklade länderna har. Det här betyder att 

tillväxtmarknaderna så här långt i studien står för de mer fördelaktiga 

diversifieringsalternativen för en finländsk investerare. Vad gäller de utvecklade 

marknaderna överlag är USA det land vars index vore det bästa 

diversifieringsalternativet för en finländsk investerare eftersom indexet har den lägsta 

korrelationen (0,486) bland de utvecklade länderna.  

Angående forskningshypotes 2 gällande korrelationen går det att finna stöd för 

hypotesen i figur 2, resultatet visar att tillväxtmarknaderna tillsammans har en lägre 

korrelation med Finlands marknad än vad de utvecklade marknaderna har.  
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7.3 Sharpekvoten 

I det här avsnittet presenteras resultatet från den tredje analysmodellen. Avsikten med 

Sharpekvoten är att ta fram ett prestationsmått som gör det möjligt att ranka de olika 

teoretiska portföljerna i studien och därmed undersöka ifall en helfinsk portfölj var 

föredra framom en internationellt diversifierad portfölj. En inhemsk portfölj anses vara 

ett bättre alternativ framom en diversifierad portfölj ifall denna uppvisar ett högre 

Sharpevärde.  För att få fram Sharpekvoten för portföljerna krävs som bekant vissa 

deluträkningar, dessa avslöjar även intressant information om indexen och därför finns 

det skäl att inleda avsnittet med att se närmare på den informationen. 

7.3.1 Deskriptiv statistik för enskilda index  

Ett första steg i analysmodellen blir att lyfta information om de enskilda indexen för att 

de enklare ska kunna jämföras. I tabell 7 nedan presenteras avkastningen och 

standardavvikelsen för de enskilda indexen för att se hur var och en av ländernas 

marknader har presterat under den valda perioden. Det som kan utläsas ur tabellen 

nedan är den totala förväntade avkastningen, även kallat compound annual growth rate 

(CAGR) och den årliga standardavvikelsen för respektive index. Siffrorna i tabellen 

presenteras årsvis för att göra de jämförbara med resultatet för portföljerna i kommande 

avsnitt.  

Tabell 7 Avkastning och standardavvikelse för samtliga undersökta index 

Land Index Avkastning Standardavvikelse 

Finland OMX H 14,90% 12,56% 

Japan Nikkei 225 15,05% 13,84% 

Storbritannien FTSE 100 6,34% 11,50% 

Tyskland DAX 30 9,37% 14,94% 

USA Dow Jones 17,81% 11,63% 

Brasilien IBX 3,42% 28,63% 

Ryssland RTS  3,83% 23,58% 

Indien BSE 100 14,38% 19,46% 

Sydafrika JSE 6,77% 15,49% 

 

Det kanske mest anmärkningsvärda som kan tolkas ur tabellen ovan är att den 

förväntade avkastningen mellan indexen skiljer sig relativt mycket från varandra. Jämför 

man t.ex. den förväntade avkastningen för USA:s index på hela 17,81 procent med den 

förväntade avkastningen på 3,42 procent respektive 3,83 procent för Brasiliens och 

Rysslands index är skillnaden mellan börserna påtaglig.  Resultatet visar utöver detta en 

blandad spridning för avkastningen mellan tillväxtländerna och de utvecklade länderna 
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där ingendera av kategorierna utmärker sig med enhetligt högre avkastning, överlag kan 

det dock poängteras att de utvecklade ländernas index har en något bättre avkastning än 

tillväxtländerna under perioden om man bortser från Indiens och Storbritanniens 

resultat. 

Vad gäller standardavvikelsen under perioden går det att finna ett mönster i att 

tillväxtmarknaderna alla har högre siffror än de utvecklade marknaderna, vilket tyder på 

att tillväxtmarknaderna är mer volatila än de utvecklade marknaderna. Speciellt 

länderna Brasilien och Ryssland uppvisar höga standardavvikelser, vilket i kombination 

med de lägsta förväntade avkastningarna pekar på att länderna inte står för de bästa 

diversifieringsalternativen för en riskaversiv investerare. 

En orsak till just Rysslands index svaga resultat kan bero på att landets ekonomi har 

drabbats hårt av det låga oljepriset som i stort sett halverades från år 2014 till 2015, där 

priset inte sen dess har återhämtat sig till samma nivåer. Ryssland är starkt beroende av 

ett högt oljepris eftersom energi står för 70 procent av landets export och hälften av 

inkomsterna för staten. Utöver detta har landet även drabbats av sanktioner från USA 

och EU år 2014, vilket påverkade ekonomin starkt negativt. (Rönning 2015; Svenska 

Dagbladet 2019) 

Även Brasilien har haft det ansträngande under tidsperioden. Landet har under de 

senaste åren tampats med den djupaste ekonomiska krisen i landets historia och landets 

BNP har bl.a. sjunkit med sju procent åren 2015-2016. Läget på arbetsmarknaden ser 

heller inte ljusare ut. Arbetslösheten i landet låg på 12 procent i slutet av 2016, vilket 

betyder att 12,3 miljoner människor inte hade ett arbete. Utöver detta kämpar landet 

även med utbredd korruption som i sig har påverkat det politiska systemet negativt, 

exempelvis har president Dilma Rousseff (2011-2016) avsatts och företrädaren har satts 

i fängelse. När dessa rådande förhållanden är kända blir Brasiliens Indexutveckling mer 

begriplig. (SVT 2018; Johansson 2017) 

När Finlands siffror jämförs med de övriga kan det konstateras att Finlands index har 

klarat sig bra under den undersökta perioden. Finland ligger på en tredje plats vad gäller 

förväntad avkastning och har även den tredje lägsta standardavvikelsen av de undersökta 

indexen. Med andra ord har Finland rätt så god avkastning kontra volatilitet i jämförelse 

med de andra indexen.  
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7.3.2 Deskriptiv statistik för likaviktade portföljer 

Nästa steg i ordningen är att gå igenom resultatet för de likaviktade portföljerna, där 50 

procent av portföljen bestod av Finlands index och resterande 50 procent av portföljen 

bestod av vart och ett av de undersökta indexen. I tabell 8 nedan presenteras 

portföljresultatet.  

Tabell 8 Portföljavkastning och standardavvikelse 

 

Den största skillnaden jämfört med de enskilda indexen i förra avsnittet är nu att 

resultatet visar att både avkastningen och standardavvikelsen för samtliga portföljer har 

planats ut något. Exempelvis Brasilien- och Rysslandportföljen visar på klart bättre 

siffror än vad det brasilianska och ryska indexet åstadkom enskilt, där avkastningen nu 

ligger på 9,16 procent respektive 9,37 procent för portföljerna. I övrigt gällande 

avkastningen är resultatet oförändrat där portföljerna Finland–utvecklade länderna har 

något bättre avkastning jämfört med portföljerna Finland-tillväxtländerna, bortsett från 

Indien portföljen och Storbritannien portföljen. Tabellen visar även att USA-portföljen 

står ut bland de övriga med både högst avkastning samt lägst standardavvikelse.  

Standardavvikelserna för portföljerna följer samma mönster som för de enskilda 

indexen, dvs. även här har portföljerna med de utvecklade marknaderna alla lägre 

värden än portföljerna för tillväxtländerna, vilket tyder på att portföljerna Finland-

utvecklade marknaderna är mindre volatila. En annan observation som kan göras av 

resultatet är att standardavvikelsen för samtliga länder minskar från tabell 7 till tabell 8 

när de sammanställs i en portfölj tillsammans med Finland. Det här går i linje med Solnik 

och McLeavys (2004) forskning som menar att diversifiering mellan lägre korrelerade 

marknader möjliggör lägre volatilitet och lägre risk, eftersom inhemska värdepapper 

utsätts för liknande riskfaktorer. Resultatet vittnar även om att volatiliteten minskar när 

riken sprids mellan fler tillgångar i en portfölj. 

Portfölj Portföljavkastning Standardavvikelse  

Finland  14,90% 12,56% 

Finland + Japan 14,97% 9,54% 

Finland + Storbritannien 10,62% 8,78% 

Finland + Tyskland 12,13% 10,06% 

Finland + USA 16,36% 8,74% 

Finland +Brasilien 9,16% 15,70% 

Finland +Ryssland 9,37% 13,48% 

Finland + Indien 14,64% 11,79% 

Finland + Sydafrika 10,84% 10,15% 
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För den helfinländska portföljens del ändras situationen bland de övriga portföljerna nu 

något. Finlandsportföljen ligger fortfarande oförändrat på en tredje plats i fråga om 

högst avkastning men har gällande standardavvikelsen halkat någon placering bland de 

övriga. Tidigare när endast indexen jämfördes låg Finlands index på en tredje plats vad 

gäller lägst standardavvikelse, nu när portföljer har konstruerats faller 

finlandsportföljen till en sjunde plats gällande lägst standardavvikelse. Portföljmässigt 

placerar sig de övriga länderna alltså förhållandevis bättre med Finland än vad de gjorde 

som enskilda index.  

7.3.3 Portföljranking  

Avslutningsvis presenteras Sharpekvoten för de olika portföljerna. Sharpekvoten är 

slutpunkten för den tredje och sista analysmodellen och används i avhandlingen för att 

presentera den riskjusterade avkastningen för samtliga portföljer. Bekant sen tidigare 

kapitel är att ett högre Sharpevärde är att föredra. I tabell 9 nedan presenteras 

Sharpekvoten för portföljerna i rangordning.   

Tabell 9 Sharpekvot för samtliga portföljer 

Portfölj Sharpekvot 

Finland + USA 1,77 

Finland + Japan 1,47 

Finland+ Indien 1,16 

Finland 1,11 

Finland + Tyskland 1,11 

Finland + Storbritannien 1,10 

Finland + Sydafrika 0,98 

Finland + Ryssland 0,62 

Finland + Brasilien 0,52 

 

Resultatet i tabell 9 visar att USA-portföljen är den portfölj som har presterat bäst utav 

de teoretiska portföljerna under den undersökta tidsperioden 2013 till 2017. Det här 

betyder alltså att portföljen har haft den högsta avkastningen per enhet risk och därmed 

varit det bästa alternativet när avkastning och risk kombinerats i samma nyckeltal. 

Resultatet visar även att Japan- och Indienportföljen har presterat bättre än den 

helinhemska portföljen, vilket indikerar att en finländsk investerare med fördel hade 

kunnat investera i något av dessa tre länder (USA, Japan, Indien) för att nå ett bättre 

resultat än om investeraren enbart hade placerat i Finlands index.  
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De lägst rankade portföljerna är icke förvånansvärt Brasilien- och Rysslandportföljen. 

Brasilien och Ryssland hade enskilt den lägsta avkastningen i kombination med den 

högsta standardavvikelsen vilket logiskt leder till ett lägre Sharpevärde och en lägre 

placering.  

Gällande forskningshypotes 3 om högst Sharpekvot finner tabell 9 stöd för hypotesen.  

Finlandportföljen hade inte den högsta Sharpekvoten. En internationellt diversifierad 

portfölj med något av länderna USA, Japan eller Indien hade presterat bättre än en 

helinhemsk finländsk portfölj under tidsperioden.  
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8 ANALYS OCH DISKUSSION 

I det här kapitlet kommer resultatet från analysmodellerna analyseras vidare med 

avseende på finländska perspektivet. Kapitlet eftersträvar att framställa ett mer enhetligt 

svar på hur diversifieringsmöjligheterna sett ut baserat på de tre 

undersökningsmetoderna. Målet är att besvara syftet samt skapa en helhetsbild av 

situationen för en finländsk investerare. Resultatet från avhandlingen jämförs med 

resultat från tidigare studier för att se om dessa stämmer överens eller om intressanta 

avvikelser förekommer. Vidare bör det nämnas att varken resultatet eller synpunkter i 

analysen ska fungera som beslutsunderlag vid investeringar eftersom syftet med 

undersökningen främst är att kartlägga förhållandet mellan marknaderna och belysa 

eventuella fördelar med internationell diversifiering. Vad gäller Sharpekvoten kan det 

heller inte dras en direkt slutsats av rankingen eftersom denna enbart rankar 

förhållandet avkastning och risk och inte beaktar den finländska investerarens 

risktolerans. En portfölj med lägre Sharpevärde hade eventuellt varit att föredra för en 

riskaversiv investerare ifall portföljen hade lämpligare standardavvikelse enligt 

investerarens egna preferenser.  

Resultatet av den kanske enskilt viktigaste analysmetoden, Sharpekvoten, visar att en 

finländsk investerare med fördel hade kunnat diversifiera i länderna USA, Japan och 

Indien för att nå högre nytta gällande avkastning per enhet risk jämfört med den 

inhemska portföljen. En finländsk investerare som hade placerat i länderna USA och 

Japan hade erhållit såväl högre avkastning som lägre standardavvikelse än om 

investeringarna enbart hade koncentrerats till hemlandet, vilket naturligtvis är att 

föredra. Med detta besvaras alltså syftet, dvs. en internationellt diversifierad portfölj 

hade varit att föredra framom en helinhemsk portfölj under tidsperioden. En 

diversifieringsstrategi i Indien hade enligt tabell 8 lett till en 0,26 procentenhets lägre 

avkastning än en helinhemsk strategi men samtidigt hade detta även lett till en minskad 

standardavvikelse på 0,77 procentenheter, vilket betyder att en investerare med något 

lägre risktolerans hade gynnats mer av det här alternativet än det inhemska alternativet.  

Resultatet kan även tolkas utgående från investerarens preferenser av avkastning och 

risk. En finländsk investerare med hög riskpreferens hade valt att fokusera på hög 

avkastning oberoende riskökningen. I och med detta hade USA-, Japan- och den 

inhemska portföljen varit de gynnsammaste alternativen eftersom dessa visar på högst 

avkastning enligt tabell 8. En investerare med låg riskpreferens å andra sidan hade valt 

portföljer med låg standardavvikelse i första hand. Det här betyder att investeraren hade 
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haft sex portföljalternativ med lägre risk än den inhemska. Här kunde exempelvis 

portföljerna med USA, Japan och Storbritannien väljas eftersom dessa hade lägst 

standardavvikelse bland samtliga portföljer. Internationell diversifiering hade därmed 

varit en vinnande strategi för investerare med såväl höga som låga riskpreferenser 

eftersom investeraren hade funnit både högre avkastning samt lägre risk internationellt.  

Resultatet av den andra analysmetoden, korrelationsanalysen, går inte helt i linje med 

resultatet från Sharpekvoten. Korrelationsanalysen visar att de bästa 

diversifieringsalternativen fanns att hämta i tillväxtländerna, framförallt i Brasilien och 

Ryssland. Här stämde resultatet inte alls överens med resultatet från Sharpekvoten där 

de här båda portföljerna placerade sig i botten av rankingen. Det här inkonsekventa 

resultatet var en överraskning eftersom låg korrelation i den tidigare forskningen nästan 

enhälligt signalerade goda diversifieringsmöjligheter, där speciellt tillväxtländerna 

utmärkte sig som goda alternativ. Resultatet i avhandlingen pekar på att korrelation inte 

är en perfekt indikator för portföljval och inte uteslutande bör användas som riskmått 

vid en analys. Det visade sig att låg korrelation inte direkt betyder låg standardavvikelse 

och ett bra diversifieringsalternativ i den här avhandlingen, vilket å andra sidan är 

ganska logiskt eftersom de är två olika mått på risk. Där korrelationen som bekant 

beskriver styrkan av sambandet mellan börserna och standardavvikelsen istället berättar 

mer om portföljens individuella risk. Därför bör måtten utvärderas tillsammans för att 

skapa en rättvisare bild av situationen. En orsak till det motstridiga resultatet kan tänkas 

vara att fastän korrelationen indikerar ett lågt samband mellan börserna kan de 

individuella börserna ändå i sig vara så pass riskfyllda att de inte går att motivera 

diversifiering i dessa länder utöver ett korrelationsperspektiv, vilket visade sig fallet vara 

för just länderna Brasilien och Ryssland i den här studien. En finländsk investerare hade 

inte gynnats av att enbart följa en strategi med låg korrelation. En sådan strategi hade 

favoriserat tillväxtländerna som diversifieringsmöjligheter. Detta konstaterades vara ett 

mindre lönsamt alternativ när analysmetoderna utvärderades tillsammans, eftersom 

tillväxtländerna hade betydligt svagare resultat, med undantag av Indienportföljen. 

Istället kunde investeraren använda sig av korrelationsresultatet som en viktig 

delkomponent och vägvisare när diversifieringsmöjligheterna kartläggs.  

Det mest användbara som går att utläsa från korrelationsresultatet i figur 2 är att 

Finlands korrelation var lägst med just länderna USA och Japan bland de utvecklade 

marknaderna. Kombineras då resultatet från Sharpekvoten med korrelationsanalysen 

kan det konstateras att länderna USA och Japan presterar bäst i båda metoderna, vilket 
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tyder på att just USA och Japan vore de mest fördelaktiga diversifieringsalternativen för 

en finländsk investerare under perioden. Även Indienportföljen klarar sig bra i båda 

metoderna, speciellt gällande korrelationen, och står till förfogande som en god 

diversifieringsmöjlighet.  

Sydafrikas index har en korrelation med Finlands index på 0,402, vilket är relativt lågt i 

förhållande till de övriga länderna. Sydafrikaportföljen placerar sig under den inhemska 

portföljen gällande Sharperanking i tabell 9 men visar på en lägre standardavvikelse när 

portföljerna jämförs i tabell 8. Det här tyder på att en finländsk investerare som placerar 

i Sydafrikaportföljen inte är utsatt för samma mäng risk men samtidigt går miste 

eventuell avkastning. Sydafrikaportföljen vore således ett alternativ för en investerare 

med låg riskpreferens, men är ändå inte det mest optimala alternativet eftersom det finns 

större nytta i att diversifiera i portföljerna USA och Japan.  

Resultatet från den första undersökningsmetoden, regressionsanalysen, visar att en 

förändring i Tysklands och Storbritanniens index påverkade Finlands index. Resultatet 

indikerar att länderna står för mindre attraktiva diversifieringsalternativ eftersom 

reaktioner kan tänkas spridas vidare till Finlands index och därmed minska effekten av 

riskspridningen. Länderna har även de två högsta korrelationsvärdena med Finland, 

vilket inte gynnar en finländsk investerare vid diversifiering. Det som dock talar till 

fördel för Tyskland- och Storbritannienportföljen är att även dessa två har en lägre 

standardavvikelse än den inhemska portföljen och därmed bidrar med riskreducering. 

Överlag talar däremot sammanfattningen av de tre analysmetoderna emot Tyskland- och 

Storbritannienportföljen eftersom de inte presterar vidare bra i något av dem, samt att 

det även i det här fallet finns mer fördelaktiga diversifieringsalternativ i andra portföljer. 

För att summera hade en finländsk investerare hittat flera olika 

diversifieringsmöjligheter internationellt beroende på investerarens egna preferenser. 

Det kan även konstateras att både högre avkastning och lägre standardavvikelse hade 

kunnat hämtas på det internationella planet. Mer konkret hade USA-, Japan- och 

Indienportföljen varit de alternativ som stått för de bästa utsikterna för en finländsk 

investerare under perioden. De minst fördelaktiga alternativen hade å andra sidan varit 

Brasilien- och Rysslandsportföljen när ett bredare perspektiv än enbart korrelationen 

beaktas.  
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8.1 Jämförelse med tidigare forskning 

I stort pekar den redan existerande forskningen inom området på att det finns fördelar 

med internationell diversifiering i form av ökad portföljavkastning eller reducerad risk. 

Ett liknande resultat observeras även i den här avhandlingen och till följande i avsnittet 

ska de centrala likheterna och skillnaderna gås igenom för att se hur avhandlingens 

resultat förhåller sig till den övriga forskningen från kapitel fyra.  

Vad gäller studier från den amerikanska marknaden går den mest intressanta skillnaden 

mellan de tidigare studierna och avhandlingen att hitta i korrelationen. Levy och Sarnat 

(1970) fann att det är lönsamt för en amerikansk investerare att diversifiera i marknader 

som korrelerar lågt med den egna marknaden, där de bästa avkastnings- och 

riskfördelarna fanns i bl.a. Sydafrika och Japan. De fann även att ökad lönsamhet 

uppnåddes genom att inkludera tillväxtländer i portföljen. Resultatet av den här 

avhandlingen visar å sin sida att låg korrelation inte direkt behöver betyda förbättrade 

utsikter och att tillväxtländerna inte stod för de bästa diversifieringsalternativen, med 

undantag av Indien. Däremot konstateras likaså i den här avhandlingen att Japan var en 

enastående diversifieringsmöjlighet bland de undersökta länderna.  

Avhandlingens resultat följer även resultatet från den amerikanska marknaden på så sätt 

att en finländsk investerare hade gynnats av internationell diversifiering utanför 

hemmamarknaden på ett liknande sätt som en amerikansk investerare, dvs. båda 

investerarna hade åtnjutit förbättrat portföljresultat. Vidare fann Abid, Leung, Mroua 

och Wong (2014) att fördelarna med diversifiering beror på vilken grad av risktolerans 

investeraren har. En amerikansk investerare med hög risktolerans hade gynnats av en 

inhemsk strategi medan en investerare med lägre risktolerans dragit fördel av en 

internationell strategi. Resultatet från avhandlingen bekräftar detta och antyder att en 

inhemsk finländsk strategi är mer lämplig för en investerare med högre risktolerans 

medan en internationell strategi generellt är att föredra för en mer riskaversiv 

investerare.  

Tidigare forskning på internationella marknader visade på blandade utsikter, där en del 

studier fann fördelar med diversifiering och en del inte fann märkbara fördelar. 

Avhandlingens resultat bekräftar Rezayat och Yavas (2005) observation att Japan står 

för ett utmärkt diversifieringsalternativ. Avhandlingen upptäckte även att korrelationen 

mellan de europeiska marknaderna är hög, vilket går i linje med författarnas forskning 

som visade att de europeiska marknaderna är starkt synkroniserade. Författarna 
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påträffade däremot minimala diversifieringsfördelar mellan de europeiska marknaderna 

och den amerikanska marknaden. Även You och Daigler (2010) menade att 

diversifieringsnyttan mellan den amerikanska och europeiska marknaden hade 

försvagats. Här stämde inte resultatet alls överens med avhandlingens resultat eftersom 

USA stod för det mest fördelaktiga alternativet för en finländsk investerare. En möjlig 

orsak till skillnaden kan vara att det är just den finländska börsen och inte den 

europeiska som undersöks i den här avhandlingen. Därtill är det sannolikt att det 

amerikanska perspektivet är annat än det finländska. You och Daigler (2010) menar att 

riskspridning utanför S&P 500 indexet är minimala, vilket kan tänkas vara logiskt 

eftersom en tillräcklig riskspridning redan långt fås genom de 500 största bolagen i 

Amerika. Sett ur det finländska perspektivet å andra sidan finns det genast mer att hämta 

utanför den begränsade hemmamarknaden, där bl.a. den amerikanska marknaden står 

för attraktiva möjligheter.  

Sammanfattningsvis visar forskningen att internationell diversifiering är fördelaktigt 

med avseende på höjt portföljresultat, vilket även stöds av resultatet i avhandlingen. Den 

existerande forskningen pekar på att lågt korrelerade marknader indikerar goda 

diversifieringsmöjligheter, där överlag tillväxtländer och Japan står för de mest 

fördelaktiga alternativen för en amerikansk och europeisk investerare. I likhet med 

forskningen lyfter även avhandlingens resultat fram Japan som fördelaktigt 

diversifieringsalternativ. Korrelationen var däremot inte avgörande för hur lönsam en 

internationell strategi var enligt resultatet i avhandlingen, vilket gjorde att 

tillväxtländerna inte var lika attraktiva alternativ på det stora hela. 

 



43 
  

9 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS 

Sedan Markowitz (1952) introducerade portföljvalsteorin 1952 och gav ett underlag till 

hur en portfölj borde byggas upp för att samtidigt maximera avkastning och reducera 

risk har forskare intresserat sig för hur denna riskreducering har kunnat uppnås. Ämnet 

internationell diversifiering undersöker detta genom centrala begrepp från 

portföljvalsteorin såsom avkastning, risk och korrelation. Forskningen på området har 

observerat att det finns fördelar med att sprida risken internationellt och att värde fås i 

form av bl.a. riskreducering och högre avkastning för portföljen. 

Det har även gjorts observationer att investerare inte utnyttjar spridningsmöjligheterna 

optimalt och att de istället föredrar att investera i hemmamarknaden, där av fenomenet 

Home bias som presenterades närmare i kapitel 3. Finländska investerare är inget 

undantag och även de tenderar att placera en stor andel av sina aktieinvesteringar i 

hemmamarknaden. Detta trots att Finlands marknad är förhållandevis begränsad i 

jämförelse med världsmarknaden, samt trots vetskapen om fördelarna med 

internationell diversifiering. Avhandlingens bidrag har därför varit att kartlägga och 

belysa eventuella fördelar med internationell diversifiering sett ur perspektivet från en 

relativt outforskad marknad, nämligen Finland. 

Syftet med avhandlingen var att ur ett finländskt perspektiv kartlägga hur 

diversifieringsmöjligheterna sett ut internationellt under åren 2013 till 2017. Frågan 

bemöttes genom att studera index från fyra tillväxtmarknader och fyra utvecklade 

marknader för att se hur en riskspridning bland dessa hade sett ut. Även Finlands 

marknad togs med i undersökningen med tanke på det finländska perspektivet. Det 

skapades vidare åtta likaviktade portföljer, där 50 procent av portföljvikten bestod av 

Finlands index och resterande 50 procent av varje urvalsmarknads index. Dessa 

jämfördes med en nionde, helfinsk portfölj för att se om en helfinsk portfölj hade varit 

att föredra framom en internationellt diversifierad. Avhandlingen använde sig av tre 

olika analysmetoder för att besvara undersökningsfrågorna, en multipel 

regressionsanalys, en korrelationsanalys och Sharpekvoten.  

Resultatet från analysmetoderna gav blandade svar på vilka länder som hade stått för de 

mest fördelaktiga alternativen för en finländsk investerare under tidsperioden. Det var 

därför viktigt att utvärdera resultatet från de enskilda metoderna gemensamt för att 

skapa en mer samlad bild av situationen.   
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Resultatet från den första analysmodellen, den multipla regressionen, visade att en 

förändring i Storbritanniens och Tysklands marknad påverkar Finlands marknad. Det 

kan därmed argumenteras att Finlands marknad har en högre samvariation med de här 

marknaderna och därmed är utsatt för en liknande risk, vilket signalerar att de två 

länderna inte är de mest optimala diversifieringsalternativen. En finländsk investerare 

kunde baserat på detta alltså istället välja att fokusera på de övriga urvalsmarknaderna. 

Resultatet kopplas till forskning från Beine et.al (2010) där det observerades att ökad 

samvariation mellan marknader leder till ökad risk för gemensam krasch. De fann även 

att det blev mer utmanande att dra nytta av diversifiering i takt med att integrationen av 

marknaderna ökade globalt. Det fanns därmed stöd för forskningshypotes 1, Tysklands 

marknad påverkade Finlands marknad. 

Resultatet från den andra analysmetoden, korrelationsanalysen, visade att 

tillväxtmarknaderna gemensamt hade lägre korrelation med Finlands marknad än vad 

de utvecklade marknaderna hade. Av de utvecklade marknaderna var det å andra sidan 

USA och Japan som hade det lägsta värdet. Avhandlingens korrelationsresultat följde i 

och med detta delvis den tidigare forskningen, där bl.a. Levy och Sarnat (1970) visade att 

portföljresultatet för en amerikansk investerare blev signifikant förbättrat när lågt 

korrelerade marknader, närmare bestämt tillväxtländer, inkluderades i portföljen.  Även 

Harvey (1996) var inne på samma spår och menade att tillväxtländer stod för de 

gynnsammaste alternativen när han undersökte låg korrelation och portföljmöjligheter. 

Avhandlingens resultat ger därmed stöd åt den tidigare forskningen gällande 

tillväxtmarknadernas tendens att generellt ha en lägre korrelation och samrörelse med 

de utvecklade marknaderna än vad utvecklade marknader har sinsemellan. Däremot 

visade sig låg korrelation inte betyda det mest optimala diversifieringsalternativet, vilket 

den tidigare forskningen i stort pekar på. Avhandlingens resultat baserar sig istället 

gemensamt på de tre analysmodellerna, vilket leder till att tillväxtländerna totalt sett inte 

är de mest fördelaktiga diversifieringsalternativen. Observationer från 

korrelationsanalysen bekräftar forskningshypotes 2, tillväxtmarknaderna hade 

gemensamt lägre korrelation med Finland än vad de utvecklade marknaderna hade.  

Den tredje analysmetoden, Sharpekvoten, visade att USA-, Japan-, och Indienportföljen 

alla var att föredra framom en helinhemsk finländsk portfölj eftersom dessa 

kompenserade investeraren med högre riskjusterad avkastning. Det konstaterades med 

andra ord att en högre nytta hade kunnat hämtas globalt, där såväl en högre avkastning 

som en lägre standardavvikelse hade funnits tillgänglig genom en internationell 
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diversifieringsstrategi. Avhandlingens resultat bekräftar därmed de flesta andra studiers 

resultat på området, dvs. att det finns signifikanta fördelar med internationell 

diversifiering. Resultatet av Sharperankingen styrker forskningshypotes 3, 

Finlandportföljen hade inte den högsta Sharpekvoten. 

Slutsatsen av de tre analysmetoderna är att internationell diversifiering hade varit en 

lönsam strategi för en finländsk investerare under perioden. Sett till Sharpekvoten har 

diversifieringsmöjligheterna varit goda och såväl högre avkastning som lägre risk har 

funnits internationellt, där den bredaste fördelen har hittats i minskad risk i form av 

lägre standardavvikelse för portföljen. Kartläggningen av diversifieringsmöjligheterna 

mellan marknaderna visade även vilka länder som stod för de mest attraktiva 

alternativen och vilka som var mindre fördelaktiga. De bästa alternativen fanns i 

portföljerna USA, Japan och Indien eftersom de påvisade högst Sharpevärden och goda 

korrelationsvärden. Portföljerna gav den högsta riskjusterade avkastningen och 

ländernas index hade en gynnsam korrelation och samrörelse med Finlands index, vilket 

eftersträvas vid riskspridning.  

Resultatet gav även svar på vilka länders portföljer som stod för de mindre 

framgångsrika alternativen för en finländsk investerare under perioden. Trots att bl.a. 

Brasiliens- och Rysslands index korrelerade lägst med Finlands index visade sig 

ländernas index i sig själva vara så pass riskfyllda att en riskspridning till de här länderna 

inte kunde motiveras. Storbritannien och Tysklandportföljen påvisade något lägre 

standardavvikelse än den inhemska portföljen, dock hade ländernas index hög 

samvariation med Finlands index vilket antyder minskade fördelar med diversifiering 

mellan länderna. Resultatet går i linje med Rezayat och Yavas (2005) forskning som 

visade att de europeiska marknaderna är starkt synkroniserade. 

Under arbetets gång uppstod en del frågor som kunde fungera som grund till vidare 

forskning på ämnet. Bland dessa var bl.a. hur resultatet hade förändrats för 

tillväxtländernas del ifall en längre tidsperiod hade undersökts. Närmare bestämt hade 

länderna Brasilien och Ryssland det ansträngande under perioden vilket öppnar för 

frågan hur de här länderna hade varit som diversifieringsalternativ på en lägre 

tidsperiod, exempelvis 10 år. Alternativt hade det varit intressant att justera syftet något 

och jämföra olika tidsperioder för att se på hur situationen utvecklats över tiden. Beine 

et.al (2010) fann att fördelarna med diversifiering minskar under kriser, när behovet av 

en välbalanserad portfölj är som störst. Fortsatt forskning kunde därför fokusera på t.ex. 

finanskrisen 2008 och undersöka hur möjligheterna bland länderna sett ut omkring åren 
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före-, under- och efter krisen för att se hur internationell diversifiering hade gynnat en 

finländsk investerare vid kriser.  
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BILAGA 1  

Finland, OMX Helsinki GI. Är ett All Share index som innehåller alla aktier listade på 

Helsingforsbörsen. Indexet utvecklades år 1990 med ett basvärde på 1000.  

Brasilien, Brazil IBX.  Är ett totalavkastningsindex som beskriver avkastningen för en 

teoretisk portfölj bestående av de 100 mest handlade aktierna på Bovespa, vilket är 

Brasiliens flagskeppindex av Brasiliens börs. (Nasdaq 2012) 

Ryssland, RTS Index. Är ett sammansatt marknadsvärdeindex av de mest likvida ryska 

aktierna av de största utgivarna på Moskvabörsen. Antalet komponenter i indexet kan 

variera men överstiger inte 50. Indexet lanserades 1995 med basvärdet 100.  

Indien, S&P BSE (100) NATIONAL. Är ett breddat index vars syfte är att reflektera hela 

marknadens rörelse. S&P 100 var tidigare känt som BSE National Index. Indexet 

lanserades 1989 med 1983-84 som basår.  

Sydafrika, JSE Africa All Share Index. Är ett kapital viktat All Share index som bygger på 

alla listade företag på Johannesburgbörsen.  

Japan, Nikkei 225 Stock Average. Är ett prisviktat medeltal av de 225 högst rankade 

Japanska företagen på Tokyobörsen. Indexet publicerades 1949.  

Storbritannien, FTSE 100 Index. Är ett kapitalviktat index av de 100 mest omsatta 

företagen som handlas på Londonbörsen. Indexet utvecklades 1983 med basvärdet 1000.  

Tyskland, DAX 30 Performance. Indexet är ett totalavkastningsindex för 30 utvalda 

storföretag på Frankfurts börs. Från och med år 1987 hade indexet basvärdet 1000.  

USA, Dow Jones Industrial Average. Indexet är ett prisvägt genomsnitt över de 30 största 

aktierna som samtidigt ofta även är ledare i sin bransch. Sen år 1928 har indexet fungerat 

som en indikator för aktiemarknaden.  

 


