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Sammandrag: 

Avhandlingen undersöker korsnoterade aktiers prisparitet, avvikelser från detta 

förhållande och egenskaper för återkonvergensen till pariteten, samt diskuterar 

hurdana potentiella investeringsstrategier helheten av dessa främjar. Avhandlingens 

främsta kontribution är att erbjuda en samlad helhet av parvisa aktiers karakteristik 

från ett perspektiv av konvergenshandelsstrategier. 

Undersökningen är riktad på kanadensiska företag listade på TSX och korsnoterade 

på antingen NYSE eller Nasdaq. Tidsperioden som undersöks är 2010-2019, vilket kan 

anses som en stabil period med avseende på korsnoteringar. Empiriska 

tillvägagångssättet baserar sig på konceptet om kointegration och relaterade 

statistiska ramverk, felkorrigeringsmodeller samt anpassningar av dessa. Med hjälp 

av modellerna testas vad som beskrivs som förutsättningar för arbitragepotential. 

Resultaten påvisar att majoriteten av företagens korsnoterade aktier är sinsemellan 

kointegrerade, och att det sker en prisjustering till jämvikt vid fall av avvikelser. Med 

tanke på lagen om ett pris agerar aktiernas prisparitet som jämviktsförhållandet, vilket 

även stöds av resultaten. De observerade avvikelserna är i genomsnitt mycket små, 

men kan i enskilda fall vara av betydande storlek. Därtill tyder resultaten på en hastig 

konvergens till prispariteten, då majoriteten av en given diskrepans generellt 

försvinner inom en dag. Slutligen, medan båda börsernas aktiepris kan justeras till den 

andra, justeras någondera aktiepris i de flesta fallen klart starkare beroende på 

företaget. 

Därutöver diskuteras att en konvergenshandelsstrategi i form av parvishandel kunde 

eventuellt vara lönsam i praktiken även för en ordinär investerare. Å andra sidan är 

det oklart hur giltiga dessa strategier är med tanke på begränsningar till arbitrage. 

Nyckelord: Korsnotering, prisparitet, prisavvikelser, priskonvergens, lagen om ett 

pris, konvergenshandel, arbitrage 
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1 INLEDNING 

Den ständigt ökande globalisationen har hämtat geografiskt avlägsna marknader 

närmare tillgängliga. Naturligtvis har även finansmarknaden anpassat sig till denna 

globalistaion. Gränserna mellan inhemska och internationella kapitalmarknader har 

blivit mindre meningsfulla, och investerare har blivit allt mer angelägna om att investera 

i utländska bolag. På New York Stock Exchange (NYSE) och NYSE American fanns det i 

juni 2019 totalt 504 utländska börsbolag listade, från 46 olika länder (NYSE 2019). Den 

största tillväxten skedde under 90- och början av 2000-talet, då totala antalet utländska 

företag listade på NYSE, AMEX och Nasdaq nästan tredubblades (King & Mittoo 2007). 

Aktieemissioner på två eller flera olika länders aktiemarknader kallas korsnoteringar, 

eller cross-listings.  Tillgång till flera kapitalmarknader kan vara en ypperlig källa av 

kapital för ett företag, vilket stöds av data gällande ämnet. Globalt samlades cirka 130 

miljarder dollar i nytt kapital genom den här typen av utländska korsnoteringar mellan 

2005 och 2007. (BNYM 2008, citerad i Banalieva & Robertson 2010, s. 531) 

Internationella listningar anses ändå inte enbart vara en källa för nytt kapital för 

företagen, utom medför också bland annat offentlig synlighet och bidrar stark till att 

förbättra internationella relationer. Även argument för bolagens globala diversifiering 

har uppstått. Peng och Su (2014) förklarar vidare att korsnotering inte endast är ett 

finansiellt beslut eller bolagsstyrningsbeslut, utom i synnerhet ett viktigt strategiskt 

beslut beträffande företagets tillväxt. En sådan tillväxt kommer sannolikt att ha viktiga 

konsekvenser för både produktomfång och geografiska omfattningen för företaget. 

Däremot, medan internationella korsnoteringar har nått rekordstora siffror i 

handelsvolym och handelsvärde, har vi endast en preliminär förståelse för de verkliga 

ekonomiska konsekvenserna av deras tillväxt (Karolyi 2006). Denna föreställning väcker 

en hel del frågeställningar gällande korsnoteringars påverkan på företaget, men en lika 

intressant diskussion kan hållas från en investerares synvinkel. 

Ett ytterligare resonemang som uppstår är intresset att undersöka om det finns 

diskrepanser i aktieprisen för aktier som handlas samtidigt på två olika aktiemarknader. 

Ett sådant scenario skulle i teorin bjuda på en till synes riskfri vinst då enskilda 

investeraren kan köpa och sälja samma vara för olika priser. En stor del av undersökning 

kring ämnet lyfter fram begreppet arbitrage vid detta sammanhang, vilket visserligen 

kan tänkas väcka intresse bland investerare. 
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1.1 Problemområde 

Enligt lagen om ett pris torde två tillgångar som är ekonomiskt likvärdiga handlas för 

samma marknadspris. Detta gäller naturligtvis även korsnoterade aktier, och utgående 

från terminologin i bl.a. Karolyi (2006) samt Gagnon och Karolyi (2010) benämns 

förhållandet som prisparitet. Även om två aktier handlas på olika länders börser, är båda 

aktierna en lika stor andel av företaget som ger investeraren rätt till samma 

underliggande kassaflöden. Ifall det finns meningsfulla prisdiskrepanser mellan dessa 

två aktier, och man kan förvänta sig en återkonvergens till deras jämvikt, kan det i 

sammanhanget diskuteras om arbitrage åtminstone på en konceptuell nivå. 

I det här arbetet kommer frågeställningen om korsnoteringar och prisdiskrepanser att 

tacklas från enskilda investerarens synpunkt i form av potential för arbitrage, och genom 

en diskussion ifall en ordinär icke-professionell investerare kan tänkas dra praktisk nytta 

av denna potential. En vanlig uppfattning är att lagen om ett pris verkställs av 

arbitrageverksamhet (Bodie, Kane & Marcus 2010; Gagnon & Karolyi 2010), och därmed 

uppstår frågan om vem som kan vara inkluderad i denna grupp arbitragörer. Gäller det 

endast institutionella investerare med enormt tillgång till kapital eller endast 

algoritmhandlare som kan fånga uppstående prisavvikelser i ett ögonblick? Exempelvis 

Kondor (2009, s. 631) beskriver konvergenshandlare och arbitragörer specifikt som 

hedgefonder eller övriga finansiella institutioner. Å andra sidan finner Schleifer och 

Vishny (1997) att specialiserade, professionella arbitragörer möjligen undviker i 

synnerhet volatila arbitragepositioner, då de är utsatta för risken att vara tvungna att 

likvidera portföljen under press från investerarna i fonden. Därmed kan det tänkas vara 

fullt möjligt att det kan uppstå arbitragemöjligheter på marknaden som även en icke-

professionell investerare kunde utnyttja. 

Mer specifikt finns det skäl för en diskussion ifall det finns implikationer att även en 

ordinär investerare kan ha möjlighet att reagera och agera på prisavvikelser mellan 

korsnoterade aktier genom konvergenshandel. En sådan typ av konvergenshandel skulle 

utgå från utnyttjandet av prisavvikelser och en förväntad konvergens till jämvikten, med 

tanke på en undersökning gällande detaljerna för återkonvergens till prispariteten som 

verkställs av lagen om ett pris. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka korsnoterade aktiers prisparitet, 

avvikelser från förhållandet och egenskaper för konvergensen till pariteten, samt att 

diskutera hurdana potentiella investeringsstrategier dessa främjar. 

 

1.3 Avgränsningar 

Data som används i undersökningen härstammar från den amerikanska1 samt 

kanadensiska marknaden. Datat är samlat mellan tidsperioden 2010–2019 för att 

undersöka ett så färskt sampel som möjligt, och samtidigt undvika aktiemarknadernas 

instabilitet under finanskrisen 2008 som eventuellt kunde snedvrida resultaten. 

Avhandlingens fokus ligger på NYSE, Nasdaq och TSX (Toronto Stock Exchange, före 

detta TSE) dels för att avgränsa samplet, men framför allt för att kringgå problemet 

gällande tidsskillnader mellan internationella börser. Därmed kringgås problem 

orsakade av begränsningar i överlappande handelstider mellan börserna. Kanadensiska 

korsnoteringar på de stora amerikanska börserna erbjuder även ett mycket stort urval av 

tillgängliga korsnoteringar jämfört med andra länder, och är generellt mycket likvida på 

båda börserna där aktierna handlas. Därtill undviks behovet att ta i beaktan särdragen 

med korsnoteringar genom ADRs som används i huvudsak då europeiska eller asiatiska 

företag korsnoteras på stora amerikanska börserna. 

Avhandlingen avgränsas även till att endast undersöka för ett potentiellt 

investeringssyfte relevanta aspekten gällande korsnoterade aktiers prisparitet, 

avvikelser samt egenskaper för återkonvergensen. Därmed undersöks inte bl.a. 

determinanter för prisupptäckten i konvergensen till jämvikt, då studier som t.ex. Eun 

och Sabherwal (2003) samt Frijns, Indriawan och Tourani-Rad (2015) ägnats specifikt 

till detta. 

 

 
1 Med tanke på läsarvänligheten och studiens omfattning syftar ordet amerikansk i denna 
avhandling på ursprung specifikt i USA, till skillnad från Amerika som kontinent. Däremot 
används begreppet Nordamerika som ett samlande begrepp strikt för USA och Kanada. 
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1.4 Kontribution 

Det har gjorts en del forskning kring korsnoterade aktier, i synnerhet från början av 

2000-talet då fenomenet var en relativ nymodighet. Däremot finns det en brist på färsk 

undersökning, då t.ex. studier efter finanskrisen 2008 är betydligt färre till antal. En stor 

del av undersökningen är ägnad specifikt till prisupptäcktsdynamiken samt dess 

determinanter (Eun & Sabherwal 2003; Grammig, Melvin & Schlag 2005; Frijns, 

Indriawan & Tourani-Rad 2015), med fokus på t.ex. sambandet mellan relativa 

prisupptäckten och andelen av totala handelsvolymen på den börsen. Medan 

prisupptäckten, eller mer specifikt relativa prisjusteringen, är synnerligen en viktig del 

för för alla typer av handel baserat på konvergensstrategier, är det endast en del av 

pusslet. 

Ett annat undersökningsområde som studerats relativt mycket är detaljer om hur och 

när jämviktspriserna bryts (Grossmann, Ozuna & Simpson 2007; Gagnon & Karolyi 

2010). Även detta är på en grundläggande nivå av intresse i denna avhandling, men i 

isolation främjar prisavvikelserna likt prisupptäckten inte implikationer för 

investeringsverksamhet som utnyttjar korsnoterade aktiers priskonvergens. Tidigare 

undersökning har ofta även baserats på korta tidsperioder och gjort slutsatser utgående 

från högfrekvensdata, vilket inte innebär allt för praktiska implikationer för långsiktiga 

jämviktsförhållanden respektive individuella investeraren. 

Slutligen har det studerats vad korsnoteringar på utländska börser innebär från 

företagets perspektiv (Pagano, Röell & Zechner 2002; Lang, Raedy & Yetman 2003; 

Karolyi 2006; Bailey, Karolyi & Salva 2006) eller för företagets aktie i sig, t.ex. aktiepriset 

eller handelsvolymen (Miller 1999; Korczak & Bohl 2005). Medan även detta visserligen 

är ett intressant undersökningsområde, har dessa studier en mycket olik utgångspunkt 

jämfört med denna avhandling. 

Följaktligen är denna avhandlings främsta kontribution tredelad. För det första är 

samplet färskt, vilket är synnerligen en stark kontribution specifikt inom detta 

studieområde då omsättningen av kanadensiska korsnoteringar på börserna i USA är 

relativt hög med en stor del av korsnoteringar som skett exempelvis mellan 2000 och 

2010. Därmed är samplet av företag mestadels mycket olikt till jämförbara tidigare 

studier fastän samma marknader skulle undersökas. Även relaterat till det färska 

samplet undersöks för det andra vad som kan anses som en stabil period för 

korsnoteringar. Samplet i empiriska studien består av data efter såväl den kraftiga 
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uppsvingen av antalet korsnoteringar början av 2000-talet, som de volatila marknaderna 

under finanskrisen 2008. Då det eventuellt framkommit abnormala prischocker i 

jämviktsförhållanden mellan korsnoterade aktier som inte kan förväntas framkomma 

regelbundet, är det relevant att undersöka tidsperioden specificerad i denna avhandling. 

Det tredje och mest centrala området för kontributionen kommer från att denna 

avhandling erbjuder en samlad helhet av information som anses som byggstenar för 

konvergenshandelsstrategier baserade på parvishandel av korsnoterade aktier. Medan 

tidigare studier bidragit starkt med insikt gällande de enskilda aspekten, bör flera krav 

uppfyllas samtidigt för ett potentiellt lönsamt investeringssyfte. 

 

1.5 Disposition 

Arbetets uppläggning framöver är strukturerad enligt följande. Kapitel två ger en 

introduktion till korsnoteringar samt deras särdrag. I kapitel tre presenteras det 

relevanta inom hypotesen om effektiva marknader som underliggande grundteorin, 

medan kapitel fyra bygger vidare på teoretiska referensramen då arbitrage som fenomen 

beskrivs mer omfattande. Kapitel fem tar upp tidigare forskning kring korsnoteringar 

och ställer upp sakhypoteser utgående från dessa. Kapitel sex inleder avhandlingens 

empiriska del genom att presentera undersökningens dataurval samt hur det är insamlat. 

Kapitel sju presenterar undersökningens metodik i linje med avhandlingens syfte, och 

undersökningens resultatanalys samt diskussion följer i kapitel åtta och nio. Slutligen 

drar kapitel tio slutsatser av undersökningen. 
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2 INTRODUKTION TILL KORSNOTERINGAR 

För att ett företags aktier skulle kunna korsnoteras på en utländsk börs måste företaget 

fylla vissa krav, både generella och specifika för den börsen. Bland annat börsspecifika 

upplysningsstandarder uppgör krav som måste uppfyllas för att en utländsk notering 

kunde ske (Huddart, Hughes & Brunnermeier 1999). Det finns dock klart en 

beslutsprocess från företagets sida om det lönar sig korsnotera eller inte. Enligt 

uppskattning korsnoteras endast ett av tio utländska företag som är kvalificerade för att 

bli noterade på amerikanska börser (King & Mittoo 2007).  

Processen gällande korsnoteringsbeslutet omfattar en klassisk övervägning av fördelar 

och kostnader för företaget. Baker, Nofsinger och Weaver (2002) förklarar att 

korsnoteringar på stora börser medför betydande ökning av synligheten i form av 

täckning av analytiker och uppmärksamhet i tryckta medier. Korczak och Bohl (2005) 

förklarar att medan intensiv empirisk forskning under 90-talet påvisat en betydande 

uppsving i aktiekurserna under perioden före korsnoteringen och en nedåtgående drift 

efteråt, finns det bevis på att ökningen i marknadsvärdet kring korsnoteringen kunde 

visserligen vara permanent. Därtill presenterar de tanken att en utländsk notering ökar 

väsentligt likviditeten även på hemmamarknaden, vilket antyder att en korsnotering 

bidrar till att locka nya investerares intresse till handel på såväl utländska som lokala 

marknader. Dock finns det många fler aspekt att överväga i beslutsprocessen för en 

korsnotering. 

Ännu på 80-talet förklarades de viktigaste fördelarna enligt utländska företagschefer 

vara tillgång till större kapitalmarknader och ökad anskaffningsförmåga av kapital, 

utvidgad aktieägarbas, ökad likviditet för företagets aktier samt större tilltal till 

institutionella investerare. Största kostnader ansågs däremot vara SEC-rapportering, 

compliancekrav samt höga juridiska och bokföringsavgifter. Allmänna konsensus var på 

den tiden att fördelarna med korsnoteringar överskred kostnaderna, fastän endast 

marginellt, även om en betydande minoritet ansåg att kostnaderna överskred fördelarna. 

Utländska företagschefer identifierade även brist på handelsvolym som en viktig orsak 

till avnotering från utländska börser. 

I nyare undersökningar i enlighet med den ökade globaliseringen på 90-talet uppgav 

chefer att en amerikansk korsnotering var en del av utländska företagens globala 

affärsstrategi. Faktorer som nu talade för en amerikansk notering var storskalig 

verksamhet i USA, omfattande amerikansk försäljning, stora amerikanska kunder eller 
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strategiska partners samt planer för betydande förvärv i USA. En amerikansk notering 

ansågs även som ett uttalande om företagets engagemang för den amerikanska 

marknaden och en relativt billig form av publicitet. Förbättrad tillgång till utländskt 

kapital, ökad synlighet och prestige och tillväxt av aktieägarbasen förblev viktiga mål från 

80-talet, men ökad aktielikviditet ansågs inte mer som en central fördel från företagets 

sida. Däremot ansågs kostnaderna för att förena finansiella rapporter till amerikanska 

GAAP standarder samt PR och juridiska avgifter som betydande nackdelar. Dock 

poängterade de flesta utländska företagschefer att de höga amerikanska 

upplysningsstandarder gav dem en sorts elitstatus och hjälpte dem att skapa förtroende 

både bland amerikanska och inhemska aktieägare. (King & Mittoo 2007)  

Sannoligen bidrog dessa nyligen identifierade fördelar till att under så gott som hela 90-

talet ökade antalet utländska företag noterade på amerikanska börser drastiskt. I slutet 

av 1990 fanns totalt 328 företag utanför USA noterade på NYSE, AMEX och Nasdaq. 

Antalet korsnoteringar uppgick till 960 företag under höjden av Nasdaq-bubblan 2000, 

varefter trenden dog aningen ut och sjönk till 872 företag 2006 (King & Mittoo 2007). 

Antalet utländska börslistningar på USAs börser under denna period illustreras i Figur 

1. 

 

Figur 1 Utländska börslistningar på USAs börser (King & Mittoo 2007) 

 

År 2002 ökade kostnaderna associerade med amerikansk börsnotering som följd av 

genomförandet av Sarbanes-Oxley Act, men trots det har antalet korsnoteringar förblivit 
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relativt konstant (King & Mittoo 2007). På NYSE fanns det listat i december 2006 totalt 

451 icke-amerikanska företag, medan i juni 2019 var siffran något större med 504 

stycken (NYSE 2006; NYSE 2019). I mars 2020 fanns det enligt FINVIZ (2020) totalt 

963 utländska bolag noterade på de stora börserna i USA, dvs. antalet korsnoteringar 

har sakta stigit till samma nivå det toppade i vid millenieskiftet.  

Av enskilda länders korsnoteringar på NYSE uppgör företag från Kanada den överlägset 

största gruppen, och är även på Nasdaq bland de största till antal bakom endast kinesiska 

korsnoteringar. År 2019 fanns det totalt 132 kanadensiska korsnoteringar på NYSE och 

58 på Nasdaq. Av dessa har en stor del korsnoterats inom endast några år tillbaka, men 

en del har funnits korsnoterade på börsen i USA redan innan millenieskiftet (NYSE 2019; 

FINVIZ 2019). Utöver det höga antalet kanadensiska korsnoteringar i USA finns det flera 

särdrag som gör denna kombination av speciellt intresse, såväl överlag som för empiriska 

undersökningen i denna avhandling. 

 

2.1 Olika typer av korsnoteringar 

Kapitalmarknaderna har kommit på flera kreativa sätt för att föra samman inhemska 

investerare med utländska företag och vice versa, med t.ex. NYSE som listat sina icke-

amerikanska aktieemissioner som allt från global shares och global depository receipts 

till units och New York registry shares. De två vanligaste typer av korsnoteringar på de 

stora amerikanska börserna är ändå genom ordinarie aktier eller alternativt genom 

amerikanska depåbevis, dvs. American Depositary Receipts (ADR), vilka förklaras till 

näst i detalj. (NYSE 2019) 

2.1.1 Korsnotering av ordinarie aktier 

I synnerhet kanadensiska företag använder sig av ordinarie aktier vid korsnoteringar, 

som inte skiljer sig i praktiken från aktier i ett amerikanskt företag. Företagen kan 

uppfylla sina SEC-registreringskrav med kanadensiska ansökningar, till skillnad från 

t.ex. europeiska och asiatiska företag som i regel korsnoteras med ADRs (King & Mittoo 

2007). Från ett investeringsperspektiv är de korsnoterade ordinarie aktier på 

hemmamarknaden och utländska marknaden väsentligen perfekta substitut 

sinsemellan, bortsett från att de eventuellt är denominenrade i olika valutor. 
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Alla kanadensiska företag korsnoterade på såväl NYSE som Nasdaq är listade som 

ordinarie aktier och denominerade i amerikanska dollar, medan aktierna på 

hemmamarknaden betecknas i kanadensiska dollar (NYSE 2019; FINVIZ 2019). 

2.1.2 Amerikanska depåbevis 

American Association of Individual Investors beskriver ADRs som ett förhandlingsbart 

certifikat som handlas som en stamaktie och utfärdas av en amerikansk bank; det 

representerar andelar i ett icke-amerikanskt börsnoterat företag. ADR-priser prissätts 

och dividender utdelas i amerikanska dollar. De faktiska andelarna i det utländska 

bolaget innehas av en depåbank i företagets hemland, med förbehåll för villkoren som 

anges i ADR-certifikatet. (AAII 2019) 

En stor del undersökning gällande korsnoteringar har data bestående av ADRs. 

Emellertid finns det flera skäl till varför aktier som handlas i form av ADRs inte är helt 

integrerade. En ADR är i huvudsak en komplex säkerhet som paketerar fordran till det 

underliggande företaget med ett serviceavtal. Följaktligen är de två värdepappren inte 

nödvändigtvis perfekta ersättare för alla investerare (Werner & Kleidon 1996). ADRs är 

utsatta för utländsk marknadsrisk och alla riskerna med det underliggande innehavet, 

t.ex. valutarisk (AAII 2019). 

En annan faktor som kan påverka graden av marknadsintegration är kostnaderna för 

gränsöverskridande arbitrage. ADRs är i princip helt konvertibla till den underliggande 

aktien, men det sker inte kostnadsfritt. I praktiken handlar stora institutioner med 

prisskillnader utan att faktiskt omvandla underliggande aktier till ADRs eller vice versa. 

Om ett investeringshus upprätthåller portföljer på båda marknaderna kan de idka 

arbitragelik verksamhet i prisskillnader genom att till exempel ta en kort position i en 

ADR i USA och köpa den underliggande aktien utomlands, men dessa affärer kan inte 

anses som helt riskfria. (Werner & Kleidon 1996) 

2.1.3 Övriga internationella listningar 

Ett övrigt slag av internationell notering som är värt att nämna är dubbelnoterade företag 

dvs. dual-listed companies (DLC). En dubbelnoterad struktur inbegriper två företag 

inkorporerade i olika länder som avtalar att driva sina företag som om de var ett, 

samtidigt som de behåller separata juridiska identiteter och befintliga börsnoteringar 

(De Jong, Rosenthal & Van Dijk 2009).  Froot och Dabora (1999) kallar nästan identiska 

företag av denna slag ”siamesiska tvillingar”, och beskriver att de två företagen slår 
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samman kassaflöden och distribuerar dessa enligt fastställda stadgar. Med andra ord har 

de dubbelnoterade företagen sinsemellan mycket gemensamt och kan tänkas vara 

integrerade åtminstone till viss grad. 

Rosenthal och Young (1990) samt Froot och Dabora (1999) visar dock att det 

framkommit långvariga och betydande prisavvikelser mellan dubbelnoterade företag, 

vilket kan bero på ett brett spektrum av möjliga påverkande faktorer.  Dubbelnoterade 

företag är ändå i grund och botten ett olikt fenomen än korsnotering av ett och samma 

bolag, och företagen i en dubbelnotering är nödvändigtvis inte perfekta ersättare 

sinsemellan. 

 

2.2 Toronto Stock Exchange och USAs stora börser 

Kanadadensiska företag har en speciellt viktig roll inom korsnoteringar, och har flera 

särdrag som gör dessa till framträdande fall inom ämnet. Empiriska delen i detta arbete 

behandlar också kanadensiska företag korsnoterade på antingen NYSE eller Nasdaq, och 

därmed är relationen mellan Toronto Sock Exchange och de stora amerikanska börserna 

mycket relevant för denna avhandling. 

År 1995 var Toronto Stock Exchange den tionde största börsen i världen, och omfattade 

81% av handelsvolymen i hela Kanada mätt i dollar. Samma år fanns 1258 företag listade 

på TSE, varav 189 dvs. ca. 15 % var korsnoterade på någon av de stora amerikanska 

börserna NYSE, AMEX eller Nasdaq. Dessa siffror bidrar redan att motivera 

korsnoteringars relevans i synnerhet från Kanada till USA i viss mån, men i verkligheten 

är betydelsen mycket större. Korsnoterade aktiers handelsvolym i dollar stod för så 

mycket som 90% av den totala handelsvolymen för alla TSE-aktier år 1995, och här 

inkluderas endast handel som sker på TSE. (Ahn, Cao & Choe 1998)  

Dessutom stod handel på NYSE, AMEX och Nasdaq för en betydande del av den totala 

handeln för alla korsnoterade TSE-aktier. Av den totala handelsvolymen 1995 på 336 327 

miljoner kanadensiska dollar i korsnoterade aktier genomfördes 55,6% av handeln på 

TSE, och 19,0%, 1,7% och 10,4% genomfördes på NYSE, AMEX respektive Nasdaq. 

Resten av handeln skedde på övriga börser där aktierna finns korsnoterade. 

Handelsvolymen på dessa tre stora amerikanska börserna stod alltså för en tredjedel av 

den totala volymen för korsnoterade aktierna, med NYSE som den mest betydande. 
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Eftersom korsnoterade aktiers handel på TSE utgör en så stor del av totala 

dollarhandelsvolymen i hela Kanada, är det ytterst viktigt för TSEs överlevnad att 

upprätthålla en likvid marknad för dess korsnoterade aktier. Kanadensiska börser 

började ändå missa marknadsandelar till de amerikanska marknaderna för 

kanadensiska korsnoterade aktier, vilket ledde till TSE-decimaliseringsexperimentet i 

april 1996. Decimaliseringen innebar att TSE bytte från ett fraktionellt till ett decimalt 

handelssystem med mindre tickstorlek, vilket torde minska handelskostnaderna, göra 

börsen mer konkurrenskraftigt och var avsett att vara en drivkraft för att locka 

orderflöden för korsnoterade aktier bort från de amerikanska marknaderna. Dock 

påvisar empiriska studier att minskningar i transaktionskostnaderna på TSE är inte 

tillräckliga för att kompensera fördelarna med handel i synnerhet på NYSE och AMEX, 

men detta påverkar inte faktumet hur relevant korsnoteringar är för TSE och 

kanadensiska företag. (Ahn, Cao & Choe 1998) 

I dagens läge är TSE, eller numera TSX den nionde största börsen i världen med ett 

marknadsvärde på 2095 miljarder USD, och kan därmed överlag anses som en likvid 

börs. Å andra sidan är  NYSE och Nasdaq de överlägset största och mest likvida börserna 

i världen, med marknadsvärden på 22923 miljarder respektive 10857 miljarder USD 

(The World Federation of Exchanges 2019).  

 

2.3 Börsernas bidrag till aktiepriset 

Då det fram till början av 2000-talet skedde en kraftig ökning i korsnoteringar, började 

en relativt ny ström av undersökningar få allt mer uppmärksamhet. Intresset för att 

undersöka utländska marknaders bidrag till individuella aktiers effektiva priser, eller 

prisupptäckt, var mer relevant än någonsin. (Su & Chong 2007, s. 141) 

Prisupptäckt definieras generellt som processen för att fastställa ett marknadspris där 

efterfrågan och utbudet för en vara matchas. Därmed främjar finansmarknaderna 

prisupptäckten genom att transparent föra samman köpare och säljare. (IMF 2004, 

citerad i OECD 2008, s. 417) 

I kontextet för korsnoteringar av likvärdiga tillgångar gäller prisupptäckten om de olika 

börsernas relativa bidrag till aktiernas jämviktsförhållande och fastställandet av 

aktiernas gemensamma effektiva pris. I grund och botten handlar prisupptäckten om 

vilken av börsernas aktiepris bidrar med mera information av det effektiva 
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marknadspriset. Frijns, Indriawan och Tourani-Rad (2015, s. 36) sammanfattar att 

hemmamarknaden för företaget tenderar att leda prisupptäckten för korsnoterade aktier 

i relation till den utländska marknaden. 

Däremot är en specifik diskussion imon ämnet de ytterst likvida amerikanska börsernas 

roll i prisupptäckten som utländska börsen i korsnoteringar. Eun och Sabherwal (2003, 

s. 550) diskuterar att TSX som hemmamarknadsbörsen sannolikt kommer att bidra 

väsentligt till prisupptäckten eftersom det är på säkerhetens hemmamarknad där 

väsentlig information förväntas uppstå. De amerikanska börsernas dominans som bland 

de största och mest likvida börserna i världen tyder dock också på att de sannolikt 

kommer att bidra betydligt till prisupptäckten. Frijns, Indriawan & Tourani-Rad (2015, 

s. 41) förklarar att motstridiga argument av detta slag inte ger en klar bild om 

prisupptäcktsdynamiken mellan hemmamarknaden och de stora amerikanska börserna. 

 



13 
  

 

3 HYPOTESEN OM EFFEKTIVA MARKNADER 

Hypotesen om effektiva marknader (EMH) är en av de mest grundläggande teorier inom 

finansiell ekonomi. Bodie, Kane och Marcus (2010) beskriver kortfattat EMH som 

föreställningen att aktier redan återspeglar all tillgänglig information. Mer ingående 

förklar Jensen (1978) att en marknad är effektiv med avseende på tillgänglig information 

ifall det är omöjligt att göra ekonomiska vinster genom handel på basis av denna 

uppsättning av information. Fama (1970) presenterade redan på 70-talet en mycket 

liknande definition, och att detta gör marknaden effektiv. Fama (1970) fastställer även 

tre grundläggande kriterier för effektiva marknader. Det första är att marknaden skall 

vara fri från transaktionskostnader, det andra att all relevant information på marknaden 

är kostnadsfritt för alla aktörer, och det tredje är att alla är överens om vilken inverkan 

aktuell information har på tillgångars nuvarande och framtida priser. 

Hypotesen förklaras vidare att aktieprisrörelser inte kan i en effektiv marknad vara 

förutsägbara, utom bör följa en så kallad random walk dvs. en slumpvandring som ska 

ses som ett naturlig resultat av att aktieprisen återspeglar all information som finns 

tillgängligt. (Bodie, Kane & Marcus 2010, s. 350) 

 

3.1 Slumpvandringsteorin 

Louis Bachelier utvecklade matematiska och statistiska fundamenten bakom 

slumpvandringsteorin redan i början av 1900-talet, vilket var långt före sin tid. Därtill 

härledde Bachelier att matematiska förväntningsvärde för en spekulant är noll 

(Bachelier 1900). Fem år senare introducerade Pearson (1905) själva begreppet för 

slumpvandring. 

Forskningen kring ämnet var länge relativt inaktivt, tills 50-talet då Kendall och Hill 

(1953) presenterade slutsatsen att prisförändringar är väsentligen slumpmässiga, och 

Roberts (1959) påvisade senare empiriskt att en slumpvandring ser mycket liknande ut 

som en verklig aktieserie. Detta medför, enligt slumpvandringsteorin, att förändringar i 

aktiekurser är oberoende av varandra och att trenden för en aktiekurs inte kan användas 

för att förutspå dess framtida rörelse. 
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3.2 Underkategorier av EMH 

Starkt förknippat med slumpvandringsteorin började EMH utvecklas vid 60-70-talets 

skifte. Harry Roberts (1967) myntade termen hypotesen om effektiva marknader i ett 

opublicerat manuskript, och särskiljde svaga och starka formtester, som strax 

utvecklades till en klassisk taxonomi i Fama (1970). Han konstaterade att hypotesen om 

effektiva marknader är vidare uppdelad i tre underkategorier: svaga, halvstarka och 

starka formen. 

3.2.1 Svaga formen 

Den första nivån av EMH, den svaga formhypotesen, säger att all information som kan 

erhållas från tidigare priser och handelsvolymer redan återspeglas i aktiekursen. Detta 

innebär att det inte är möjligt att generera högre vinster genom analys av historisk 

information. Historisk aktiedata är offentligt tillgängligt och kostnadsfritt, och alla 

investerare kan utnyttja sig till samma grad av förutsägelser baserat på datat. (Fama 

1970; Bodie, Kane & Marcus 2010) 

3.2.2 Halvstarka formen 

Den andra nivån, halvstarka formen av EMH hävdar att all offentligt tillgänglig 

information om en aktie redan återspeglas i aktiekursen. Utöver tidigare priser 

inkluderar detta till exempel balansräkningssammansättning, innehavda patent och 

intäktsprognoser. (Fama 1970; Bodie, Kane & Marcus 2010) 

3.2.3 Starka formen 

Den tredje nivån eller så kallade starka formen innebär att all relevant information till 

företaget återspeglas i aktiekursen. Detta inkluderar till och med information endast 

tillgänglig för företagets insiders, vilket gör insiderhandel omöjligt eftersom 

informationen som förmodligen skulle ge dem en fördel redan återspeglas i aktiekursen. 

Kortfattat innebär detta att det finns ingen överlägsen investeringsstrategi som kan 

konsekvent slå marknaden. (Fama 1970; Bodie, Kane & Marcus 2010) 

 

3.3 Kritik, paradox och EMH i praktiken 

Ett stort antal akademiska studier har ägnats till att attackera och motbevisa EMH, 

speciellt under 80- och 90-talet. Med tanke på definitionen för EMH som är mycket 

fordrande och omfattar specifika krav, är det naturligt att ingen verklig marknad 
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någonsin skulle kunna vara effektiv per definition. Logiska slutsatsen kan därmed 

presenteras att EMH kan i praktiken anses som falskt. (Sewell 2011) 

Paradoxen med effektiva marknader är att om varje investerare var överens om att 

marknader är effektiva, skulle marknaden följaktligen inte vara effektiv eftersom ingen 

skulle göra värdepappersanalys. I praktiken är effektiva marknader därmed beroende av 

marknadsaktörer som är övertygade att marknaden är ineffektiv och handlar med 

värdepapper i ett försök att överträffa marknaden. Grossman (1976) förklarar vidare den 

paradoxala naturen av fullständigt effektiva marknader, och hävdar att 

marknadspriserna inte kan framställa en perfekt sammanställning av all information. 

Fullständigt effektiva priser skulle avslöja så mycket information att all incitament för 

privat informationssamling försvinner. Ifall finansmarknaderna vore effektiva skulle de 

kollapsa då ingen jämvikt existerar när informationsanskaffning resulterar i en 

avkastning för informationssamlare, medan det inte heller finns jämvikt då ingen samlar 

information vilket i sin tur skapar incitament för informationssamling. Därmed 

konstaterar Grossman (1976) att det alltid bör finnas brus eller ineffektivitet i 

prissättningen på marknaderna, vilka följaktligen skapar vinsmöjligheter för 

informationssamling och handel. 

Timmermann och Granger (2004) konstaterar däremot att hypotesen om effektiva 

marknader inte utesluter alla former av förutsägbarhet i avkastningen. Likväl, medan 

Fama (1970) uttrycker att empirisk undersökning i stort sett stöder en svag eller 

halvstark form av marknadseffektivitet i praktiken, presenterade Fama (1991) själv 

senare tanken att det faktiskt finns mer omfattande bevis på förutsägbarhet i 

avkastningar utgående såväl från historiska avkastningar som allmänt tillgänglig 

information. 

Emellertid presenterar Timmermann och Granger (2004, s. 17) ändå ett kortfattad 

uttryckande med en stark koppling till teorin som presenteras i nästa kapitel i denna 

avhandling: EMH innebär avsaknaden av arbitragemöjligheter. 



16 
  

 

4 ARBITRAGE 

Starka marknadskrafter och effektiva marknader håller konkurrenskraftiga priser för 

identiska produkter desamma. Emellertid kan det uppkomma momentära avvikkelser i 

denna regel, och då kan det finnas möjlighet till arbitrage. 

Generella innebörden för arbitrage är en investeringsstrategi utan risk som inte kräver 

någon nettoinvestering, men som ändå genererar vinst. Dock presenterar litteraturen 

betydligt mer specifika definitioner för begreppet. Arbitrage definieras av Bodie, Kane 

och Marcus (2010) som riskfri utnyttjande av felprissättning, genom ett samtidigt 

inträffande köp och försäljning av motsvarande värdepapper. Detta kan innebära handel 

av en motsvarande tillgång på två olika marknader för att vinna på avvikelser i deras 

prisförhållande. En liknande definition presenteras av Sharpe och Alexander (1990, 

citerad i Schleifer & Vishny 1997, s. 35) då de uttrycker arbitrage som ett samtidigt köp 

och försäljning av samma eller väsentligen liknande säkerhet på två olika marknader för 

fördelaktigt olika priser. Gemensamt med dessa och flera andra definitioner för arbitrage 

är betoningen på att dra nytta av prisskillnader mellan fundamentalt liknande tillgångar, 

vilket är ett av drivande utgångspunkterna för denna avhandling. 

Härlett från begreppets innebörd nämns varje situation där det är möjligt att göra en 

vinst utan att ta någon risk en arbitragemöjlighet (Berk, DeMarzo & Harford 2015, s. 

103). Schleifer och Vishny (1997, s. 35) förklarar att teoretiskt sett kräver arbitrage inget 

kapital och medför ingen risk, emedan en arbitragör köper en underprissatt tillgång och 

säljer den överprissatta är framtida nettokassaflöden noll och arbitragören får vinsterna 

i förskott. 

Schleifer och Vishny (1997) hävdar även att arbitrage är ett av de grundläggande 

koncepten inom finans överlag. Givet begreppets prominens har det länge används som 

ett slagord, men givet hur starkt begrepp arbitrage egentligen är måste man vara aktsam 

i användningen av begreppet i sin renaste form vid uttryckandet av olika praktiska 

implikationer. 

 

4.1 Arbitrage och lagen om ett pris 

Bodie, Kane och Marcus (2010) uttrycker att lagen om ett pris är kanske det mest 

fundamentala konceptet inom kapitalmarknadsteori. I grund och botten innebär lagen 
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att om två tillgångar är likvärdiga i alla ekonomiskt relevanta avseenden, borde 

marknadspriset på tillgångarna vara samma. 

Lagen om ett pris är starkt förknippat till arbitrageteori, och verkställs de facto av 

arbitragörers aktivitet (Bodie, Kane & Marcus 2010; Gagnon & Karolyi 2010). Om det 

framkommer en överträdelse av lagen, köper arbitragörer en tillgång på marknaden där 

den är underprissatt samtidigt som de säljer tillgången där den är överprissatt. Därmed 

ökar respektive sjunker priserna för tillgången på de olika marknaderna, som jämställer 

prispariteten och därmed eliminerar arbitragemöjligheten (Bodie, Kane & Marcus 

2010). Hull (2012, s.15) hävdar också att möjligheter för arbitrage inte kan vara länge. 

Han förklarar vidare att när arbitragörer köper en aktie till exempel i New York, får 

utbudet och efterfrågan dollarkursen att stiga. Samtidigt när samma aktie säljs i till 

exempel Helsingfors, kommer europriset att minska. Detta skulle snabbt leda till att de 

två priserna blir lika med den nuvarande växelkursen. 

Bodie, Kane och Marcus (2010) forsätter med att förklara att motstridigheter till 

föreställningen att marknadspriser skiftar för att utesluta arbitragemöjligheter skulle 

tyda på den grovaste formen av marknadsirrationalitet. Däremot, som fastställts i flera 

studier och diskuterats tidigare i detta arbete, är marknader aldrig helt effektiva i 

praktiken. 

 

4.2 Arbitrage och EMH 

Arbitrageaktiviteten verkställer lagen om ett pris, och bidrar därmed starkt till 

marknadsjämvikt. Hypotesen om effektiva marknader däremot fastställer 

grundläggande krav och förutsättningar för marknadseffektivitet. 

Det är lätt att dra logiska paralleller mellan dessa två teorier, men de är ändå i grund och 

botten distinkta från varandra. Schleifer och Vishny (1997, s. 35) förklarar att arbitrage 

spelar en avgörande roll i analysen av värdepappersmarknader, då dess effekt är att få 

priserna till deras fundamentala värden och att hålla marknaderna effektiva. 

4.2.1 Principen om arbitragefrihet 

No-arbitrage, dvs. arbitragefrihet eller avsaknaden av arbitrage, är ett nödvändigt 

villkor för jämvikt på finansmarknaderna. Om det finns en arbitragemöjlighet tillgänglig 
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skulle efterfrågan och utbudet på de berörda tillgångarna vara oändlig, vilket är 

oförenligt med ekonomisk jämvikt. 

Satsen om arbitragefrihet används ofta som ett specifikt villkor inom matematisk 

finansvetenskap. Det relevanta för denna avhandling är ändå endast dess elementära 

betydelse: om motsvarande värdepapper handlas samtidigt på olika konkurrenskraftiga 

marknader, kommer de att handlas till samma pris på de olika marknaderna. Detta är 

likvärdigt med att säga att det inte bör finnas några möjligheter till arbitrage, och är 

naturligtvis mycket starkt kopplat till lagen om ett pris. (Berk, DeMarzo & Harford 2015, 

s. 115) 

4.2.2 Arbitragefrihet versus EMH 

Det finns en mycket viktig åtskillnad mellan EMH och uppfattningen om avsaknaden av 

arbitrage. I en situation med möjlighet till arbitrage förväntas investerare utnyttja och 

eliminera dessa möjligheter omedelbart. Därmed kommer arbitragemöjligheter inte att 

framkomma i allmänhet. 

Däremot anger EMH att bästa uppskattningen av värdet på en aktie är dess 

marknadspris. Berk, DeMarzo och Harford (2015, s.345) förklarar att detta innebär att 

investerares egna uppskattningar är inte lika exakta som marknadspriset, men det 

betyder inte att marknadspriset alltid är en korrekt uppskattning av aktiens värde. De 

fortsätter med att  påpeka att marknadspriset ses bäst som en approximation, men 

eftersom det är den bästa approximationen antyder EMH att man inte kan säga vilket 

pris överskattar och vilket pris underskattar aktiens verkliga värde. 

Dock, med tanke på att arbitrageverksamhet utgår från samtidigt köpande och säljande 

av tillgångarna, förklarar Schleifer och Vishny (1997) att arbitragögens position vore 

perfekt säkrad. Med andra ord berörs inte arbitragören ekonomiskt av den felprissatta 

aktiens konvergens till dess fundamentala värde. 

 

4.3 Begränsningar till arbitrage 

Brealey, Myers och Allen (2014) ger ett alternativ att uttrycka arbitrage i praktiken: en 

strategi som utnyttjar marknadens ineffektivitet och genererar överlägsen avkastning 

om och när priserna återgår till fundamentala värden. Sådana strategier kan vara mycket 

lönsamma, men i själva verket är de sällan riskfria. 



19 
  

 

Enligt Gagnon och Karolyi (2010, s. 53) kräver arbitrage i teorin inget kapital och är totalt 

riskfritt. De fortsätter dock med att förklara att i verkligheten finns hinder för detta i 

form av marknadsfriktioner och ofullständig information som begränsar arbitrage. De 

presenterar två typer av kostnader som kan hämma arbitrage: transaktionskostnader 

och innehavskostnader. Transaktionskostnader inkluderar mäklaravgifter, provisioner, 

transaktionsskatter, bid-ask spreads och marknadseffektkostnader. Innehavskostnader 

inkluderar å andra sidan möjlighetskostnaderna för kapital som är immobiliserat i 

arbitragepositioner. (Gagnon & Karolyi 2010, s. 62) 

Brealey, Myers och Allen (2014) identifierar ytterligare element som begränsar 

arbitrageverksamhet. Förutom att handelskostnader kan vara av betydande storlek, är 

vissa typer av handel svårt att utföra. Till exempel när arbitragörer vill sälja en 

överprissatt aktie men äger inte aktier i företaget, är de tvungna att ta en kort position 

som medför inbakade risker. 

Pontiff (1996) stöder även tankengången med en diskussion om kostsam arbitrage. Han 

hävdar att i en friktionlös marknad torde sofistikerade handlare effektivt eliminera 

felprissättningar. Därmed uppstår det kostnader i praktiken, bland annat tillgångens 

fundamentala risk, dividentutdelning och transaktionskostnader. Följaktligen påverkas 

lönsamheten för arbitrageverksamhet, då Pontiff (1996) förklarar ett positivt samband 

mellan arbitragekostnader och magnituden av felprissättningar. Grossmann, Ozuna och 

Simpson (2007) utför en likartad diskussion kring kostsam arbitrage gällande 

korsnoterade ADRs, och finner att ADRs med högre transaktionskostnader och lägre 

dividendbetalningar är mer benägna att uppvisa högre disparitet i priserna. 

Schleifer och Vishny (1997, s. 36) påpekar ytterligare försvårande faktorer för 

arbitrageverksamhet. Även om priserna på de två tillgångarna i slutändan konvergerar 

till jämvikt och arbitragören tjänar en vinst, är det fullt möjligt att arbitragören på kort 

sikt gör en förlust vid fall av en tillfällig motsatt priskonvergens, och behöver därmed 

mer kapital. De konstaterar att modellen för kapitalfri arbitrage helt enkelt inte gäller i 

praktiken. Om arbitragörer alltid har tillgång till kapital tjänar de visserligen en säker 

vinst, men ifall de inte har det kan det uppstå brist på kapital då arbitragören är tvungen 

att likvidera sin position med en förlust. I verkligheten försvåras arbitrageverksamhet 

även av att handelsplatser för värdepapper ofta har olika öppettider, vilket ytterligare 

komplicerar förfarandet av arbitrage i många situationer. Detta kan dock kringgås med 

att handla på marknader med sammanfallande öppettider, vilket är vad som undersöks 

i denna avhanligens empiriska del framöver. 
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Schleifer och Vishny (1997, s. 36) presenterar ett begrepp med mer praktiska 

tillämpningar; riskarbitrage. Vid antagandet av riskarbitrage tjänar en arbitragör inte en 

garanterad vinst och kan behöva betydande mängder kapital såväl för att kunna utföra 

sina affärer som att täcka sina förluster. De förklarar att majoriteten av verkliga 

arbitragehandeln på aktiemarknaderna är exempel på riskarbitrage i denna mening. 

Därmed är vad som anses som arbitrageverksamhet i praktiken egentligen mer eller 

mindre riskutsatt och kapitalkrävande, vilket eventuellt är motstridigt med tanke på 

innebörden för begreppet arbitrage i sig. Dock, likt hypotesen om effektiva marknader 

och flera andra teorier inom finansiell ekonomi, skiljer sig praktiska implikationer ofta i 

stort sett från läroboksmodellerna. 

 

4.4 Arbitrage och konvergenshandel 

Kondor (2009) beskriver konvergenshandlare som någon som försöker utnyttja den 

relativa felprissättningen mellan tillgångar. I artikeln syftar begreppet specifikt på 

hedgefonder och övriga finansiella institutioner, och använder begreppet utbytbart med 

arbitragör. Xiong (2001) beskriver likartat en typisk konvergenshandelsstrategi som en 

investering på prisskillnaden mellan två tillgångar med liknande, men inte identiska, 

egenskaper som är förväntas minska i framtiden. 

Både Xiong (2001) och Kondor (2009) lyfter upp Long-Term Capital Management 

(LTCM) hedgefonden som ett prominent fall som till stora drag populäriserade 

konvergenshandelsstrategier. Däremot, i enlighet med begränsningarna till arbitrage 

presenterade av Schleifer och Vishny (1997), kan det ske en tillfällig motsatt 

priskonvergens dvs. divergens, vilket var fallet 1998 då LTCM var tvungen att stänga sina 

positioner med stora förluster och hela fonden var nära kollaps. Detta illustrerar hur 

starkt konvergenshandel är förknippat till arbitrageteori, och hur stor inverkan 

begränsningar till arbitrage kan ha på dessa strategier. 

I grund och botten är konvergenshandel helt enkelt en strategi där det identifieras en 

avvikelse prån prisförhållandet och en sannolik konvergens till ursprungliga 

förhållandet. Tekniskt sett utnyttjas detta genom att samtidigt ta en kort position i den 

övervärderade aktien och köpa den undervärderade aktien. En sådan strategi kan likväl 

utövas av en ordinär investerare som en hedgefond eller institution. Frågan som återstår 

är endast ifall icke-professionella investeraren kan göra strategin lönsam. 
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5 TIDIGARE FORSKNING 

Detta kapitlet är ägnat till tidigare forskning kring korsnoterade aktier med infallsvinklar 

som är relevanta för denna avhandling. Eftersom denna avhandling har fokus specifikt 

på korsnoteringar, inkluderas i detta kapitel endast undersökningar gällande 

korsnoteringar genom ordinarie aktier respektive ADRs. Däremot exkluderas studier 

gällande jämviktsförhållanden av andra slag, t.ex. De Jong, Rosenthal och Van Dijk 

(2009) som undersöker arbitragepotential i dubbelnoterade företag, som i grund och 

botten är ett olikt fenomen. 

Största delen av forskningen kring korsnoteringar överlag har skett i början av 2000-

talet. Dessutom har studierna ofta haft fokus på prisupptäckten mellan börserna, medan 

implikationerna för investeringsmöjligheterna undersökts i betydligt mindre 

omfattning. En stor del har även använt ADRs i samplet för att representera 

korsnoteringar och undersöka arbitragepotential, vilket förklarades tidigare att inte är 

idealt. 

Till näst presenteras fem artiklar som anses särskilt meningsfulla för forskning kring 

korsnoteringar och denna avhandling.  Här lyfts fram speciellt forskning där en 

jämförbar marknad eller tidsperiod undersöks, artiklar som bidrar starkt till 

helhetsuppfattningen kring fenomenet eller är anmärkningsvärda på grund av deras 

prominens överlag. Slutligen sammanfattas tidigare forskningen för att ställa upp 

sakhypoteser för den empiriska delen av denna avhandling. 

 

5.1 Eun & Sabherwal (2003) 

Eun och Sabherwals artikel publicerad i The Journal of Finance 2003 är mycket 

prominent inom forskning kring korsnoteringar och hänvisas till i så gott som alla 

efterföljande studier inom ämnet. Författarna undersöker den amerikanska börsens 

bidrag till prisupptäckten av kanadensiska aktier korsnoterade i USA. Därmed har 

artikeln sitt fokus på prisupptäckt samt dess determinanter. 

5.1.1 Dataurval och metod 

Datat i undersökningen består av 62 aktier listade Toronto börsen, varav 38 är 

korsnoterade på NYSE, 3 på AMEX och 21 på Nasdaq. Prisdata från markanderna i USA 

konverteras till kanadensiska dollar för att vara jämförbara. Undersökningen använder 
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intradagsdata med tio minuters frekvens under börsernas öppettider, dvs. 39 

prisobservationer per aktie per dag då börserna är öppna. Tidsperioden för samplet är 

däremot mycket kort, från februari till juli 1998 som uppgår till totalt sex månader.  

Eun och Sabherwal påbörjar med att undersöka parvisa aktieprisens 

jämviktsförhållanden genom utökade Dickey-Fuller stationäritetstestet samt Johansens 

(1988) kointegrationstest. Därefter  fortsätter de med att utvärdera de amerikanska 

börsernas bidrag till prisupptäckten genom vektorbaserade felkorrigeringsmodeller. 

Slutligen används de erhållna justeringsparametrar från felkorrigeringsmodellen i en 

tvärsnittsanalys för att undersöka determinanterna för variationen i börsernas bidrag till 

prisupptäckt. 

5.1.2 Resultat 

Resultaten av undersökningen påvisar för det första kointegration mellan priserna på 

Toronto och USA börserna, och prisbalansen innehar ett jämviktsförhållande. Detta 

tyder på att avvikelser från prisförhållandet alltid kommer att justeras för att återställa 

jämvikten. 

Eun och Sabherwal konstaterar vidare att justeringar som upprätthåller jämvikten i 

priserna för korsnoteringar sker på båda börserna där företagets aktier handlas, dvs. 

även amerikanska börsen bidrar till prisupptäckt. Priserna i USA justeras i större 

utsträckning till priserna på Toronto börsen för majoriteten av aktierna, men det 

motsatta är även fallet för en del av företagen. I genomsnitt påvisas att 38,1 % av den 

totala justeringen sker på Toronto börsen. 

Slutligen konkluderar Eun och Sabherwal att justeringen av Toronto priserna till 

priserna i USA är högre då en större andel av den totala handeln sker på börsen i USA. 

Dessutom har amerikanska börsens bidrag till prisupptäckten ett positivt samband med 

andelen medelstora handelsutföranden i USA relativt till TSE. 

 

5.2 Levy Yeyati, Schmukler & Van Horen (2009) 

Artikeln vinklar diskussionen till premier mellan inhemska och internationella 

marknadspriser för korsnoterade aktier, samt deras implikationer för internationell 

finansiell integration. Därmed ligger fokus på prisavvikelser mellan marknaderna med 

en stark utgångspunkt i arbitrageteori och lagen om ett pris. 
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5.2.1 Dataurval och metod 

Författarna undersöker premien mellan priserna för korsnoteringar från 

tillväxtmarknader, mer specifikt företag från Argentina, Brasilien, Chile, Indonesien, 

Sydkorea, Mexiko, Ryssland, Sydafrika och Venezuela som korsnoterat ADRs på NYSE 

eller Nasdaq. Efter avgränsningar uppgår samplet till totalt 98 aktier, varav 78 är 

tillämpliga för hela metodiken. Tidsperioden för undersökningen är 1990-2004, med 

undantag i ADRs från Argentina som undersöks fram till 2007. Datafrekvensen är dagligt 

data, där hemmamarknadens stängningspris jämförs med antingen den amerikanska 

marknadens stängningspris eller öppningspris beroende på hemmamarknades tidszon 

för att hålla störningar på grund av tidsskillnader till ett minimum. All prisdata från 

hemmamarknaderna är konverterade till USD för jämförbarheten. 

Utgångspunkten till undersökningen är de kalkylerade premierna mellan 

hemmamarknadernas aktiepris och priset på företagets ADR. I metodiken används två 

olika autoregressiva (AR) modeller: linjära modeller för att estimera 

priskonvergensmönster samt icke-linjära modeller för estimat av gränser där avvikelser 

mellan aktieprisen är för små för att konvergeras bort av arbitrageverksamhet. Därtill 

anpassas de erhållna resultaten från modellerna med halveringstidsestimat. 

5.2.2 Resultat 

Levy Yeyati, Schmukler och Van Horen påvisar i undersökningen stark finansiell 

integration. Premien mellan marknaderna för korsnoteringen är generellt nära noll, med 

snabb konvergens till prisparitet och mycket snäva gränser utan arbitrageverksamhet. 

Dessa egenskaper betonas ytterligare för mer likvida aktier. Däremot uppskattar de 

linjära AR-modellerna en något lägre konvergenshastighet. 

Författarna fastställer även att reglering av gränsöverskridande kapitalrörelse 

segmenterar effektivt aktiemarknaderna och försvagar arbitrageverksamhet över 

marknader. 

 

5.3 Gagnon & Karolyi (2010) 

I undersökningen jämförs aktiepriser för hemmamarknaden och korsnoterade aktien på 

amerkanska marknaden med en valutajustering. Märkvärt med studien är dess 

detaljerade inblick på avvikelser från prisparitet samt det mycket omfattande samplet.  
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5.3.1 Dataurval och metod 

Datasamplet består av 506 företag från 35 olika länder som korsnoterat sina aktier i USA, 

och innehåller både ordinarie aktier och ADRs. Undersökningen använder data för 

aktiepris, handelsvolym och marknadsvärde som tidsseriedata för parvisa aktier mellan 

tidsperioden 1990-2004, eller 1993-2004 för de aktiepar som kräver intradagsdata. För 

kanadensiska och delvis latinamerikanska korsnoteringar jämförs dagliga 

stängningsprisen för hemmamarknaden och börsen i USA, medan intradagsdata för 

börserna i USA används för resten av aktieparen för att vara jämförbara med 

stängningsprisen i andra tidszoner. Observationsfrekvensen förblir ändå dagligt. Alla 

hemmamarknadspriser är konverterade till USD. 

I undersökningen ställer Gagnon och Karolyi upp ett flera proxies för arbitrage-, 

transaktions- och innehavskostnader. Inverkan av dessa variabler testas genom 

tvärsnittsanalys och panelregressioner av prisskillnader. Därtill utförs olika 

robusthetstest för resultaten. 

5.3.2 Resultat 

Resultaten påvisar att storleken på avvikelser från prisparitet är i genomsnitt mycket 

små. Däremot konstateras att typiskt fluktuerar avvikelsen för ett aktiepar dagligen ca. 

1,4%, och extremvärden för fluktuationerna kan vara till och med en rabatt på -40,4% 

respektive ett premium på 127,4%. Gagnon och Karolyi konstaterar att graden av 

avvikelserna är positivt relaterade till proxies för innehavskostnader som hindrar 

arbitrage, varav idiosynkratisk risk presenteras som den viktigaste proxyn. Enligt 

undersökningen förklarar proxies för innehavskostnader sammanlagt över 20% av 

avvikelser i prispariteten för korsnoterade aktier. 

Därtill påvisas att prisdiskrepanser är generellt betydligt större då möjligheterna för 

korta positioner eller tillgången för utländska investerare är begränsade på 

hemmamarknaden. 

 

5.4 Frijns, Indriawan & Tourani-Rad (2015) 

Likt en stor del av forskning kring korsnoteringar har Frijns, Indriawan och Tourani-Rad 

ett starkt fokus på prisupptäckt samt dess determinanter. Däremot, jämfört med t.ex. 

Eun & Sabherwal (2003), bidrar författarna med en modernare och längre 
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undersökninggsperiod, ett betydligt högre antal observationer, samt en ny vinkling till 

ämnet med informationsflödes inverkan på prisupptäckt. 

5.4.1 Dataurval och metod 

Författarna undersöker makroekonomiska nyheters inverkan på prisupptäckt hos 38 

företag listade på TSX och korsnoterade på NYSE. Tidsperioden för undersökningen är 

2004-2011 och består av högfrekvent intradagsdata av aktiepris under börsernas 

öppettider. Därtill används ett sampel av makroekonomiska nyheter som observeras 

enligt frekvensen de publiceras. 

Författarna börjar med de sedvanliga testen inom ämnet, dvs. det utökade Dickey-Fuller 

testet samt Johansens (1988) test för kointegration, innan de fortskrider till att ställa 

upp vektorbaserade felkorrigeringsmodeller. Därefter används resultaten från 

felkorrigeringsmodellen för att beräkna prisupptäcktsmått enligt två olika metoder: 

Gonzalo och Grangers (1995) PT-mått samt Hasbroucks (1995) IS-mått. 

5.4.2 Resultat 

Kointegration påvisas mellan samtiliga aktiepar i samplet, och generellt bidrar både TSX 

och NYSE till prisuptäckt. 

Som huvudsakliga resultat finner Frijns, Indriawan och Tourani-Rad att för majoriteten 

av aktieparen skiftar prisupptäckten under dagar för makroekonomiska nyheter. Det 

sker en ökning i  prisupptäckten för marknaden i USA i förhållande till den kanadensiska 

marknaden under publicering av såväl amerikanska som kanadensiska nyheter. 

Författarna förklarar en skillnad i kapacitet för informationsbearbetning mellan de två 

marknaderna, särskilt när det gäller bearbetning av marknadsomfattande information. 

Ytterligare är effekterna av nyhetsmeddelanden starka även vid kontroll av tidstrender 

och likviditetschocker, och fynden stöds vidare av intradagsanalyser av prisupptäckten. 

 

5.5 Ghadhab & Hellara (2015) 

Ghadhab och Hellara undersöker lagen om ett pris, arbitrage och priskonvergens för 

korsnoterade aktier. Med sina egna ord bidrar de till de tidigare existerande studierna 

genom att inkludera företag med flera utländska noteringar. Däremot består samplet 
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även delvis av dubbelnoterade företag vid sidan om korsnoterade, vilket ger en vinkling 

till studien som är aningen utanför ämnet för korsnoteringar i sig. 

Studien är ändå synnerligen relevant då den är betydligt mer färsk än majoriteten av 

tidigare forskning kring ämnet, och undersöker helheter för bl.a. prisavvikelser och 

priskonvergens för korsnoterade aktier utgående från lagen om ett pris, likt denna 

avhandling. 

5.5.1 Dataurval och metod 

Datat i undersökningen består av historisk prisdata för 10 företag på deras 

hemmamarknad, samt prisdata för dessa företagens totalt 14 utländska listningar. 

Samplet omfattar aktier på europeiska och nordamerikanska börser, samt 

korsnoteringar genom både ordinarie aktier och ADRs. Aktieprisen undersöks under 

överlappningsperioden när alla marknader är öppna 14:30–16:30 GMT, med 

högfrekvensdata under tidsperioden 7 augusti 2013 till 31 oktober 2013. 

Ghadhab och Hellara analyserar prisdiskrepanser som framkommer, samt estimat av 

transaktionskostnader och avgifter för att konvertera ADRs till ordinarie aktier. På så vis  

estimerar författarna andelen diskrepanser som presenterar en möjlighet till arbitrage. 

Därefter undersöks priskonvergensen i detalj med en icke-linjär och multivariat smooth 

transition autoregressive, dvs. STAR-modell.  

5.5.2 Resultat 

Resultaten tyder på att lagen om ett pris bryts, och att större prisavvikelser inträffar i 

början och slutet av överlappningen av handeln som sammanfaller med öppningstiden 

av nordamerikanska börser och stängngstiden av de europeiska marknaderna. Det 

påvisas möjligheter till arbitrage, och en arbitragör kan tjäna vinst med såväl aktier 

korsnoterade på flera utländska börser som dubbelnoterade aktier. 

Ghadhab och Hellara föreslår även att medan det antagligen finns begränsningar till 

arbitrage som påverkar resultaten, är de lindriga och att arbitragemöjligheter som 

upptäcks i datasamplet faktiskt kan vara meningsfulla i praktiken. 
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5.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Artiklarna diskuterade ovan utgör den mest relevanta tidigare forskningen inom 

ämnesområdet för denna avhandling. Varje undersökning har använt olika metoder med 

olika infallsvinklar till forskning av korsnoteringar. Respektive studie tangerar ändå mer 

eller mindre syftet med denna avhandling, och därmed kan vi på basis av helhetsbilden 

som tidigare studier utgör skapa ett antal sakhypoteser för det som denna avhandling 

undersöker. 

I Tabell 1 på följande sida sammanfattas det centrala för tidigare forskningen, och 

sakhypoteserna som kan ställas upp utgående från det presenteras härnäst. 

5.6.1 Uppställning av sakhypoteser 

Första aspektet som undersöks i denna avhandling är prispariteten, eller mer specifikt 

jämviktsförhållandet mellan korsnoterade aktierna. Medan ett antal studier antar lika 

priser på basis av lagen om ett pris, studeras jämviktsförhållandet uttryckligen i form av 

kointegrationstest i bl.a. Eun och Sabherwal (2003) samt Frijns, Indriawan och Tourani-

Rad (2015). I dessa studier påvisas kointegration mellan samtliga korsnoterade aktier i 

samplet, vilket är förväntat då den underliggande tillgången är identisk för ordinarie 

aktierna på vardera börs. Därmed är första sakhypotesen att parvisa korsnoterade aktier 

är sinsemellan kointegrerade och därmed har ett långsiktigt jämviktsförhållande. 

Andra aspektet som undersöks är kortvariga prisavvikelserna från prispariteten. Levy 

Yeyati, Schmukler och Van Horen (2009), Gagnon och Karolyi (2010) samt Ghadhab och 

Hellara (2015) fokuserar alla på att undersöka prisdiskrepanser i detalj. Huvudsakligen 

har det påvisats att prisdiskrepans i genomsnitt är nära noll. Däremot påvisas att det inte 

är sällsynt att lagen om ett pris bryts mellan korsnoterade aktier, och att diskrepanserna 

kan emellanåt uppgå till betydande belopp. Därmed ställs den andra sakhypotesen upp, 

dvs. att det ibland kan uppstå prisavvikelser mellan korsnoterade aktier även om 

marknaderna är starkt integrerade. 

Tredje aspektet gäller detaljerna för återkonvergens till prispariteten, där även 

prisupptäckten spelar en central roll. Levy Yeyati, Schmukler och Van Horen (2009) 

studerar konvergenshastigheten specifikt, medan Eun och Sabherwal (2003) samt 

Frijns, Indriawan och Tourani-Rad (2015) undersöker prisupptäckten mellan 

marknaderna ingående. I stort sett är studierna överens om att konvergensen till jämvikt 

är mycket snabb, och att det sker en prisjustering för både aktier på hemmamarknaden 
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och aktier korsnoterade på någon av de stora amerikanska börserna för att återsälla 

jämvikten. Däremot kan det inte anses att endera marknaden konklusivt har ett starkare 

bidrag till prisupptäckt än den andra för samtliga korsnoteringar. Då hemmamarknaden 

som undersöks i denna avhandling är Kanada, är tredje sakhypotesen således att såväl 

kanadensiska som den amerikanska börsens aktie kan justeras i pris för att hastigt 

återställa jämvikt.
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Tabell 1  Sammanfattning av tidigare forskning

Författare 

Dataintervall / 

Undersöknings- 

period 

Marknader som 

undersöks / 

Antal företag 

Infallsvinkel eller 

fokus 
Metodik Resultat 

Eun & Sabherwal 

(2003) 

Intradag (39 observ. 

per dag) / 

Februari-juli 1998 

TSE och NYSE, 

AMEX, Nasdaq / 

62 bolag 

Bidrag från 

korsnoteringar till 

prisupptäckt 

Johansen kointegration, 

ECM,  tvärsnittsanalys 

Jämviktsförhållande mellan parvisa aktier. 

Prisjusteringar till jämvikt sker på båda 

börserna, men priserna i USA justeras 

starkare till TSE. 

Levy Yeyati, 

Schmukler & Van 

Horen (2009) 

Dagligt / 

1990-2004 (-2007) 

9 tillväxtmarknaders 

ADRs på NYSE, 

Nasdaq / 

78 (eller 98) bolag  

Premium samt 

prisavvikelser mellan 

marknaderna för 

korsnotering 

Linjära och icke-linjära 

AR-modeller, 

halveringstidsestimat 

Stark internationell finansiell integration. 

Premien mellan marknaderna nära noll, 

snabb konvergens till prisparitet och mycket 

snäva gränser utan arbitrageverksamhet.   

Gagnon & Karolyi 

(2010) 

Dagligt / 

1990-2004 

1993-2004 

35 länders ADRs eller 

ordinarie 

korsnoteringar i USA 

/ 506 bolag 

Avvikelser från 

prisparitet mellan 

korsnoterade aktier 

Uppsättning av proxies,  

tvärsnittsanalys, 

panelregression 

Avvikelser från prisparitet i genomsnitt 

mycket små, men kan ha betydande 

fluktuation. Avvikelser är positivt relaterade 

till ett antal kostnader som hindrar arbitrage. 

Frijns, Indriawan 

& Tourani-Rad 

(2015) 

Intradag / 

2004-2011 

TSX och NYSE / 

38 bolag 

Bidrag till 

prisupptäckt och 

makroekonomiska 

nyheters inverkan 

Johansen kointegration, 

VECM, PT-mått &  

Hasbrouck (1995) IS-mått 

Både TSX och NYSE bidrar till prisupptäckt. 

Relativa prisupptäckten skiftar under 

makroekonomiska nyheter, då NYSEs bidrag 

till prisupptäckten blir högre. 

Ghadhab & 

Hellara (2015) 

Intradag / 

Augusti-oktober 2013 

Europa och 

Nordamerika / 

10 bolag,  

totalt 24 tidsserier 

Möjligheter till 

arbitrage med 

parvishandel av 

korsnoterade och 

dubbelnoterade aktier 

Analys av prisdiskrepanser, 

STAR-modeller 

Lagen om ett pris bryts och  

arbitragemöjligheter kan vara meningsfulla i 

praktiken även med tanke på begränsningar 

till arbitrage. 
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6 DATA 

Data som används i min undersökning är insamlat med mjukvaran Eikon. Datat 

härstammar från de nordamerikanska aktiemarknaderna TSX, NYSE och Nasdaq under 

tidsperioden 1.1.2010-30.6.2019, och består av dagligt stängningsprisdata för 54 parvisa 

aktier. Aktierna i samplet består av kanadensiska företag listade på TSX som är 

korsnoterade antingen på New York Stock Exchange enligt NYSEs lista på alla utländska 

emissioner, eller på Nasdaq (NYSE 2019; FINVIZ 2019).  

Samplet för korsnoteringar på NYSE är avgränsat till att omfatta endast ordinarie aktier 

som finns kvar på NYSEs lista som uppdaterats 30.6.2019, vilket är även slutet för 

dataperioden i undersökningen, och företag som korsnoterats på NYSE senast 1.1.2010 

dvs. början av tidsperioden för undersökningens data. Därtill har korsnoteringar på 

NYSE American och NYSE MKT exkluderats från samplet. För korsnoteringar på Nasdaq 

används samma avgränsningar för resultatens jämförbarhet, dvs. samplet inkluderar 

endast korsnoteringar av ordinarie aktier som varit kortsoterade på både TSX och 

Nasdaq under hela tidsperioden 1.1.2010-30.6.2019. 

På detta vis kommer vi fram till ett datasampel på 108 tidsserier för 54 företags aktier, 

där varje företags akties historiska prisdata på både TSX och börsen i USA undersöks 

och jämförs parvis. Kanadensiska korsnoteringar på Nasdaq är överlag betydligt färre till 

antal, och därmed uppgör korsnoteringar på NYSE majoriteten av samplet. Samplet 

består av 43 korsnoteringar på NYSE respektive 11 på Nasdaq. Företagen som ingår i 

samplet finns listade i Bilaga 1. 

 

6.1 Valprocess för datamaterialet 

Olika infallsvinklar för insamling av data medför olika för- och nackdelar som bör 

övervägas. Nedan presenteras de centrala aspekten och motiveringar för det valda 

datamaterialet. 

6.1.1 Marknader som undersöks 

I stil med ett antal tidigare forskning har jag valt att undersöka kanadensiska aktier 

korsnoterade på de stora amerikanska börserna, på basis av ett antal orsaker (Eun & 

Sabherwal 2003; Chen & Choi 2012; Frijns, Indriawan & Tourani-Rad 2015). 

Kanadensiska aktier är överlägset störst till antal då vi ser på korsnoteringar i USA. 
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Därmed finns det ett stort urval av korsnoteringar tillgängligt jämfört med andra länder. 

För det andra föredras en undersökning av korsnoteringar genom ordinarie aktier över 

ADRs, vilket är ett särdrag för kanadensiska aktier. Dessutom har t.ex. europeiska eller 

asiatiska aktier endast en kort eller ingen överlappning i handelstider mellan 

hemmamarknaderna och de amerikanska marknaderna, vilket inte är ett problem i fallet 

då nordamerikanska priser jämförs sinsemellan. 

Slutligen är så gott som alla av dessa kanadensiska aktier mycket likvida och handlas 

aktivt på både TSX och NYSE eller Nasdaq. Detta är ett ytterst viktigt aspekt oavsett om 

undersökningen använder stängningspriser eller intradagsdata, då höga handelsvolymer 

på båda börserna generellt medför sinsemellan närmare infallande observationer för 

marknaderna. De genomsnittliga dagliga handelsvolymerna för respektive aktie i 

samplet finns listade i Bilaga 2. 

6.1.2 Datafrekvens 

Beroende på vad som undersöks används det i empirisk undersökning datasampel med 

olika datafrekvenser. Då denna avhandling fokuserar simultant på kortvariga 

prisdiskrepanser, långsiktiga jämviktsförhållanden och aspektet av kontinuitet för en 

begriplig tidsuppfattning vid prisdiskrepansernas reduktionshastighet, bör valet av 

datafrekvens beakta en kombination av alla dessa. 

En veckovis datafrekvens ger en genuint kontinuerlig tidsserie med regelbundna 

observationer för exakt varje vecka, men är klart för glest då de flesta prisdiskrepanser 

antagligen går miste i samplet, och då återkonvergensen då antagligen redan skett sedan 

länge innan nästa observation. Därmed blir valet mellan dagligt data och intradagsdata.  

Dessa är även datafrekvenserna som generellt använts i tidigare undersökningar inom 

korsnoteringar. Exempelvis Levy Yeyati, Schmukler och Van Horen (2009) samt Gagnon 

och Karolyi (2010) har använt sig av en frekvens på dagligt data, medan bl.a. Eun och 

Sabherwal (2003) samt Frijns, Indriawan och Tourani-Rad (2015) valt att basera 

undersökningen på intradagsdata. 

Medan många studier inom ämnet använt intradagsdata, påvisar det tydliga svagheter 

med tanke på syftet och metodiken i denna avhandling. Medan t.ex. minutligt data under 

börsernas öppettider kommer synnerligen att fånga så gott som alla prisdiskrepanser 

som uppstår, är TSX och NYSE  öppna endast sex och en halv timme under handelsdagar. 

Därmed skulle en handelsdag av minutligt data omfatta 390 observationer, men ifall vi 
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uppgör data av flera efterföljande dagar, finns det med tanke på en kontinuerlig 

tidsuppfattning i princip 1050 saknande minutliga observationer mellan dagens sista 

observation och följande dagens första observation, och detta med antagandet att nästa 

dag är en handelsdag. Således blir tidsuppfattningen med tanke på prisavvikelsers 

reduktionshastighet kraftigt förvrängd. Däremot ifall varje dag undersöks separat blir 

resultatrapporteringen oundvikligen invecklad, och att tala om subsampel som omfattar 

sex och en halv timme i kontextet för långsiktiga jämviktsförhållanden är rentav absurt. 

En daglig datafrekvens däremot erbjuder måttligt frekventa observationer, som kan 

förväntas omfatta eventuella chocker till viss mån. Därtill kan dagliga observationer för 

prisdata göras relativt kontinuerligt med jämna tidsintervall, bortsett endast från 

helgdagar, och därmed kan det produceras meningsfulla resultat för prisdiskrepansernas 

reduktionshastighet. Med tanke på dessa aspekter används dagligt data för empiriska 

undersökningen i denna avhandling. 

6.1.3 Sampelperiod 

För det mesta har undersökningar på korsnoteringar gjorts med data från 90-talet och 

början av 2000-talet då antalet korsnoteringar på amerikanska börserna ökade drastiskt. 

Denna tidsperiod kan anses kulmineras i 2008 finanskris. Gällande korsnoterade aktier 

kan det förväntats ha framkommit abnormala prischocker i jämviktsförhållanden som 

inte kan förväntas framkomma regelbundet. Därmed är det mest relevant och 

ändamålsenligt med tanke på bidraget och framtida tillämplighet att undersöka 

tidsperioden efter 2008 finanskrisen. Som sampelperiodens början används 1.1.2010, då 

finansmarknaderna aningen stabiliserats. Som slutet för undersökningsperioden 

används 30.6.2019, då datainsamlingen för denna avhandling initierats hösten 2019. 

Vidare omfattar samplet endast aktier som varit korsnoterade under hela tidsperioden 

1.1.2010-30.6.2019, vilket säkerställer jämförbarheten mellan olika aktieparen. Dock 

lyfts diskussionen om eventuell överlevnadsskevhet (survivorship bias) ofta upp i 

sådana avgränsningar, då t.ex. företag som avnoterats under tidsperioden exkluderats 

från samplet. Detta kunde visserligen resultera i en överskattning av historisk prestation 

vid en undersökning av aktiernas avkastning, men för denna avhandlings syfte torde 

detta inte medföra några snedvridningar. Medan det är svårt att göra logiska kopplingar 

mellan en eventuell överlevnadsskevhet och relativa priser mellan korsnoterade 

aktiepar, kunde det däremot argumenteras för det motsatta. En inklusion av 

korsnoteringar som avnoterats inom tidsperioden kunde tänkas medföra abnormala 
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prischocker precis innan avnoteringen från den ena börsen, och därmed är det 

ändamålsenligt att avlägsna dessa från slutliga samplet. 

Därmed erhålls tidsserier som omfattar samma tidsperiod för samtliga aktier som ingår 

i samplet. Sampelperioden uppgår till dryga 10 år av data som är lagom långt för att 

undersöka långsiktiga jämviktsförhållanden specifikt i kontext med lagen om ett pris 

som inte torde vara tidsbunden, samt med tanke på undersökningsperioder för tidigare 

forskning inom ämnet. 

 

6.2 Jämförbarhet av parvisa aktier 

Undersökningen utgår från en jämförelse av dagliga observationer för parvisa aktiers 

stängningspriser. Stängningspris är allmänt dokumenterade och i hög grad tillgängliga 

observationer för historiskt aktieprisdata, och därmed ofta en standard som används i 

empirisk undersökning inom ämnet liksom även i denna avhandling. Medan det i 

praktiken kan vara svårt att utföra handel enligt priser som observeras vid 

stängningstidpunkten för börsen då prisen kan skilja sig betydligt när börsen igen 

öppnas, bör stängningspriser endast ses som representativa observationer för 

undersökningen. Vidare ska det anses lämpligt att resultat som erhålls från 

undersökningen kunde tillämpas vid eventuella prisavvikelser som uppstår vilken tid 

som helst under handelsdagen. 

Mer specifikt är stängningspriset det sista priset till vilket aktien handlades under 

börsens öppettid den handelsdagen. Därmed uppstår frågan ifall dessa parvisa aktiers 

sista handel och därmed sista pris de facto inträffat samma tid. Detta vore visserligen ett 

vägande aspekt ifall någon av eller båda börserna för korsnoteringen vore illikvida, men 

som konstaterats är marknaderna samt de specifika aktierna som ingår i undersöknigen 

generellt mycket likvida. Därmed kan det föreställas att handeln av parvisa aktier i 

verkligheten inträffat vid så gott som samma tidpunkt. Ett ytterligare avgörande aspekt 

är att TSX, NYSE och Nasdaq har identiska öppettider från 9:30 till 16:00 och befinner 

sig i samma tidszon (Nasdaq 2016; NYSE 2020; TSX Inc. 2020). Detta innebär att 

observationer för stängningspriser inträffar verkligen samma tid på den kanadensiska 

och den amerikanska börsen, och därmed är stängningspriserna i detta avseende 

jämförbara. 
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För att det ska vara meningsfullt att jämföra parvisa aktiers prisdata som härstammar 

från olika länders aktiemarknader bör ändå vissa justeringar göras till datat. För det 

första har prisdatat för aktierna på TSX ändrats till USD för att vara jämförbara med 

USD denominerade aktier på NYSE och Nasdaq. Detta är gjort med Eikon mjukvaran, 

som använder den historiska växelkursen för den specifika datapunktens dag för 

konvertering av prisdata i kanadensiska dollar till USD.  Mer specifikt används World 

Market Reuters-stängningskursen som ett referensvärde, vilket utgör växelkursen som 

tillämpas för det aktuella datumet av en given stängningsprisobservation. WM/Reuters-

kurser är ihopsatta med data som kommer direkt från marknadstransaktioner, och 

använder flera valideringstekniker för observerade och beräknade kurser för att 

resultera i exakta referensvärden (Refinitiv 2020). 

För det andra har TSX och börserna i USA skillnader i enstaka högtider och dagar då 

börserna är stängda. Däremot har handelsdagarna för NYSE och Nasdaq varit identiska 

under sampelperioden. Ursprungligen bestod datat av 2388 observationer per enskilda 

aktie på NYSE respektive Nasdaq, och 2382 observationer på TSX. Därmed måste 

observationerna matchas, och följaktligen avlägsnades alla dagars observationer då 

någondera börs var stängd. Slutliga datat består av 2340 observationer per aktie. 

Slutligen omfattar samplet endast korsnoteringar av ordinarie aktier, vilka verkligen är 

perfekta substitut sinsemellan. Samplet innehåller alltså inte exempelvis ADRs eller 

dubbelnoterade företag som har en del underliggande skillnader mellan de parvisa 

investeringsobjekten för hemmamarknaden respektive utländska listningen. Därmed är 

de parvisa aktierna i samplet även i detta avseende fullkomligt jämförbara sinsemellan. 

 

6.3 Deskriptiv statistik 

Samplet innehåller en omfattande mängd observationer som är svåra att visualisera som 

helheter. Beskrivande statistik möjliggör ändå presenteringen av datat på ett 

meningsfullt sätt och en tolkning av datat. 

Dock bygger metodiken i denna avhandling starkt på tanken om icke-stationära 

tidsserier, vilket presenteras mer utgående i metodikkapitlet. Kortfattat innebär en icke-

stationär tidsserie att den att har ett tidsvarierande medelvärde och varians. Därmed är 

det inte ändamålsenligt för denna avhandling att beskriva icke-stationära tidsseriers 
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traditionella deskriptiva statistik, nämligen medeltal, standardavvikelse, skevhet och 

kurtosis. 

Enskilda aktieprisernas median, minimum och maximum finns däremot listade i Bilaga 

2. Genom att jämföra statistiken för parvisa aktierna ser vi att tidsserierna på TSX 

jämfört med NYSE respektive Nasdaq är naturligtvis mycket lika. Inget aktiepar i 

samplet är dock helt identiskt då vi ser att för varje företags aktiepriser finns det 

åtminstone någon statistik som skiljer sig mellan börserna, vilket föreslår att det 

framkommer någon grad av prisdiskrepans relativt ofta. 

 

6.3.1 Prisdiskrepans mellan börserna 

Statistik för absolutbeloppet av skillnaden mellan parvisa aktieprisen på TSX och NYSE 

respektive Nasdaq presenteras i Bilaga 3. Absolutbeloppett används här istället för att 

helt enkelt se på differensen2 mellan TSX och den amerikanska börsen eftersom det 

illustrerar i hur stor utsträckning diskrepanser framkommer. För konvergenshandel och 

arbitagepotential är det inte meningsfullt i sig vilken av börserna har aktien under- eller 

överprissatt, utom endast det faktum att det faktiskt framkommer prisdiskrepanser 

mellan de två ekonomiskt likvärdiga tillgångarna på de olika börserna. Absolutbeloppet 

för prisskillnaden mellan parvisa aktier i varje tidpunkts observationer räknas med 

formeln 𝑧𝑡 = |𝑎𝑡 − 𝑏𝑡| . 

Från statistiken ser vi att minimumskillnaden mellan alla parvisa aktier naturligtvis varit 

0, dvs. prisen har varit samma på båda börserna. Däremot är medeltalet, medianen och 

maximumobservationerna intressantare. Det framkommer i medeltal en prisdiskrepans 

på USD 0,077 över alla korsnoterade aktier på NYSE, 0,206 på Nasdaq, och 0,103 över 

hela samplet. Motsvarande är medianerna 0,026, 0,051 respektive 0,031. 

Maximiskillnaden mellan parvisa aktierna i samplet under perioden 1.1.2010-30.6.2019 

varierar mellan USD 0,117 och 35,768 men är 0,848 i medeltal för korsnoteringarna på 

NYSE, 4,039 på Nasdaq och 1,498 över hela samplet. Detta innebär att under 

sampelperioden har flera korsnoterade aktier haft ett fåtal instanser med betydande 

prisdiskrepanser som omfattar flera amerikanska dollar. 

 
2 Även den enkla differensen TSX minus NYSE eller Nasdaq har granskats för samplet. Generellt 
observeras en medel- samt medianavvikelse på 0,0 % mellan de parvisa aktieprisen, vilket 
föreslår att det inte finns någon bestående diskrepans mellan börserna och avvikelserna går 
slumpmässigt i båda riktningarna. 
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Däremot är enbart prisavvikelser mätt i dollar inte till mycket nytta då vi undersöker 

potential för konvergenshandelsstrategier och arbitrage. Ifall en relativt dyr aktie har en 

prisavvikelse på någon dollar, är det ändå svårt att dra någon nytta av meningsfull skala 

genom parvishandel. Därmed är de procentuella prisavvikelserna av större intresse, och 

presenteras även i Bilaga 3. Procentuella prisavvikelserna mellan parvisa aktier i varje 

tidpunkts observationer erhålls med formeln 𝑧𝑡,% =
𝑧𝑡

(𝑎𝑡+𝑏𝑡)/2
 . 

I grund och botten är formeln lik premien mellan marknaderna för korsnoteringar 

förklarad i Levy Yeyati, Schmukler och Van Horen (2009), men undersöker 

prisskillnaderna i genomsnitt snarare än att undersöka ifall hemmamarknaden har ett 

premium eller rabatt i aktieprisen. Beloppen för de procentuella prisavvikelserna 

behandlas mer utgående i diskussionskapitlet för resultaten, men generellt ser vi att det 

faktiskt kan förekomma slumpmässiga avvikelser i någon form av betydande skala 

mellan en del aktiepar i samplet. 

Följaktligen, ifall vi kan statistiskt dra slutsatsen att det kommer att ske en 

återkonvergens till prispariteten för aktieparen då det finns diskrepanser, finns det 

potential för konvergenshandel och till synes arbitrage. Arbitragepotential mellan två 

aktier beror alltså kritiskt på förekomsten av ett långsiktig jämviktsförhållande mellan 

aktiekurser, förekomsten av kortfristiga avgångar från den jämvikten och 

återkonvergens till jämvikt. Metodiken för testningen av såväl denna jämvikt som 

egenskaper för återkonvergensen förklaras till näst. 
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7 METOD 

I detta kapitel presenteras metodiken genom vilken den empiriska undersökningen 

genomförs. Med tanke på syftet med denna avhandling ämnar studien genom den valda 

metodiken av statistiska ramverk undersöka korsnoterade aktiers långsiktiga 

jämviktsförhållande samt egenskaper för konvergensen till jämvikt vid fall av 

diskrepanser. Därefter kan dessa i resultatanalysen tillämpas med hänsyn till skalan av 

de observerade prisavvikelserna och slutligen kan potentiella implikationer för 

investeringsstrategier som resultaten främjar presenteras. 

Mer specifikt är första målet att undersöka parvisa tidsseriernas kointegration 

sinsemellan, vilket väsentligen är ett statistiskt ramverk för test av långsiktiga 

jämviktförhållanden. För ett kunna utföra kointegrationstest måste det först ändå 

påvisas att individuella tidsserierna för aktieprisen är icke-stationära, vilket testas med 

ett enhetsrotstest. 

Ifall det kan påvisas kointegration mellan parvisa tidsserierna, är det även meningsfullt 

att testa för felkorrigeringsmodeller. Dessa typer av modeller beskriver egenskaperna för 

korrigeringen eller konvergensen till jämviktsförhållande, vilket är andra 

undersökningsmålet för metodiken. Med andra ord byggs metodiken upp successivt, 

utgående från krav gällande de olika modellerna och testerna. 

Metodiken presenteras till näst i detalj och kronologiskt enligt ordningen som testen 

utförs för att göra undersökningen så transparent som möjligt. Metodiken illustreras 

steg för steg i Figur 2. 

 

Figur 2 Metodikprocessen 
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Först presenteras konceptet om stationäritet och relaterade enhetsrotstest, samt 

informationskriteriet som används i bl.a. ADF-enhetsrotstestet. Därefter presenteras 

kointegrationstesten både för Engle-Granger och Johansens metodik. Båda metoderna 

kommer att användas för att försäkra ett mera trovärdigt resultat. 

Ytterligare presenteras två felkorrigeringsmodeller, Engle-Granger tvåstegsmodellen 

samt VECM, igen dels för att säkerställa trovärdigheten av resultaten, och dels då de 

bygger på olika tillvägagångssätt och kan bidra med olika typer av slutsatser. Även ett 

mått för att tillämpa resultaten och generera mer meningsfulla konklusioner presenteras 

i samband med vardera felkorrigeringsmodell, nämligen halveringstiden respektive PT-

måttet. Slutligen diskuteras det relevanta för modelldiagnostiken kortfattat. 

 

7.1 Stationäritet och icke-stationäritet 

Stationära tidsserier kan vara antingen svagt eller strikt stationära. Strikt stationära 

tidsserier framkommer dock sällan i praktiken, och i de flesta praktiska situationer 

räcker ofta den svaga typen av stationäritet (Gujarati 2004, s. 797) 

Brooks (2008, s. 318) definierar en svagt stationär serie som en med ett konstant 

medelvärde, konstant varians och konstant autokovarians för varje given 

tidsförskjutning. Å andra sidan kommer en icke-stationär tidsserie att ha ett 

tidsvarierande medelvärde, en tidsvarierande varians eller båda (Gujarati 2004). Brooks 

(2008, s. 318-319) identifierar även varför en undersökning av om en serie är stationär 

eller inte är väsentlig. För det första kan en series stationäritet eller icke-stationäritet 

starkt påverka dess beteende och egenskaper, t.ex. vid chocker i datat. För det andra kan 

användning av icke-stationär data leda till falska regressioner där variablerna inte 

egentligen är relaterade till varandra, men felaktigt antyds att de är det. Därtill förklaras 

att om variablerna som används i en regressionsmodell inte är stationära kan det 

bestyrkas att standardantagandena för asymptotisk analys inte är giltiga. 

Brooks (2008) konstaterar därmed att det uppenbarligen inte är möjligt att korrekt 

utföra hypotest för regressionsparametrarna ifall datasamplen är icke-stationära. 
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7.1.1 Enhetsrotstest 

Enhetsrotstest är ett allmänt använt test av stationäritet, eller mer exakt icke-

stationäritet. Utgångspunkten är den stokastiska enhetsrotsprocessen: 

𝑌𝑡 = 𝜌𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡  −1 ≤ 𝜌 ≤ 1  (7.1) 

där är ut en felterm för vitt brus. 

Allmäna tanken är att regressera Yt på dess föregående period Yt-1 för att se om beräknade 

𝜌 statistiskt är lika med ett. Ifall det är fallet, är Yt icke-stationär. (Gujarati 2004) 

Utgående från denna logik är ett av de mest etablerade enhetsrottesterna det som Dickey 

och Fuller (1979) introducerade, så kallade Dickey-Fuller eller DF-testet. För att beakta 

olika möjligheter uppskattas DF-testet i tre olika former, under tre skilda nollhypoteser: 

Slumpvandring    𝛥𝑌𝑡 = 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡   (7.2) 

Slumpvandring med drift   𝛥𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡   (7.3) 

Slumpvandring med drift och trend  𝛥𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡  (7.4) 

I alla tre fallen är nollhypotesen att δ=0 dvs. det finns en enhetsrot och tidsserien är icke-

stationär. Den alternativa hypotesen är att δ är mindre än noll, dvs. tidsserien är 

stationär. 

Ett särdrag för DF-testet är att feltermerna antas vara okorrelerade. Ett problem med 

denna modell är att om det framkommer autokorrelation i feltermen förkastas en korrekt 

nollhypotes oftare än den borde göra det (Brooks 2008, s. 329). Därmed introducerades 

det utökade Dickey-Fuller-testet (ADF), som utförs genom att förlänga de föregående tre 

ekvationerna. Detta sker genom att lägga till de tidsförskjutna värdena för den beroende 

variabeln Yt. ADF-testet består således av att uppskatta följande regression: 

(7.5) 

𝛥𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑖𝛥𝑌𝑡−𝑖

𝑚

𝑖=1

+ 휀𝑡 

där 휀𝑡 är en felterm för vitt brus och där 𝛥𝑌𝑡−1=( 𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−2), 𝛥𝑌𝑡−2=( 𝑌𝑡−2 − 𝑌𝑡−3), osv. 

Antalet tidsföskjutningar att inkludera bestäms ofta empiriskt, och idén är att inkludera 

tillräckligt med termer så att feltermen är seriellt okorrelerad. (Gujarati 2004, s.817) 
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Brooks (2008, s. 329) förklarar att tidsförskjutningarna för Yt nu ”suger upp” all 

dynamisk struktur som finns i den beroende variabeln för att säkerställa att det inte 

framkommer autokorrelation i feltermen. Därmed uppstår problemet att bestämma det 

optimala antalet tidsförskjutningar för den beroende variabeln. Detta kan göras med ett 

informationskriterium, exempelvis HQIC som förklaras till näst. För få 

tidsförskjutningar kommer inte att avlägsna all autokorrelation och därmed snedvrids 

resultaten, medan användning av för många tidsförskjutningar ökar standardfelen för 

koefficienterna. (Brooks 2008) 

I denna avhandling används ADF som enhetsrotstest, och HQIC för att bestämma 

optimala antalet tidsförskjutningar för varje tidsserie. 

 

7.2 Informationskriterium och antal tidsförskjutningar 

I flera modeller bör det optimala antalet tidsförskjutningar som inkluderas i modellen 

uppskattas. Det finns olika informationskriterier som kan användas för att bestämma 

rätt antal tidsförskjutningar, och bland de mest använda hör bl.a. Akaikes 

informationskriterium (AIC), Schwarz’s Bayesian informationskriterium (SBIC) samt 

Hannan-Quinns informationskriterium (HQIC) (Brooks 2008, s. 232). Liew (2004) 

påpekar att med 120 eller fler observationer överträffar HQIC andra 

informationskriterier i att korrekt identifiera det optimala antalet tidsförskjutningar. 

Därmed används Hannan-Quinns informationskriterium i denna avhandling, som 

uttrycks med följande formel. 

𝐻𝑄𝐼𝐶 = ln(𝜃2) +
2𝑘

𝑇
ln(ln(𝑇))     (7.6) 

där T är sampelstorleken, 𝜃2 är residualvarians och k är totala antalet parametrar som 

uppskattas. (Brooks 2008, s. 233) 

 

7.3 Kointegration 

Brooks (2008, s. 336) förklarar att en uppsättning variabler definieras som 

kointegrerade om en linjär kombination av dem är stationär. Även om många tidsserier 

är icke-stationära, så utvecklas de tillsammans över tiden. Det finns alltså någon 

gemensam påverkan på serierna vilket innebär att de båda serierna är bundna av någon 
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relation på lång sikt. Brooks (2008, s. 336) konstaterar att ett kointegrerande 

förhållande kan ses som en långsiktig jämvikt. Han hävdar att det är möjligt att 

variablerna kan avvika från deras relation på kort sikt, men att de är associerade på lång 

sikt. 

Kointegration kan därmed anses som ett statistiskt ramverk som används för att testa 

för långsiktiga jämviktförhållanden, och för att se om tidsserier rör sig tillsammans på 

lång sikt kan man utföra ett kointegrationstest. Som påpekat är ett av huvudsyften med 

denna avhandling att undersöka korsnoterade aktiers prisparitet, vilket anses som det 

förväntade jämviktsförhållandet mellan två ekonomiskt likvärdiga tillgångar. 

Två etablerade kointegrationstest är Engle-Granger metoden samt Johansens test. 

Engle-Granger metoden testar för ett kointegrerande förhållande mellan två tidsserier, 

medan Johansens test är ett multivariat test för att testa kointegrationsförhållanden 

mellan två eller flera tidsserier. 

Kointegration mäts typiskt för långa tidsperioder med glesa intervall på observationer. I 

denna avhandling kan datat anses vara motsatsen till det typiska, med dagliga 

observationer och endast en relativt kort tidsperiod på 2010-2019. Emellertid är 

konceptet som undersöks i denna avhandling förknippad till arbitrageteori och 

jämvikten borde hålla helatiden, vilket innebär att för detta sammanhang är data med 

dessa egenskaper lämpligt. 

Både Engle-Granger och Johansens test används för att påvisa kointegration i denna 

avhandling, och presenteras härnäst. 

 

7.3.1 Engle-Granger-testet 

Engle-Granger-testet introducerades av Engle och Granger  (1987), och är ett bivariat 

kointegrationstest som används i stor utsträckning. Med andra ord är testet tillämpligt 

endast för att testa två variabler, dvs. endast ett kointegrationsförhållande i taget. 

Eftersom denna avhandling undersöker parvisa aktier är testet meningsfullt. 

Ett krav för att kunna använda Engle-Granger-testet är att båda variablerna är icke-

stationära och har samma integrationsordning, I(d). Därmed bör ett enhetsrotstest 

utföras för enskilda tidsserierna. 



42 
  

 

Därefter utförs den så kallade kointegrerande regressionen för parvisa tidsserier i form 

av en OLS-regression: 

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑡 + 𝑢𝑡     (7.7) 

Slutligen erhåller vi residualerna av regressionen, och utför ett enhetsrotstest på 

residualerna för att bestämma om den uppskattade feltermen är konstant över tiden. 

Förutsatt att vi kontrollerar att residualerna från exempelvis ADF regressioner är 

stationära, kan den traditionella regressionsmetodiken, inklusive t- och F-testen, 

tillämpas på data som involverar icke-stationära tidsserier. Bidraget med enhetsrotstest 

och kointegration är för att hitta om regressionsresidualerna är stationära. (Gujarati 

2004, s. 822) 

Noll- och alternativa hypoteserna för enhetsrottest som tillämpas på residualerna av en 

potentiellt kointegrerande regression är enligt följande: 

H0 : ût ∼ I(1) 

H1 : ût ∼ I(0) 

Under nollhypotesen finns en enhetsrot i de potentiellt kointegrerande 

regressionsresidualerna, medan under alternativet är residualerna stationära. Under 

nollhypotesen hittas det alltså ingen stationär linjär kombination av de icke-stationära 

variablerna, och om nollhypotesen inte förkastas finns det ingen kointegration. (Brooks 

2008, s. 340) 

 

7.3.2 Johansens test 

En annan allmänt använd metod för att mäta kointegration är Johansens 

kointegrationstest. Liksom i Engle-Granger-testet gäller kravet att tidsserierna måste 

vara icke-stationära och integrerade av första ordningen, I(1). En grundläggande skillnad 

till Engle-Granger-testet är att Johansens test är baserat på vektorautoregressiva (VAR) 

modeller, och är ett multivariat test som kan användas för att mäta kointegration mellan 

fler än två tidsserier i taget. 

Johansens metodik tar sin utgångspunkt i vektorautoregressionen med k 

tidsförskjutningar, enligt följande: 
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𝑦𝑡 = 𝛽1𝑦𝑡−1 + 𝛽2𝑦𝑡−2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑦𝑡−𝑘 + 𝑢𝑡   (7.8) 

För att använda Johansens test måste vektorautoregressionen (7.8) förvandlas till en 

vektorfelkorrigeringsmodell (VECM) av formen: 

𝛥𝑦𝑡 = 𝛱𝑦𝑡−𝑘 + 𝛤1𝛥𝑦𝑡−1 + 𝛤2𝛥𝑦𝑡−2 + ⋯ + 𝛤𝑘−1𝛥𝑦𝑡−(𝑘−1) + 𝑢𝑡  (7.9) 

där 𝛱 = (∑ 𝛽𝑖
𝑘
𝑖=1 ) − 𝐼𝑔 och 𝛤𝑖 = (∑ 𝛽𝑗

𝑖
𝑗=1 ) − 𝐼𝑔. 

Johansens test kan påverkas av antalet tidsföskjutningar som används i VECM, och 

därmed är det användbart att uppskatta det optimala antalet. I denna avhandling 

används HQIC för detta, som förklarades ovan. 

Johansens test utgår från en undersökning av 𝛱 matrisen som kan tolkas som en 

långsiktig koefficientmatris, då  alla 𝛥𝑦𝑡−𝑖  kommer att vara noll i ett jämviktsförhållande. 

När feltermerna 𝑢𝑡 ställs in till deras förväntade värde på noll blir även 𝛱𝑦𝑡−𝑘 lika med 

noll.  

För att testa om tidsserierna är kointegrerade ser Johansens test på 𝛱 matrisens rang 

med dess egenvärden. Mängden egenvärden, betecknade med 𝜆𝑖, som skiljer sig från noll 

är lika med matrisens rang. λ är i detta sammanhang mindre än 1 i absolut värde, och 

egenvärdena ställs i stigande ordning 𝜆1≥𝜆2≥...≥𝜆𝑔. Egenvärdet 𝜆1 kommer att vara den 

största och närmast till 1, medan 𝜆𝑔 är den minsta och närmast 0. Om variablerna inte 

är kointegrerade kommer matrisens rang inte att signifikant skilja sig från noll. (Brooks 

2008, s. 350) 

Det finns två teststatistik för kointegration under Johansen-metoden, som är 

formulerade som följande: 

𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝑟) = −𝑇 ∑ ln (1 − �̂�𝑖)
𝑔

𝑖=𝑟+1
    (7.10) 

𝜆𝑚𝑎𝑥(𝑟, 𝑟 + 1) = −𝑇 ln (1 − �̂�𝑟+1)    (7.11) 

där r är mängden kointegrerade vektorer under nollhypotesen, och �̂�𝑖 är det uppskattade 

värdet för egenvärdet av ordning i från 𝛱 matrisen. Ett egenvärde som signifikant skiljer 

från noll indikerar för en betydande kointegreringsvektor. 
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𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 är ett gemensamt test där nollhypotesen är att antalet kointegrerade vektorer är 

≤r. Testet börjar med ρ antal egenvärden och fortsätter genom att successivt ta det 

största egenvärdet bort. 𝜆𝑚𝑎𝑥 testar varje egenvärde separat. Dess nollhypotes är att 

antalet kointegrerade vektorer är r och den alternativa hypotesen är r + 1. (Brooks 2008, 

s. 351) 

Testningen utförs i en sekvens så att hypoteserna för 𝜆𝑚𝑎𝑥 är: 

𝐻0: 𝑟 = 0  𝐻1: 0 <  𝑟 ≤  𝑔 

𝐻0: 𝑟 = 1   𝐻1: 1 <  𝑟 ≤  𝑔 

𝐻0: 𝑟 = 2  𝐻1: 2 <  𝑟 ≤  𝑔 

⋮   ⋮ 

𝐻0: 𝑟 = 𝑔 − 1  𝐻1: 𝑟 =  𝑔 

Om nollhypotesen inte förkastas i det första testet finns det inga kointegrerande 

vektorer,  medan förkastandet av nollhypotesen skulle antyda på att det finns en eller 

flera kointegrerande vektorer. Testningen fortsätter och värdet på r ökas kontinuerligt 

tills nollhypotesen inte längre förkastas. Värdet på det första r som inte förkastas är 

därmed mängden kointegrerande vektorer. (Brooks 2008, s. 352) 

 

7.4 Felkorrigeringsmodeller 

Från Brooks (2008) definition för kointegration, och att tidsserierna återgår automatiskt 

till deras långsiktiga jämvikt efter avvikelser i förhållandet, kan det härledas att ett 

kointegrerande förhållande karaktäriseras av en självreglerande mekanism. En så kallad 

felkorrigeringsmekanism korrigerar för jämviktsrubbningar. Därmed bör enligt Granger 

representationsteoremet två variabler vara kointegrerade för att kunna uttryckas med en 

felkorrigeringsmodell (Gujarati 2004, s. 825). 

Efter att det testats för kointegration mellan tidsserier och vi kan påvisa att det finns ett 

långsiktigt jämviktsförhållande mellan dessa, är det alltså meningsfullt att testa för 

felkorrigering. Med andra ord, om vi vet att prisdiskrepanser kommer att försvinna 

mellan parvisa aktier, är det kritiskt  för arbitragepotentialet att veta hur snabbt dessa 

diskrepanser försvinner och om det förväntas att det kommer att vara ena priset som 

sjunker eller andra som stiger. Som tidigare betonat är egenskaper för konvergensen till 
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prispariteten mellan korsnoterade aktier ett av de centrala undersökningsområden i 

denna avhandling. 

 

7.5 Engle-Granger tvåstegsmodell 

Engle-Granger tvåstegsmodellen är som namnet antyder en direkt fortsättning till Engle-

Granger kointegrationstestet, och utförs i två steg. I första steget utförs den 

kointegrerande regressionen (7.7) och residualerna ût från regressionen sparas. Ifall 

residualerna är I(0), dvs. då det finns kointegration, kan testet fortskrida till andra 

steget. (Brooks 2008, s. 341) 

I andra steget används residualerna från första steget för att framställa följande 

felkorrigeringsmodell: 

∆𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽1∆𝑥𝑡 + 𝛽2�̂�𝑡−1 + 휀𝑡   (7.12) 

där ∆ betecknar den första skillnadsoperatören, 휀𝑡 är en slumpmässig felterm, och �̂�𝑡−1 

är värdet för residualen från den kointegrerande regressionen (7.7) med en periods 

tidsförskjutning. Felkorrigeringsekvationen anger att ∆𝑦𝑡 beror på ∆𝑥𝑡 och på 

jämviktsresidualen. Om den residualen skiljer sig från noll, är modellen ur sin jämvikt. 

Det absoluta värdet för 𝛽2 avgör hur snabbt jämvikten återställs, eller mer specifikt hur 

mycket avvikelsen efter en diskrepans i jämvikten korrigeras under en viss tidsperiod. 

Koefficientestimatet för 𝛽2 förväntas vara negativ för att tyda på konvergens till 

jämvikten. (Gujarati 2004, s. 825). 

Brooks (2008, s. 342) identifierar dock vissa problem i modellen. För det första har 

enhetsrotstesterna som användes i det första steget relativt låg statistisk teststyrka. 

Därtill kan det finnas ekvationssystemsproblem ifall kausaliteten mellan y och x går i 

båda riktningarna. Användningen av denna enkla ekvationsmetod kräver att man 

specificerar ena variabeln som den beroende variabeln och de andra som oberoende 

variabel, och därmed behandlas y och x asymmetriskt. Engle-Granger tvåstegsmodellen 

anger hur mycket av avvikelser i jämvikten korrigeras som helhet under en tidsperiod, 

men tar inte ställning i vilken utsträckning de enstaka tidsserierna bidrar till denna 

justering. 
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Det finns emellertid en alternativ felkorrigeringsmodell, VECM, som övervinner dessa 

problem genom ett annat tillvägagångssätt som baserar sig på uppskattning av ett VAR-

system. (Brooks 2008, s. 342) 

 

7.5.1 Halveringstid 

Med hjälp av 𝛽2 från Engle-Granger tvåstegsmodellen, dvs. hastigheten för konvergens 

till jämvikten, kan halveringstiden eller half-life för prisdiskrepanserna estimeras. 

Halveringstiden beräknar hur snabbt det tar för avvikelser att halveras i storlek genom 

formeln: 

𝑡0,5 =
𝑙𝑛(0,5)

𝑙𝑛(1 − 𝛽2)
 

där 𝛽2 är absolutbeloppet av konvergenshastigheten från felkorrigeringsmodellen (Choi, 

Mark & Sul 2004; Espinoza, Prasad & Williams 2011). Formelns övergripande idé kan 

användas för att estimera hur snabbt chockerna i jämvikten reduceras till vilken som 

helst andel, t.ex. 10 %. Förutsättningen för formelns tillämplighet är att 

konvergenshastigheten inte är lika med eller mindre än -1, då den naturliga 

logaritmfunktionen ln(x) definieras endast för x>0. Därmed kan formeln inte tillämpas 

vid fall av fullständig felkorrigering såväl som överkorrigering. 

Då denna avhandling använder sig av dagligt data, anger 𝑡0,5 ett estimat på hur snabbt 

jämviktsrubbningarna reduceras till hälften av dess storlek med avseende på dagliga 

observationer från börserna. Detta är dock inte direkt jämförbart med hur många dygn 

det tar för reduceringen då datat inte alls omfattar lördagar och söndagar, liksom inte 

heller med vardagar då båda börserna har oregelbundna allmänna helgdagar då börsen 

är stängd. 

Därmed för att generera mer åskådliga resultat för halveringstiden och relatera 

hastigheten för konvergens till antalet vardagar eller dygn, används även 

halveringstidsformeln nedan: 

𝑡0,5 =
𝑙𝑛(0,5)

𝑙𝑛(1 − 𝛽2)
∗ 𝑛 
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där 𝑛 är genomsnittliga antalet dagar mellan handel som inträffar samtidigt på TSX och 

NYSE (Espinoza, Prasad & Williams 2011, s. 368). Här används vidare två olika värden 

för 𝑛: antalet totala vardagar3 under dataperioden i relation till dagar med simultan 

handel på börserna, samt antalet totala dygn i relation till simultana handelsdagar. 

Tabell 2 sammanfattar värden för 𝑛. 

 
Första 

obsevation 
Sista 

observation 
Simultana 

handelsdagar 
Totala 

vardagar 
Totala 
dygn 

𝒏𝟏 
(vardagar) 

𝒏𝟐 
(dygn) 

TSX–
NYSE 

4.1.2010 28.6.2019 2340 2475 3463 1,0577 1,4799 

Tabell 2 Genomsnittligt antal dagar mellan simultan handel på TSX och NYSE 

Det är dock värt att påpeka att ju starkare estimationer det görs för att öka åskådligheten 

på detta vis, desto mer generaliseras koefficientestimaten och ökar risken för 

snedvridning av resultaten. 

 

7.6 VECM 

Som fortsättning till Johansens test för kointegration, kan vi utreda 

justeringsparametrarna (𝛼). Detta gör man med en vektorbaserad felkorrigeringsmodell, 

dvs. en VECM. 

Till skillnad från Engle-Granger tvåstegsmodellen kan VECM användas för att 

undersöka fler än två tidsseriers felkorrigering i taget, och anger skillda 

justeringsparametrar för respektive variabel. Då jag i denna avhandling undersöker 

parvisa tidsserier, dvs. inkluderar två kointegrerade tidsserier av prisdata 𝑦1,𝑡 och 𝑦2,𝑡 i 

modellen , kan en VECM uppskattas enligt följande: 

(7.13) 

𝛥𝑦𝑡 = 𝑐 + 𝛼𝛽′𝑦𝑡−1 + ∑ 𝛤𝑖𝛥𝑦𝑡−1

𝑁

𝑖=1

+ 휀𝑡 

där 𝛥𝑦𝑡 är (2 × 1) vektorn av avkastningarna för tidsserierna 𝑦1,𝑡 och 𝑦2,𝑡, c är en vektor 

av konstanter, 𝛽′ är kointegrerade vektorn medan 𝛽′𝑦𝑡−1 är felkorrigeringsterminen.        

 
3 Vardagar avser här strikt måndag till fredag, som i huvudsak är de förväntade handelsdagarna 
på börserna. Med andra ord är totala antalet vardagar här lika med totala antalet dygn minus 
lördagar och söndagar. 
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𝛼 är en (2 × 1) vektor som mäter hastigheten för justering till felkorrigeringsterminen, 

dvs. 𝛼 = (𝛼𝑇𝑂

𝛼𝑈𝑆). 

Värden för 𝛼 vektorn är synnerligen det intressanta för denna avhandling. Frijns, 

Indriawan och Tourani-Rad (2015) förklarar att när en marknad dominerar i hänsyn till 

aktiens prisupptäckt kommer dess absoluta värde på 𝛼 att vara litet, då denna marknad 

inte korrigerar som respons till jämviktsrubbningar i aktieprisen. Då absoluta värdet 

på 𝛼 är stort jämfört med den dominerande marknaden, indikerar det en stark 

anpassning till prisskillnader. Ifall båda marknaderna bidrar till prisupptäckten 

beskriver  relativa värden på  𝛼 den relativa dominansen mellan de två marknaderna. 

VECM består av två delar: 𝛼𝛽′𝑦𝑡−1 representerar den långsiktiga jämviktsdynamiken 

mellan prisserierna, medan ∑ 𝛤𝑖𝛥𝑦𝑡−1
𝑁
𝑖=1  representerar den kortsiktiga dynamiken som 

orsakas av marknadens brister. (Frijns, Indriawan & Tourani-Rad 2015, s. 38; Su & 

Chong 2007, s. 146) 

 

7.6.1 PT-måttet 

Likt tudelningen i VECM som förklarats ovan presenterar Stock och Watson (1988) den 

gemensamma trendrepresentationen, som delas i en gemensam faktorkomponent samt 

en övergående komponent som inte har en permanent påverkan på 

jämviktsförhållandet. 

Gonzalo och Granger (1995) presenterade måttet för permanent-transitory 

decomposition, dvs. PT-måttet, som undersöker de permanenta chockerna som leder till 

att priserna är ur sin jämvikt då marknaderna bearbetar nyheter i olika hastigheter. PT 

mäter därmed varje marknads bidrag till den gemensamma faktorn, där bidraget 

definieras som en funktion av marknadens felkorrigeringskoefficienter. (Frijns, 

Indriawan & Tourani-Rad 2015, s. 38) 

Gemensamma faktorn förklaras av Gonzalo och Granger (1995) som en kombination av 

variablerna 𝑌𝑡 = (𝑦1,𝑡, 𝑦2,𝑡) i formen 𝑓𝑡 = 𝛤𝑌𝑡, där 𝛤 = (γ1, γ2) är en (1 × 2) gemensam 

faktorkoefficientvektor. De visar vidare att vektorn 𝛤 kan representeras av 

felkorrigeringskoefficientvektorn 𝛼. Därefter  normaliseras 𝛤 så att ∑γ𝑖  =  1. (Su & 

Chong 2007) 
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Därmed kan bidraget till prisupptäckten från de olika marknader mätas med γ1 och γ2, 

eller i denna avhandling med justeringsparametrarna 𝛼𝑇𝑂och 𝛼𝑈𝑆 som erhålls från 

VECM. 

PT-måttet kan allmänt beräknas med följande formel: 

(7.14) 

𝑃𝑇𝑇𝑂 =
𝛼𝑈𝑆

𝛼𝑈𝑆 + |𝛼𝑇𝑂|
 

där 𝛼𝑇𝑂 förväntas vara negativt och 𝛼𝑈𝑆 positivt med tanke på den använda 

vektorformuleringen. Detta förhållande ger en indikation på dominansgraden av en 

marknad jämfört med den andra marknaden. Ett högre 𝑃𝑇𝑇𝑂-värde påvisar ett kraftigare 

bidrag till aktiepriset från TSX, medan ett 𝑃𝑇𝑇𝑂 på noll innebär att TSX inte bidrar till 

prisupptäckten för aktierna. Samma logik gäller även omvänt, och då vi normaliserat 𝛤 

till en summa på ett, är  𝑃𝑇𝑈𝑆 = 1 − 𝑃𝑇𝑇𝑂. (Frijns, Indriawan & Tourani-Rad 2015, s. 38) 

 

7.7 Modelldiagnostik 

Resultaten i undersökningen erhålls genom ett relativt stort antal modeller. Till 

metodiken för denna studie hör att bygga upp modeller för varje enskilda aktiepar 

separat, och därtill ställs såväl OLS- som VAR-modeller upp för alla dessa. Vederbörligen 

för empirisk undersökning skall modellernas validitet granskas genom 

modelldiagnostik. Diagnostiska testen är valda och utförda enligt det som erbjuds av 

Gretl mjukvaran. 

Vid genomförande av diagnostiska test för OLS-regressionerna, nämligen Doornik-

Hansen test för normalitet av modellen, Breusch-Pagan test för heteroskedasticitet samt 

Breusch-Godfrey Lagrangemultiplikator (LM) test för autokorrelation, förkastas i flera 

modellers residualer en eller fler av diagnostiska testens nollhypoteser med ett p-värde 

som underskrider 0,05. Därmed karaktäriseras modellerna i flera fall av icke-normalitet, 

heteroskedasticitet eller autokorrelation. Följaktligen uppfylls inte antagandena enligt 

vilka OLS vore BLUE4. 

 
4 Engelskspråkig akronym för Best Linear Unbiased Estimator, som används i stor utsträckning 
inom statistik och regressionsanalys. 
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För VAR-modeller, dvs. VECM i denna undersökning, används en delvis skild 

modelldiagnostik. Som test för normalitet används även för dessa modeller det 

multivariata Doornik-Hansen normalitetstestet, som är baserat på skevhet och kurtosis 

för VAR-residualerna (Doornik & Hansen 2008). Däremot används ARCH 

(Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) testet för heteroskedasticitet, samt 

LM-testet för autokorrelation utgående från F-test enligt Rao (1973). Även här 

observeras samma problem från diagnostiken, dvs. flera fall av icke-normalitet, 

heteroskedasticitet eller autokorrelation. 

Brooks (2008, s. 164) däremot hävdar att för tillräckligt stora sampelstorlekar är brott 

mot normalitetsantagandet praktiskt taget obetydliga, och OLS-regression kan 

fortfarande användas även vid fall av icke-normalitet i datat som undersöks. Utgående 

från centrala gränsvärdessatsen kommer teststatistiken asymptotiskt att följa lämpliga 

fördelningar även i frånvaro av normalitet i residualerna. Ofta diskuteras en mer eller 

mindre arbiträr sampelstorlek på 30 som lämplig i samband med centrala 

gränsvärdessatsen, och att fördelningen av sampelmedlet närmar sig en 

normalfördelning när sampelstorleken blir större. Dock påpekar Brooks (2008, s. 105) 

att det inte finns något definitivt svar på vad en lämplig eller tillräckligt stor 

sampelstorlek är. Det förklaras slutligen att en uppskattning av teststatistikens 

asymptotiska beteende kan erhållas förutsatt ett tillräckligt stort sampel, vilket jag anser 

att mitt datasampel uppfyller. 

Vid fall av autokorrelation är koefficientestimaten härledda med OLS visserligen inte 

snedvridna men däremot är de ineffektiva då standardfelestimaten kan vara felaktiga, 

och således uppfylls inte antagandena för BLUE (Brooks 2008, s. 149). Emellertid bidrar 

inklusionen av tidsförskjutningar ändå med att avlägsna autokorrelationen från 

modeller. Efter testning av resultaten med olika antal tidsförskjutningar kan generella 

slutsatsen dras att resultaten för samplet som undersöks inte påverkas i stor grad. 

Likaså erhålls inte meningsfullt avvikande resultat från de rapporterade genom testning 

av såväl linjära regressioner korrigerade för heteroskedasticitet som OLS med ”robust 

standard errors”, vilka erbjuds av Gretl mjukvaran, även om OLS-estimaten inte längre 

är BLUE vid fall av heteroskedasticitet. I dessa fall kommer OLS-modeller fortfarande 

att förete opartiska och konsekventa koefficientestimat, men har inte längre den 

minimala variationen inom klassen av opartiska uppskattnigar (Brooks 2008, s. 135). 
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Följaktligen bör det påpekas att framkomsten av eventuell icke-normalitet, 

heteroskedasticitet eller autokorrelation i flera av modellernas residualer kan påverka 

resultaten av undersökningen. Utgångspunkten framöver är dock att resultaten är 

tillförlitliga. 
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8 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultaten av undersökningen som är utförd enligt metoden 

förklarad i kapitel 7, utgående från datamaterialet som presenterades i kapitel 6.5 

Till en början har Hannan-Quinns informationskriterium använts för att bestämma 

optimala antalet tidsförskjutningar som inkluderas i modellen för tidsserierna. I 

huvudsak är optimala antalet tidsförskjutningar för samplet 1 eller 2, med ett fåtal 

undantag. Optimala antalet tidsförskjutningar för alla aktiepar finns listade i Bilaga 4.  

Bilaga 4 listar även testastatistik och p-värden som dokumenterades från utökade 

Dickey-Fuller-testen utförda med det specifierade antalet tidsförskjutningar. Som 

tidigare fastställts gäller kravet att tidsserierna måste vara icke-stationära för både 

Engle-Granger och Johansens kointegrationstest, dvs. att nollhypotesen inte förkastas 

för de enskilda variablerna. Kritiska värden för ADF-testet är baserade på MacKinnon 

(1996), och nollhypotesen förkastas om p-värdet <0,05. 

Resultaten påvisar att majoriteten av aktierna i ADF-testet inte förkastar nollhypotesen, 

dvs. det finns en enhetsrot och tidsserien är icke-stationär. Därmed kan dessa aktier 

vidare testas i de två kointegrationstesten. Däremot anger sex av aktieparen p-värden 

lägre än 0,05 och förkastar nollhypotesen. På grund av förutsättningarna för 

kointegrationstesten är det följaktligen inte meningsfullt att testa för kointegration 

mellan korsnoterade aktierna för BAM, CNI, RBA och UFS korsnoterade på NYSE, samt 

OTEX och TGL på Nasdaq. 

 

8.1 Engle-Granger kointegration 

Även i kointegrationstestet förkastas nollhypotesen om om p-värdet <0,05. Ifall 

nollhypotesen förkastas för residualerna från den kointegrerande regressionen, påvisar 

resultatet att variablerna är kointgrerade. 

Resultaten av Engle-Granger kointegrationstestet finns presenterade i Bilaga 5. 

Kanadensiska aktien användes här som beroende variabel och amerikanska aktien som 

oberoende variabel. Enligt resultaten ser vi att det verkligen finns statistiskt signifikanta 

 
5 Resultaten för de individuella aktierna och aktieparen presenteras i bilagorna för att spara 
utrymme i brödtexten, medan de övergripande resultaten sammanfattas i tabeller inom detta 
kapitel för att öka läsarvänligheten. 
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kointegrationsförhållanden mellan aktieparen, med ett undantag. Undantaget är TRQ, 

Turquoise Hill Resources Ltd, som har ett p-värde högre än 0,05 (0,08022) i ADF-testet 

för residualerna, och därmed kan nollhypotesen inte förkastas. Med andra ord, utgående 

från datasamplet i undersökningen, är TRQs aktie som handlas på TSX och bolagets 

aktie som handlas på NYSE  inte kointegrerade. 

 

8.2 Johansen kointegration 

Bilaga 5 presenterar resultaten av trace samt max testen som ingår i Johansens 

kointegrationstest.  

Som konstaterat i metodikkapitlet finns det inga kointegrerande vektorer om 

nollhypotesen inte förkastas i det första (r≤0) testet.  Förkastandet av nollhypotesen 

skulle antyda på en eller flera kointegrerande vektorer. I praktiken, då testet i denna 

avhandling utförs på parvisa tidsserier dvs. inkluderar endast två variabler, undersöker 

vi endast ett kointegrationsförhållande. 

Resultaten påvisar tydligt kointegration med låga p-värden i första testet för alla aktiepar 

förutom ett. Undantaget är även här TRQ. Johansens test bekräftar alltså resultaten från 

Engle-Granger testet både för aktieparen som har ett kointegrerat förhållande mellan 

börserna, och Turquoise Hill Resources Ltd. som överraskande nog inte verkar ha det. 

TRQs aktiepris på båda börserna illustreras i Figur 3. 

 

Figur 3 Turquoise Hill Resources Ltd:s aktiepris på TSX och NYSE 
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Vi ser att innan 2014 har det konstant funnits en meningsfull diskrepans mellan 

företagets aktiepriser på TSX och NYSE, vilket är förvånande. Däremot förklarar detta 

varför testen inte påvisar kointegration för hela sampelperioden, trots att aktieprisen 

efter 2014 tydligt rör sig tillsammans. 

Mer specifikt observeras från datat att prisavvikelsen mellan aktieprisen på TSX och 

NYSE minskat från 25,8 % från föregående dag till 0,2 % den 4 december 2013. 

Turquoise Hill Resources hade en nyemission i december 2013, där cirka en miljard 

aktier förväntades emitteras under rättighetserbjudandet. I Turquoise Hill Resources 

(2013a) pressmeddelande förklarades att varje Turquoise Hill aktieägare kommer att 

erhålla en överlåtbar rättighet för varje ägda aktie, med rättigheter till aktier för 

fastställda priser i antingen amerikanska eller kanadensiska dollar. 

Registreringsdatumet för rättighetserbjudandet var 6 december 2013, medan handeln av 

rättigheterna för aktieägare som inte utnyttjade sina rättigheter att köpa nyemitterade 

aktier under erbjudandet påbörjades på TSX den 4 december 2013 (Turquoise Hill 

Resources 2013a, 2013b). Vidare meddelade Turquoise Hill Resources (2013b) i ett 

ytterligare pressmeddelande att de utfärdade rättigheterna som emitterats i samband 

med rättighetserbjudandet inleder sedvanlig handel i USA den 12 december. 

Rättighetserbjudandet och nyemissionen bidrar sannoligen med en förklaring till 

förändringen i jämvikten mellan aktieprisen som skett den 4 december. Emellertid bör 

TRQ ses som ett undantag, och då tidsserierna inte är signifikant kointegrerade, 

exkluderas företaget från felkorrigeringsmodellerna som följer. 

Resultaten för enhetsrotstesten och kointegrationstesten sammanfattas i Tabell 3. 

Aktiepar Sampelstorlek Kointegration 
Inte 

kointegration 

Inte giltigt för 

test 

TSX-NYSE 43 38 1 4 

TSX-Nasdaq 11 9 0 2 

Totalt 54 47 1 6 

Tabell 3 Sammanfattande tabell för kointegration 
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8.3 Felkorrigeringsmodeller 

Då vi konstaterat att det finns kointegration mellan 47 av de korsnoterade aktierna, kan 

vi fortskrida till att skapa felkorrigeringsmodeller för dessa. Med hjälp av Engle-Granger 

tvåstegsmodellen och VECM kan priskonvergensers hastighet samt parvisa aktiers 

prisupptäcktsdynamik estimeras. I praktiken kan felkorrigeringsmodellerna presentera 

hur snabbt en arbitragör eller konvergenshandlare borde agera för att dra nytta av en 

prisdiskrepans innan den försvinner, och vilken av dessa två priser förväntas att justera 

till den andra. 

 

8.4 Engle-Granger tvåstegsmodell 

Brooks (2008) identifierar problemet att Engle-Granger tvåstegsmodellen är känslig för 

valet av beroende variabel, och därmed är denna modell genomförd två gånger för varje 

aktiepar med båda aktierna var för sig som beroende variabel. Bilaga 6 presenterar 

resultaten från regressionerna. 

Då modellen jämför olika börsers aktier för samma underliggande tillgång, är alla 

aktiepars konstanter som förväntat så gott som noll och insignifikanta, och alla estimat 

för lutningskoefficienterna 𝛽1 mycket nära ett och signifikanta på 1 % nivå. Dessa resultat 

tyder på att en förändring i aktiepriset på den ena börsen har ett starkt samband med en 

prisförändring av samma grad på den andra börsen, och att det inte finns något 

signifikant intercept mellan variablerna. Detta är även i enlighet med antagandet om att 

aktieprisernas jämställdhet agerar som jämviktsförhållandet, vilket härstammar från 

lagen om ett pris. 

Alla konvergenshastigheter 𝛽2 är även signifikanta på 1 % nivå, dvs. det finns en 

statistiskt signifikant korrigering till jämvikten vid fall av diskrepanser för samtliga 47 

aktiepar. 𝛽2-koefficientestimatens absoluta värde anger andelen av diskrepansen som 

elimineras tills följande dagliga observation. Beroende på om aktien listad på TSX eller 

aktien listad på NYSE eller Nasdaq använts som beroende variabel erhålls marginellt 

skiljande koefficientestimat, med en genomsnittlig korrigering på 94,74 %  respektive 

93,56 % för korsnoteringar på NYSE och 93,25 % respektive 93,75 % på Nasdaq. För att 

underlätta tolkningen anses de två olika värden som övre respektive nedre gränsen för 

korrigeringen. 
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Tabell 4 sammanfattar de genomsnittliga koefficientestimaten från resultaten av Engle-

Granger tvåstegsmodellen. Koefficientestimaten för samtliga aktiepars 

lutningskoefficienter 𝛽1 och justeringshastigheter 𝛽2 är signifikanta på 1 % nivå, medan 

konstanterna är insignifikanta. 

Aktiepar Sampelstorlek Konstant 𝛽1 𝛽2 

TSX-NYSE 38 0,000 0,995 -0,941 

TSX-Nasdaq 9 0,000 0,985 -0,935 

Totalt 47 0,000 0,993 -0,940 

Tabell 4 Genomsnittliga koefficientestimat från Engle-Granger tvåstegsmodellen 

 

Resultaten tyder på att diskrepanser mellan aktierparen försvinner nästan helt under en 

dag, generellt taget ca. 93-95 %. Kanadensiska korsnoteringar på NYSE och Nasdaq 

påvisar sinsemellan liknande justeringshastigheter till jämvikt. Den svagaste 

procentuella konvergensen på 77,03-84,58 % observeras hos Descartes Systems Group 

Inc., vilket ändå bidrar till intrycket att  majoriteten av diskrepanser hinner försvinna 

mellan dagliga observationer. Däremot observeras den starkaste konvergensen hos 

Kinross Gold Corporation på 101,48-104,26 %, vilket överskrider konceptet av 

fullständig felkorrigering. 

 

8.4.1 Oscillatorisk konvergens 

Ett antal av företagen korsnoterade på NYSE påvisar mycket höga justeringshastigheter 

till jämvikt. Kinross Gold Corporation med en konvergens till jämvikt på 101,48-104,26 

% under en tidsperiod, liksom Iamgold Corporation (100,79-102,42 %) och Agnico Eagle 

Mines Ltd. (100,81-102,14 %), påvisar alla en felkorrigering som är högre än 100 %. Detta 

är även fallet med det högre värdet på 𝛽2 för Yamana Gold Inc. (99,29-100,83 %). 

En konvergens som överskrider fullständig felkorrigering, dvs. ett absolut värde på 𝛽2 

högre än 1, påvisar överkorrigering eller oscillatorisk konvergens. Medan oscillatorisk 

konvergens inte ofta påvisas i empirisk undersökning, är det fullt möjligt då vi 

undersöker samma underliggande tillgång på olika börser där det är förväntat att 

prisdiskrepanser elimineras kraftigt. I teorin kunde t.ex. algoritmisk handel där en 
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programvara reagerar på prisdiskrepanser mellan korsnoterade aktier driva aktieprisen 

att justeras för kraftigt i hänsyn till jämvikten, ifall flera arbitragörer handlar samtidigt 

och samtidiga handeln blir överdriven. 

Ett förhållande med oscillatorisk konvergens kan ändå anses som stabilt ifall absoluta 

värdet på 𝛽2< 2, då det innebär att oscillationen minskar ständigt under påföljande 

tidsperioder. För dessa aktiepar uppgår överkorrigeringen till endast ett fåtal 

procentenheter, och därmed är oscillationen i priskonvergensen småskalig och 

resultaten realistiska. 

Felkorrigernigen för dessa aktiepar är är mycket kraftig och resultaten innebär att det 

generellt sker en fullständig eliminering av en given prisdiskrepans redan innan vi 

observerar följande stängningspris. Detta framhäver ytterligare att prisdiskrepanser 

mellan korsnoterade aktier på TSX och NYSE försvinner hastigt, och en arbitragör bör 

vara tidigt ute för att dra nytta av någon form av arbitragepotential. 

 

8.4.2 Halveringstid 

Som konstaterats tidigare, med tanke på formuleringen, kan halveringstiden inte 

tillämpas vid fall av fullständig felkorrigering eller överkorrigering. Dock är det ändå av 

intresse att se hur snabbt de andra aktieparens prisdiskrepanser reduceras till hälften 

eller någon annan storlek, samt att uppskatta den genomsnittliga reduktionshastigheten. 

Bilaga 7 presenterar halveringstidsestimaten för en prisdiskrepans reduktion till såväl 

den vanliga 50 % som även 10 %. Därtill presenteras även ett justerat estimat av dessa 

som hänför sig till vardagar i stil med Espinoza, Prasad  och Williams (2011), samt en 

justering i hänsyn till verkliga dygn. Medeltalet i tabellen innebär att det genomsnittliga 

𝛽2-värdet använts i halveringstidsformeln, till skillnad från att använda medeltalet av 

halveringstidsestimaten, för att även beakta de aktieparen som påvisar överkorrigering. 

Vi ser att en halvering i prisdiskrepansen sker så snabbt som i 0,13-0,47 dagar med 

avseende på observationsintervallen, 0,13-0,50 vardagar, eller 0,19-0,70 dygn, beroende 

på aktieparet. Dessutom är de verkliga nedre gränserna ännu lägre för de aktiepar som 

påvisar överkorrigering. Med andra ord, med hänsyn till dygnsestimatet, kan vi 

generalisera att en reduktion i prisdiskrepanser till hälften i storlek sker i ca. fyra och en 

halv timme för aktierna med de starkaste estimerade felkorrigeringskoefficienter. Ett 
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motsvarande estimat för en övre gräns vore ca. 16 timmar och 50 minuter för den lägsta 

estimerade felkorrigeringskoefficienten. Då vi ser på de genomsnittliga 

halveringstidsestimat för korsnoteringingarna på både NYSE och Nasdaq får vi 0,24-

0,25 dagliga observationsintervall, 0,25-0,27 vardagar respektive 0,35-0,37 dygn, vilket 

motsvarar ca. åtta timmar och fyrtio minuter. 

Då vi vinklar diskussionen till praktiken kan det argumenteras att en arbitragör kunde 

dra nytta av en prisdiskrepans ännu efter att diskrepansens storlek reducerats till 

hälften. Därmed presenteras även en reduktionstidsestimat till 10 % av ursprungliga 

storleken, då det senast vid en bråkdel av detta slag vore svårt att dra någon meningsfull 

nytta av förfallna diskrepanser i såväl teorin som praktiken. Enligt estimaten reduceras 

diskrepanserna till 10 % i 0,42-1,57 dagar med avseende på observationsintervallen, 

0,45-1,66 vardagar eller 0,62-2,32 dygn. Genomsittliga estimaten för hela samplet är 

0,80-0,84, 0,84-0,89 respektive 1,18-1,24. Dessa uppskattningar uppgår till en nedre 

gräns på ca. 14 timmar och 50 minuter, en övre gräns på ca. 55 timmar och 40 minuter, 

och ett genomsnitt på ca. 29 timmar. 

För en mer påtaglig illustration presenterar Figur 4 genomsnittliga 

halveringstidsestimat för diskrepansers reduktion till olika storlekar. Genomsnittet här 

består av medeltalet av alla aktiepars 𝛽2 från Engle-Granger tvåstegsmodellen liksom 

medeltalet från båda regressionerna med omvända beroende variabler. 

Figuren presenterar en jämförelse för halveringstidsestimaten såväl med avseende på de 

”dagliga” observationerna, som de facto är observerade med aningen glesare intervall än 

varje dag, som med avseende på antalet vardagar respektive dygn. 

Y-axeln representerar antalet ”dagar”, vars definition varierar beroende på variabeln. 

Med andra ord förblir justeringshastigheten 𝛽2 naturligtvis densamma, medan 

uppfattningen av vad en dag innebär är olika. Denna justering utförs helt enkelt för att 

ett antal dygn är mer begripligt i praktiken än mer eller mindre oregelbundet 

observerade intervall. X-axeln representerar hur många procent av diskrepansen 

återstår. 
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Figur 4 Reduktionstider utgående från halveringstidsestimaten 

Från figuren ser vi att då vi använder resultaten från grundformeln verkar fönstret för 

att utnyttja diskrepanser mellan aktieprisen i genomsnitt vara mycket kortvarigt. Likaså 

påvisas en mycket hastig reduktion med avseende på vardagar. 

Däremot då vi tolkar justerinhshastigheten i relation till verkliga dygn, ser vi att det 

faktiskt kan finnas en realistisk möjlighet att såväl reagera som agera på dessa 

diskrepanser innan de reducerats alltför mycket. T.ex. ifall en arbitragör observerar en 

chock som orsakar en diskrepans mellan korsnoterade aktier och har faktiskt tagit en 

position i aktierna två timmar senare, kunde det förväntas i genomsnitt återstå ännu ca. 

85 % av diskrepansen i det skedet. Dock bör det beaktas att detta är endast ett 

genomsnittligt estimat och att enskilda aktiepar skiljer sig till en viss grad från detta. 

Därtill är dygnsestimaten erhållna efter en generaliserande justering som delar de något 

oregelbundna observationerna jämnt och kontinuerligt. Estimatet tar alltså inte i 

beaktan börsernas stängningstider och helgdagar, eller mer specifikt beaktas inte 

originella datasamplets brist på dessa observationer. 
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8.5 VECM 

Bilaga 8 sammanfattar värden för vektorerna 𝛼 = (𝛼𝑇𝑂

𝛼𝑈𝑆), dvs. justeringsparametrarna 𝛼 

från VECM. Utgående från den formulerade vektorfelkorrigeringsmodellen, förväntas 

𝛼𝑇𝑂 vara positivt och 𝛼𝑈𝑆 negativt. Ett signifikant koefficientestimat med motsatt 

förtecken för någondera justeringsparameter skulle indikera på negativ eller 

divergerande justering, dvs. vid ett fall av en diskrepans från jämvikten förväntas aktien 

på den börsen röra sig vidare isär från jämviktsförhållandet. Ifall den andra aktiens 

justeringsparameter har ett högre koefficientestimat i absoluta termer och det 

förväntade förtecknet, kan ett förhållande av detta slag ändå anses vara stabilt, men i 

praktiken är det antagligen orimligt i detta kontext. Från tabellen ser vi att sammanlagt 

fem 𝛼 har ett koefficientestimat med motsatt förtecken till det förväntade. Dock är alla 

dessa insignifikanta och medför därmed inga meningsfulla implikationer. 

För övrigt kan vi addera absoluta värden av de två justeringsparametrarna 𝛼 för att 

estimera en form av nettojustering som är jämförbar med totala justeringshastigheten 

𝛽2 från Engle-Granger tvåstegsmodellen. Då vi exempelvis jämför helt enkelt 

genomsnittliga värden för korsnoteringarna på NYSE får vi från VECM en nettojustering 

på 93,84 %, vilket faller inom genomsnittliga justeringshastigheten 93,56-94,74 % som 

estimerades i Engle-Granger tvåstegsmodellen. Motsvarande jämförelse för 

korsnoteringarna på Nasdaq blir 91,50 % vilket inte skiljer sig märkvärt från 93,25-93,75 

%, och för hela samplet 93,39 % vilket även ligger mycket nära Engle-Granger 

tvåstegsestimatet på 93,60-94,45 %. 

Däremot är flera av justeringsparametrarna från VECM statistiskt insignifikanta, och 

därmed förblir nettojusteringsestimaten endast en jämförelse mellan modellernas 

koefficientestimat. Med andra ord är Engle-Granger tvåstegsmodellen mer avgörande i 

detta avseende. 

Engle-Granger tvåstegsmodellen tar dock inte ställning i vilken utsträckning de enskilda 

aktierna på TSX respektive NYSE bidrar till jämviktsjusteringen, och i detta aspekt 

bidrar VECM med mer information. Med PT-måttet kan justeringsparametrarna och de 

olika börsernas kontribution till prisupptäckt undersökas mer begripligt. 
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8.5.1 PT-måttet 

PT-måttet för respektive börs antar ett värde mellan noll och ett, så att summan av dessa 

två börsers värden är ett. Relativt sett innebär ett lågt 𝛼, dvs. en svag justering i hänsyn 

till jämviktsförhållandet, ett högt PT-värde. PT-värden närmare ett indikerar ett 

kraftigare bidrag till aktiepriset från den börsen, och omvänt innebär värden nära noll 

ett lägre bidrag till prisupptäckten för aktierna. 

Resultaten för PT-måttet presenteras i Bilaga 8. Bortsett från signifikansnivåerna skulle 

de genomsnittliga 𝛼𝑇𝑂 och 𝛼𝑈𝑆 producera PT-värden på 0,592 för TSX och 0,408 för 

NYSE för företagen korsnoterade på NYSE. Korsnoteringarna på Nasdaq producerar 

motsvarande 0,689 för TSX och 0,311 för Nasdaq. Likt Su och Chong (2007) substitueras 

ändå koefficientestimatet 𝛼 i formeln med noll ifall den inte är signifikant. Som krav 

används här en 10 % signifikansnivå. 

Resultaten visar att TSX och NYSEs genomsnittliga bidrag blir 0,597 respektive 0,403 

utgående från PT-modellen, dvs. mycket nära de ovannämnda. Därmed tyder de 

genomsnittliga PT-värden på att båda marknaderna bidrar i betydande grad till 

prisupptäckten, medan TSX ändå spelar en aningen större roll för att hitta korsnoterade 

aktiernas implicita effektiva priser än NYSE. Däremot påvisas PT-värden på 0,699 för 

TSX och 0,301 för Nasdaq i deras motsvarande jämförelse. Även här bidrar TSX starkare 

till prisupptäckten, och är i själva verket i genomsnitt betydligt starkare än Nasdaqs 

bidrag. 

Då vi jämför TSX till de två amerikanska börserna som helhet, erhålls PT-värden på 

0,616 respektive 0,384. Resultaten är i linje med Eun och Sabherwal (2003) som finner 

att den genomsnittliga andelen av amerikanska börsernas bidrag till prisupptäckt är 38,1 

%. Med tanke på att Eun och Sabherwals (2003) slutsatser härstammar från en 

datasampel från 1998 med en olik datafrekvens såväl som en skild metodik, är de 

påvisade prisupptäcktsandelarna mycket lika. 

Däremot då vi ser på de individuella aktieparens PT-värden ser vi att i 37 av 47 fall är 

den ena marknaden klart dominerande med avseende på prisupptäckten. Vidare påvisas 

denna form av dominansgrad på både hemmamarknaden och börsen där företaget 

korsnoterats, beroende på aktieparet. TSX påvisar total dominans hos 18 aktiepar i 

relation till NYSE och 6 i relation till Nasdaq, men bidrar inte signifikant till 

prisupptäckten i 11 fall då NYSE påvisar dominans och 2 fall då Nasdaq gör det. För 



62 
  

 

övriga 10 aktiepar bidrar båda börserna till prisupptäckten med varierande relativ 

dominans mellan de två marknaderna. 

Eun och Sabherwal (2003) konkluderade att även om Toronto börsen är dominerande 

för majoriteten av företagen, finns det många företag för vilka det amerikanska börsens 

bidrag till prisupptäckten är högre. Därmed är denna dynamik fortfarande mer eller 

mindre lika årtionden senare. 

Resultaten från PT-måttet föreslår alltså att medan både TSX och den amerikanska 

börsen i stort sett bidrar till prisupptäckten för aktier korsnoterade på båda börserna, 

lutar prisupptäcktsdynamiken i de flesta fall starkt mot endera börsen. Vad detta innebär 

för prisjusteringar till jämvikt är att medan vissa aktier kan förväntas justeras simultant 

för att nå jämviktspriset, kommer det i de flesta fall vara förväntat att endera av 

aktieprisen kommer att anpassas kraftigt till en prisskillnad. 

Resultaten från PT-måttet inklusive genomsnittliga PT-värden sammanfattas i Tabell 5. 

Aktiepar Sampelstorlek 
PT (%) 

Toronto 

PT (%)      

USA 

Toronto 

dominans 

Båda 

bidrar 

USA 

dominans 

TSX-NYSE 38 59,7 40,3 18 9 11 

TSX-Nasdaq 9 69,9 30,1 6 1 2 

Totalt 47 61,6 38,4 24 10 13 

Tabell 5 Börsernas relativa bidrag till prisupptäckt 
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9 DISKUSSION 

I detta kapitel avslutas avhandlingen med en diskussion om resultaten i förhållande till 

den rådande teoretiska referensramen samt sakhypoteserna som ställdes upp på basis 

av tidigare forskning kring ämnet. Utgående från dessa diskuteras implikationerna för 

konvergenshandelsstrategier som resultaten av undersökningen främjar. 

Tre sakhypoteser uppställdes i kapitel 5.6.1 enligt följande: 

1) Parvisa korsnoterade aktier är sinsemellan kointegrerade och därmed har 
ett långsiktigt jämviktsförhållande 

2) Emellanåt kan det uppstå prisavvikelser mellan korsnoterade aktier även om 
marknaderna är starkt integrerade 

3) Såväl kanadensiska som den amerikanska börsens aktie kan justeras i pris 
för att hastigt återställa jämvikt 

 

9.1 Prisparitet, avvikelser och återkonvergens till paritet 

I sammanhanget för korsnoteringar kan förutsättningarna för arbitragepotential 

kortfattat beskrivas i tre steg; att det finns ett långsiktigt jämviktsförhållande, kortvariga 

avvikelser från jämvikten och slutligen återkonvergens till denna jämvikt (Alexander et 

al. 2001, citerad i Lin, McCrae & Gulati 2006, s. 3-4). Vid kontextet för korsnoterade, 

ekonomiskt likvärdiga aktier är den enda ekonomiskt rimliga jämvikten för aktieparen 

ett förhållande av prisparitet. 

Dessa tre aspekt tangerar även starkt med de tre uppställda sakhypoteserna. Som 

diskuterat i kapitlet om arbitrageteori är förekomsten av arbitrage i sin renaste form 

osannolikt i praktiken, men någon form av riskarbitrage, enligt terminologin i Schleifer 

och Vishny (1997), är fullkomligt möjlig. Detta skulle i sin tur främja 

investeringsstrategier som innefattar till synes riskfri konvergenshandel. 

Genom kointegrationstest och felkorrigeringsmodeller har vi visat framkomsten av 

första och tredje förutsättningen hos 47 aktiepar. Mer specifikt påvisas kointegration 

mellan 47 aktiepar dvs. den övervägande majoriteten av samplet, vilket bestyrker den 

första sakhypotesen. Bland de resterande aktieparen i samplet är 6 inte giltiga för 

koitegrationstest, medan ett aktiepar inte påvisar kointegration vilket antagligen kan 

förklaras med en nyemission och ett rättighetserbjudande som skett 2013. 



64 
  

 

Därtill påvisas en hastig återkonvergens till jämvikt för samtliga kointegrerade aktiepar, 

då majoriteten av en given diskrepans generellt reducerats inom en dag. Det finns inget 

signifikant interceptet mellan samtliga parvisa aktier, och det antyds att en förändring i 

aktiepriset på den ena börsen har ett starkt samband med en prisförändring av samma 

grad på den andra börsen, vilket är generellt i överensstämmelse med teorin gällande 

lagen om ett pris då två tillgångar som är ekonomiskt likvärdiga torde handlas för samma 

marknadspris. Det påvisas även att såväl aktien på börsen i Kanada som den 

amerikanska börsens aktie kan justeras för att återställa prispariteten, även om endera 

börsen i de flesta fall är klart dominerande beträffande prisupptäckten för de individuella 

företagens aktier. I stora drag stöder dessa egenskaper den tredje sakhypotesen som 

uppställdes tidigare. 

Till näst analyseras den andra förutsättningen för arbitragepotential, nämligen de 

kortvariga avvikelserna från jämviktsförhållandet. 

9.1.1 Kortvariga avvikelser från jämviktsförhållande 

Som presenterat i kapitel 6.3.1 och Bilaga 3, framkommer det kortvariga prisavvikelser 

mellan de parvisa aktierna. Dessa sammanfattas i Tabell 6. Övre sektionen i tabellen 

beskriver hela samplet för undersökningen, medan den nedre omfattar endast de 

aktiepar som påvisar statistiskt signifikant kointegration och följaktligen de aktiepar 

som det uppställts felkorrigeringsmodeller för. Maximiavvikelserna i tabellen är 

genomsnitt av maximala prisavvikelserna för de enskilda aktieparen, medan 

maximigränser utgörs av den minsta respektive respektive den största 

maximiavvikelsen. 

Aktiepar Sampelstorlek 
Medel- 

avvikelse 
Med.avv. (%) 

Maximi- 

avvikelse 
 Max.avv. (%) 

Maximi-

gränser (%) 

TSX-NYSE 43 0,077 0,5 % 0,848 3,4 % 0,8-36,7 % 

TSX-Nasdaq 11 0,206 0,4 % 4,039 6,2 % 1,6-16,6 % 

Totalt 54 0,103 0,4 % 1,498 3,9 % 0,8-36,7 % 

TSX-NYSE 38 0,037 0,1 % 0,651 2,6 % 0,8-13,3 % 

TSX-Nasdaq 9 0,247 0,4 % 4,884 6,5 % 2,1-16,6 % 

Totalt 47 0,077 0,2 % 1,461 3,4 % 0,8-16,6 % 

Tabell 6 Sammanfattning av prisdiskrepanser mellan börserna 
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I medeltal observeras en diskrepans mellan parvisa aktiepriser på 0,5 % för 

korsnoteringar på NYSE i hela samplet. Däremot för de 38 företag som vi påvisat att har 

ett jämviktsförhållande mellan korsnoterade aktierna i form av statistiskt signifikant 

kointegration, är medelavvikelsen i aktieprisen ett mindre belopp på 0,1 %. 

Diskrepanserna mellan korsnoteringarna på Nasdaq är relativt lika med 0,4 % för såväl 

hela samplet som de 9 företag som påvisar kointegration. Totalt obseveras 

genomsnittliga diskrepanser mellan TSX och de amerikanska börserna på 0,4 % 

respektive 0,2 %. 

Dock är de genomsnittliga prisdiskrepanserna inte av kritiskt intresse, då de naturligtvis 

är mycket låga när lagen om ett pris jämställer prispariteten mycket snabbt vid fall av 

diskrepanser. Däremot är det de estaka chockerna och större jämviktsrubbningar som 

medför arbitragepotential. 

Medan det exempelvis framkommit en maximal prisdiskrepans på 36,7 % mellan 

Turquoise Hill Resources Ltd:s korsnoterade aktier, vilket intuitivt verkar som ett 

ypperligt tillfälle för en arbitragör, fastställdes det tidigare att aktieprisen inte är 

kointegrerade sinsemellan och de kan inte antas ha ett långsiktigt jämviktsförhållande. 

Därmed är det ändamålsenligt att beakta diskrepanserna endast för de aktiepar som 

verkligen påvisar ett kointegrationsförhållande. 

Även prisdiskrepanserna för dessa 47 företags korsnoterade aktier har tillfälligt nått flera 

dollar, och i dessa instanser kan vi se implikationer för potentiell arbitrage och 

lönsamma konvergenshandelsstrategier. Den största observerade prisdiskrepansen 

mellan dessa aktiepar har uppnått mellan 0,8 % och så mycket som 16,6 % beroende på 

aktieparet, med ett genomsnitt av aktiernas maximidiskrepans på 2,6 % för 

korsnoteringarna på NYSE och 6,5 % för korsnoteringarna på Nasdaq. Den 

genomsnittliga maximidiskrepansen mellan parvisa aktiepriser på TSX och de 

amerikanska börserna som helhet blir 3,4 %. 

Därmed kunde det generaliseras att i något skede inom en dryg tio års tidsperiod 

inträffar i genomsnitt en 3,4 % prisdiskrepans mellan aktieprisen för kanadensiska 

börsbolag korsnoterade på de stora amerikanska börserna. Vissa aktier förväntas ha 

större diskrepanser än detta, och därtill förväntas det även framkomma flera mindre 

diskrepanser. Följaktligen stöder de observerade prisavvikelserna i stort sett den andra 

sakhypotesen som uppställdes tidigare. I grund och botten är prisdiskrepanserna ändå 

till synes slumpmässiga och omöjliga att förutspå, i enlighet med slumpvandringsteorin. 
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Emellertid är det inte nödvändigt att förutspå prisdiskrepanserna, utom kritiskt med 

tanke på konvergenshandel är att ta rätta positioner då en diskrepans observeras och 

innan den upphör. Därmed krävs det endast en diskrepans av tillräcklig storlek och 

förmågan att förutsäga att priserna kommer att återkonvergeras till jämvikt. Ifall 

hastigheten av återkonvergensen kan estimeras, har arbitragören även en tidsram för 

arbitragepotentialet till sitt förfogande. 

 

9.2 Implikationer för arbitrage och konvergenshandel 

Då vi beaktar simultant förekomsten av långsiktiga jämviktsförhållandet, kortvariga 

avvikelserna från jämvikten och  detaljerna för återkonvergens till jämvikten som erhålls 

i undersökningen, kan vi dra slutsatser för arbitragepotentialet för såväl individuella 

aktiepar som större helheter. 

En generaliserande illustration utgående från genomsnittliga resultaten för de 47 

sinsemellan kointegrerade aktieparen talar för förekomsten av möjligheter till arbitrage. 

En översikt av genomsnittliga resultaten presenteras i Tabell 7. 

 Totalt NYSE Nasdaq 

Max. prisdiskrepans 3,4 % 2,6 % 6,5 % 

Kointegration Återkonvergens till jämvikt sker 

Reduktionstid (50 %) 8 h 45 min 8 h 40 min 9 h 

Reduktionstid (10 %) 29 h 28 h 45 min 30 h 

Prisupptäckt (TO/US) 61,6/38,4 59,7/40,3 69,9/30,1 

Tabell 7 Översikt av genomsnittliga resultat 

Medan vi ser att korsnoteringarna på Nasdaq från ett konvergenshandelsperspektiv har 

i genomsnitt mer attraktiva egenskaper med något större prisavvikelser och något 

långsammare reduktionshastighet än korsnoteringarna på NYSE, kan man ändå inte dra 

slutsatser utgående från detta. Korsnoteringarna på Nasdaq är relativt fåtaliga, och 

därmed kan det inte konkluderas att korsnoteringarna på Nasdaq i regel skulle 

överprestera de på NYSE beträffande konvergenshandelsstrategier. Därmed är det av 

större intresse att se på och analysera de totala genomsnitten. 
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Ifall en arbitragör kan reagera snabbt på en prisdiskrepans av detta slag som presenteras 

i tabellen, dvs. ta en kort position i den övervärderade aktien och köpa den 

undervärderade aktien, kan arbitragören generellt observera en gynnsam justering i 

aktieprisen inom loppet om några timmar. I drygt 10 timmar förväntas prisdiskrepansen 

ha halverats, och arbitragören har gjort en till synes riskfri vinst på någon procent. Inom 

ca. 30 timmar återstår i sin tur endast 10 % av nämnda diskrepansen. 

Utöver det kan arbitragören även justera sina positioner för att öka lönsamheten, då 

båda aktieprisen sällan justeras sinsemellan lika kraftigt. Lin, McCrae och Gulati (2006) 

påpekar att avvikelser från jämviktsprissättning är i grund och botten slumpmässiga, och 

därmed är en aktie i ett par lika sannolikt att vara övervärderad som undervärderad. 

Dock är endast vinsten per handel det avgörande för arbitragepotential i 

aktieparshandel, och därmed ogiltiggör slumpmässigheten inte strategin. 

Utgående från prisupptäcktsdynamiken kan de långa respektive korta positionerna 

vägas enligt deras relativa bidrag och justeringsparametrar, snarare än att de vore lika 

viktade. Med tanke på att det i genomsnitt påvisas större bidrag till prisupptäckten från 

TSX, kommer aktien på den amerikanska börsen allmänt taget att justeras starkare och 

erbjuder större vinstpotential vare sig det genom en lång eller kort position. 

Dessutom fastställdes det att prisupptäcktsdynamiken lutar i de flesta fall mycket starkt 

mot endera börsen, vilket ytterligare betonar vikten av att hitta alternativa lösningar till 

naivt viktande av positionerna. I flera fall var även den amerikanska börsen den klart 

dominerande för prisupptäckten av aktieparet, och i dessa fall skulle en motsatt viktning 

av positionerna vara av intresse. 

Då vi inför begränsningar till arbitrage i diskussionen blir implikationerna för arbitrage 

mindre klara. Bland annat Gagnon och Karolyi (2010) presenterar tanken att i 

verkligheten finns marknadsfriktioner och ofullständig information som begränsar 

arbitrage, och att transaktionskostnader och innehavskostnader kan hämma 

arbitragemöjligheter. Å andra sidan presenterar De Jong, Rosenthal och Van Dijk (2009) 

att transaktionskostnader har en mer negativ inverkan på avkastningen för 

parhandelsstrategier med korta tidsperspektiv. 

Därtill, medan det framkommer en till synes riskfri karakteristik för handel av parvisa 

aktier som uppstår från de simultana långa respektive korta positioner som öppnas, är 

strategin i verkligeten inte genuint fri från risk. Medan de motsatta positionerna i bästa 
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fall immuniserar handelsresultaten mot systematiska marknadsrörelser i priser som 

vore ogynnsamma för innehavaren av en enkel position, kan det ändå förekomma 

ihållande ineffektivitet i prissättningen eller en förändring i jämviktspositionen (Lin, 

McCrae & Gulati 2006). En sådan förändring i jämviktspositionen, utöver de högre 

innehavskostnaderna, spelar generellt en större roll för investeringar med relativt längre 

tidsperspektiv. Schleifer och Vishny (1997) påpekar vidare att även om priserna på de 

två tillgångarna i slutändan konvergerar till jämvikt är det fullt möjligt i enstaka fall att 

det sker en tillfällig motsatt priskonvergens, vilket kunde leda till en förlust på kort sikt 

och ett behov av ytterligare kapital. Därtill förklarar Brealey, Myers och Allen (2014) att 

vissa typer av handel är svåra att utföra, till exempel att ta en kort position i en 

överprissatt aktie, som medför inbakade risker. 

Därmed, med tanke på hur relativt små avvikelserna från jämvikten huvudsakligen är i 

praktiken, bör en investerare göra relativt stora investeringar för att överskrida 

transaktionskostnaderna i samband med aktiehandeln, och samtidigt överväga 

tidshorisonten för investeringen. I slutändan kan det ändå påstås att resultaten har 

implikationer som främjar en viss form av investeringsstrategi som kunde vara lönsam 

även för en ordinär icke-professionell investerare, ifall de har ett sätt att identifiera de 

enstaka meningsfulla avvikelser från prispariteten relativt snabbt.  

Dock är det inte nödvändigtvis helt uppriktigt att benämna en investerare som 

verkställer dessa strategier en arbitragör, utom snarare är de helt enkelt 

konvergenshandlare. Med tanke på de inbakade och indirekta riskerna i denna form av 

konvergenshandel, kan en strategi av denna slag endast krediteras för att härstamma 

från arbitrageteori på en konceptuell nivå, snarare än att kalla strategin i sig verklig 

arbitrage. 
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10 SLUTSATSER 

Avhandlingen undersöker korsnoterade aktiers prisparitet, avvikelser från detta 

förhållande och karakteristik för återkonvergensen till pariteten. Den centrala 

forskningsfrågan för studien är hurdan helhetsbild dessa uppgör, och vad detta 

implicerar från ett investeringsperspektiv. Avhandlingens främsta kontribution är att 

erbjuda en samlad helhet av för ett konvergenshandelssyfte kritiska aspekt mellan 

ekonomiskt likvärdiga korsnoterade aktier. 

Avhandlingens empiriska undersökning baserar sig på prisdata av 54 stycken TSX-

listade kanadensiska företag som är korsnoterade på antingen NYSE eller Nasdaq. 

Tidsintervallet som undersöks är 1.1.2010-30.6.2019. Den färska sampelperioden i sig 

bidrar med en uppsättning av företag som mestadels är mycket olik till jämförbara 

tidigare studier som undersökt samma marknader, då omsättningen av kanadensiska 

korsnoteringar på börserna i USA är hög. Samplet som undersöks kan även anses som 

en stabil period för korsnoteringar då det berör en tidsperiod efter uppsvingen av 

korsnoteringar samt finanskrisen, vilket i dagens läge undersökts endast begränsat. 

Metodiken för empiriska undersökningen grundar sig på konceptet om kointegration, 

relaterade statistiska ramverk och test, felkorrigeringsmodeller samt anpassningar av 

dessa. Modellerna används för att testa för framkomsten av förutsättningar för 

arbitragepotential, som utgående från rådande teori i sammanhanget för korsnoteringar 

kan kortfattat beskrivas i tre steg; ett långsiktigt jämviktsförhållande, kortvariga 

avvikelser från jämvikten och slutligen återkonvergens till jämvikt. Resultaten tyder på 

att majoriteten av samplet uppfyller första och tredje förutsättningen, då 47 aktiepar 

påvisar sinsemellan såväl statistiskt signifikant kointegration som prisjustering till 

jämvikt. Med tanke på lagen om ett pris agerar aktiernas prisparitet som 

jämviktsförhållandet, vilket även stöds av resultaten. 

Dock observeras även kortvariga avvikelser i form av prisdiskrepanser mellan 

aktieparen. Dessa avvikelser är emellertid i genomsnitt mycket små och går 

slumpmässigt i båda riktningarna. Däremot är det de enskilda avvikelserna av betydande 

magnitud som främjar konvergenshandelsstrategier och skapar instanser för någon form 

av arbitragepotential. Följaktligen framkommer det faktiskt prisavvikelser av betydande 

skala i datat, även mellan de aktiepar som påvisar sinsemellan signifikant kointegration. 

Resultaten tyder även på en hastig konvergens till prispariteten, då majoriteten av en 

given diskrepans i allmänhet försvinner inom en dag. Vidare kan det utgående från 
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prisupptäcktsdynamiken observeras att medan TSX i genomsnitt bidrar något starkare 

än börsen i USA, är det i de flesta fall endera börsen som justerar klart starkare till 

aktiepriset på den andra börsen. 

Dessa egenskaper för korsnoterade aktier talar för att en konvergenshandelsstrategi i 

form av parvishandel kunde eventuellt vara lönsam i praktiken, ifall investeraren kvickt 

kan såväl reagera som agera på uppstående prisavvikelser. De observerade 

konvergenshastigheterna utgör en tidsram för handeln, medan börsernas relativa  

prisupptäckt erbjuder riktlinjer för vägandet av långa respektive korta positionen. 

Avhandlingen presenterar därmed en ytterligare kontribution som tyder på att även en 

ordinär investerare kunde eventuellt utöva arbitragelik verksamhet, som ofta i dagens 

läge ses som något för specialiserade, professionella arbitragörer. Däremot då vi inför 

transaktionskostnader och andra begränsningar till arbitrage i diskussionen är en 

konvergenshandelsstrategi av denna typ inte genuint riskfri, och det är sannolikt att 

dessa begränsningar suger upp en stor del av potentialet för en till synes riskfri vinst. 

Detta skulle emellertid stöda den gamla visdomen att det finns inga gratisluncher. 

 

10.1 Fortsatt forskning 

Korsnoteringar är ett intressant koncept som ändå forskats relativt lite, speciellt med 

avseende på färskt data. Därmed finns det upphov till fortsatt forskning inom ämnet i 

framtiden. 

Eftersom min forskning endast undersöker korsnoteringar av ordinarie aktier, kunde det 

i framtiden göras en undersökning som forskar både ordinarie aktier och ADRs separat. 

En stor del tidigare forskning har grupperat ordinarie aktier och ADRs naivt tillsammans 

för att representera korsnoterade aktier som helhet, men som vi vet är ADRs inte helt 

ideala ersättare för ordinarie aktier. Därmed vore det intressant att se kvantitativt 

skillnaden mellan dessa två grupper inom korsnoteringar. 

Därtill kunde begränsningar till arbitrage, bl.a. transaktionskostnader och 

innehavskostnader, uppskattas kvantitativt kombinerad med icke-linjära autoregressiva 

konvergensmodeller för såväl en enskild investerare som en institutionell investerare för 

att vidare utforska ifall institutioner har ensamrätt till arbitrageverksamhet vid handel 

av korsnoterade aktier. 
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BILAGA 1 SAMPELFÖRETAG 

Företagets namn Ticker Börs Industri 

Barrick Gold Corp ABX NYSE Gruvdrift 

Agnico Eagle Mines Ltd AEM NYSE Gruvdrift 

Yamana Gold Inc AUY NYSE Gruvdrift 

Brookfield Asset Management Inc BAM NYSE Fastighetsinvestering 

BCE Inc BCE NYSE Telekommunikation 

Bank of Montreal BMO NYSE Banker 

Bank of Nova Scotia BNS NYSE Banker 

Baytex Energy Corp BTE NYSE Olja & gas 

CAE Inc CAE NYSE Flyg & försvar 

Cameco Corp CCJ NYSE Industriella metaller 

Celestica Inc CLS NYSE Elektronik 

Canadian Imperial Bank of Commerce CM NYSE Banker 

Canadian National Railway Co CNI NYSE Industriell transport 

Canadian Natural Resources Ltd CNQ NYSE Olja & gas 

Cott Corp COT NYSE Drycker 

Canadian Pacific Railway Ltd CP NYSE Industriell transport 

Cenovus Energy Inc CVE NYSE Olja & gas 

Encana Corp ECA NYSE Olja & gas 

Enbridge Inc ENB NYSE Olja & gas 

Enerplus Corp ERF NYSE Olja & gas 

Endeavour Silver Corp EXK NYSE Gruvdrift 

CGI Inc GIB NYSE Mjukvaror 

Gildan Activewear Inc GIL NYSE Kläder 

Iamgold Corp IAG NYSE Gruvdrift 

Kinross Gold Corp KGC NYSE Gruvdrift 

Manulife Financial Corp MFC NYSE Livsförsäkring 

Magna International Inc MGA NYSE Bildelar 

Obsidian Energy Ltd OBE NYSE Olja & gas 

Precision Drilling Corp PDS NYSE Olja & gas 

Ritchie Bros. Auctioneers Inc RBA NYSE Industriteknik 

Rogers Communications Inc RCI NYSE Telekommunikation 

Royal Bank of Canada RY NYSE Banker 

Shaw Communications Inc SJR NYSE Media 

Sun Life Financial Inc SLF NYSE Livsförsäkring 

Stantec Inc STN NYSE Stödservice 

Suncor Energy Inc SU NYSE Olja & gas 

TransAlta Corp TAC NYSE Elektricitet 

Teck Resources Ltd TCK NYSE Industriella metaller 

Toronto-Dominion Bank TD NYSE Banker 

Thomson Reuters Corp TRI NYSE Media 

TC Energy Corp TRP NYSE Olja & gas 

Turquoise Hill Resources Ltd TRQ NYSE Industriella metaller 

Domtar Corp UFS NYSE Skogsbruk & papper 
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Företagets namn Ticker Börs Industri 

Aeterna Zentaris Inc AEZS Nasdaq Bioteknologi 

Ballard Power Systems Inc BLDP Nasdaq Förnybar energi 

Descartes Systems Group Inc DSGX Nasdaq Mjukvaror 

Methanex Corp MX Nasdaq Kemikalier 

Oncolytics Biotech Inc ONC Nasdaq Bioteknologi 

Open Text Corp OTEX Nasdaq Mjukvaror 

Pan American Silver Corp PAAS Nasdaq Gruvdrift 

SunOpta Inc SOY Nasdaq Konsumentprodukter 

Sierra Wireless Inc SW Nasdaq Kommunikationsutrustning 

TransGlobe Energy Corp TGL Nasdaq Olja & gas 

Westport Fuel Systems Inc WPRT Nasdaq Bildelar 
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BILAGA 2 DESKRIPTIV STATISTIK OCH HANDELSVOLYMER 

  

Ticker 
New York Stock Exchange Daglig 

handelsvolym* 

Toronto Stock Exchange Daglig 
handelsvolym* Median Min Max Median Min Max 

ABX 17,935 5,940 55,630 13 269,1 17,946 5,932 55,699 3 447,4 

AEM 42,200 21,100 87,130 2 087,8 42,222 21,119 87,481 847,2 

AUY 6,005 1,410 20,390 10 392,2 6,004 1,400 20,418 3 559,4 

BAM 29,438 12,738 48,380 1 200,4 29,485 12,794 48,381 1 088,0 

BCE 42,940 25,750 48,910 809,7 42,951 25,683 49,013 1 522,1 

BMO 63,570 48,100 84,110 591,7 63,600 48,173 84,144 1 505,3 

BNS 55,200 35,800 68,330 630,8 55,194 35,770 68,371 2 180,6 

BTE 29,485 1,320 61,620 1 140,8 29,425 1,324 61,870 2 374,4 

CAE 12,340 8,000 27,250 81,9 12,328 7,975 27,254 555,5 

CCJ 17,495 7,460 43,590 2 152,1 17,522 7,432 43,615 1 179,8 

CLS 10,440 6,220 14,590 466,0 10,440 6,211 14,604 429,3 

CM 78,810 57,540 99,880 341,9 78,833 57,527 99,936 1 232,3 

CNI 58,075 24,580 94,620 1 333,0 58,074 24,602 94,678 1 449,3 

CNQ 31,850 15,557 50,552 3 189,4 31,839 15,520 50,486 2 865,7 

COT 8,740 5,570 17,620 717,6 8,740 5,599 17,644 183,5 

CP 145,340 44,920 240,360 751,7 145,468 44,961 240,450 438,6 

CVE 24,490 6,440 40,240 2 213,0 24,473 6,425 40,253 2 514,4 

ECA 17,340 3,010 35,190 9 310,4 17,328 3,009 35,238 3 582,9 

ENB 39,420 21,690 54,370 1 714,8 39,436 21,669 54,489 2 158,1 

ERF 13,020 2,160 32,930 1 050,4 13,017 2,161 32,939 887,5 

EXK 3,725 1,010 12,800 1 521,9 3,727 1,029 12,796 268,6 

GIB 35,670 13,140 77,170 208,9 35,681 13,173 77,241 710,6 

GIL 26,390 8,180 39,310 718,4 26,381 8,157 39,332 733,0 

IAG 5,050 1,150 23,250 5 565,9 5,050 1,153 23,359 1 983,6 

KGC 4,340 1,380 20,610 10 498,5 4,349 1,372 20,604 3 995,7 

MFC 17,130 9,860 21,990 2 337,7 17,140 9,877 22,007 4 220,0 

MGA 41,640 13,320 66,290 1 710,5 41,634 13,343 66,342 1 173,4 

OBE 44,310 1,050 202,300 311,0 44,385 1,051 202,398 199,1 

PDS 6,890 1,650 17,890 2 084,8 6,901 1,663 17,865 1 587,6 

RBA 25,125 17,520 39,430 515,4 25,114 17,522 39,492 143,6 

RCI 39,795 29,940 55,720 393,2 39,823 29,918 55,732 1 138,8 

RY 61,970 41,430 86,750 889,8 61,957 41,385 86,836 2 648,2 

SJR 20,830 16,150 27,360 348,5 20,843 16,144 27,363 954,0 

SLF 32,630 17,470 44,150 457,2 32,645 17,461 44,153 1 347,3 

STN 23,975 10,545 34,710 22,3 23,981 10,554 34,769 245,0 

SU 32,410 19,610 47,730 4 605,4 32,417 19,606 47,741 3 571,5 

TAC 10,460 2,600 23,140 90,6 10,469 2,586 23,182 776,6 

TCK 23,932 2,617 64,036 4 309,1 23,906 2,607 64,094 2 725,4 

TD 43,395 29,190 61,820 1 356,2 43,398 29,196 61,801 3 437,9 

TRI 38,350 25,360 66,870 943,7 38,353 25,400 66,951 800,6 

TRP 43,865 29,490 56,190 863,9 43,894 29,454 55,999 1 592,8 

TRQ 3,500 1,140 20,322 3 578,0 3,539 1,139 28,994 1 073,0 

UFS 40,048 23,475 57,565 837,9 40,049 23,706 57,627 47,5 
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* Dagliga handelsvolymer avser genomsnittliga dagliga antalet företagets aktier som handlats på 

börsen i fråga under dataperioden. Antalen är uttryckta i tusental. 

Ticker 
Nasdaq   Daglig 

handelsvolym* 

Toronto Stock Exchange Daglig 
handelsvolym* Median Min Max Median Min Max 

AEZS 106,000 0,839 1548,0 244,1 105,263 0,828 1540,98 14,4 

BLDP 1,940 0,590 6,880 1 232,8 1,934 0,593 6,870 249,6 

DSGX 14,540 5,300 41,140 43,3 14,505 5,317 41,142 124,1 

MX 43,050 19,690 82,500 603,3 43,046 19,686 82,366 312,9 

ONC 7,581 1,459 65,265 72,5 7,578 1,485 65,055 23,9 

OTEX 23,725 9,295 41,670 887,0 23,743 9,215 41,694 614,1 

PAAS 15,920 5,630 42,650 2 007,4 15,913 5,633 42,727 336,2 

SOY 7,050 2,310 14,160 379,2 7,058 2,271 14,168 34,5 

SW 15,330 6,070 48,380 333,1 15,324 6,071 48,410 90,1 

TGL 4,370 1,060 19,086 183,6 4,375 1,066 19,057 188,2 

WPRT 6,020 0,828 48,710 834,3 6,028 0,824 48,654 94,9 
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BILAGA 3 PRISDISKREPANS MELLAN TSX OCH BÖRSERNA I USA 

Ticker 
TSX-NYSE absolutbelopp & procentskillnad 

Medeltal % Median % Min % Max % 

ABX 0,032 0,1 % 0,018 0,1 % 0,000 0,0 % 0,663 2,5 % 

AEM 0,052 0,1 % 0,036 0,1 % 0,000 0,0 % 0,787 1,5 % 

AUY 0,014 0,2 % 0,010 0,2 % 0,000 0,0 % 0,238 4,4 % 

BAM 0,045 0,2 % 0,039 0,1 % 0,000 0,0 % 0,354 1,6 % 

BCE 0,035 0,1 % 0,027 0,1 % 0,000 0,0 % 0,362 0,8 % 

BMO 0,061 0,1 % 0,046 0,1 % 0,000 0,0 % 1,025 1,4 % 

BNS 0,053 0,1 % 0,039 0,1 % 0,000 0,0 % 0,831 1,4 % 

BTE 0,034 0,2 % 0,014 0,1 % 0,000 0,0 % 1,045 4,8 % 

CAE 0,024 0,2 % 0,017 0,1 % 0,000 0,0 % 0,328 2,9 % 

CCJ 0,022 0,1 % 0,014 0,1 % 0,000 0,0 % 0,744 1,9 % 

CLS 0,015 0,1 % 0,011 0,1 % 0,000 0,0 % 0,127 1,1 % 

CM 0,072 0,1 % 0,053 0,1 % 0,000 0,0 % 1,050 1,3 % 

CNI 0,054 0,1 % 0,040 0,1 % 0,000 0,0 % 0,911 1,6 % 

CNQ 0,034 0,1 % 0,025 0,1 % 0,000 0,0 % 0,478 1,6 % 

COT 0,015 0,2 % 0,012 0,1 % 0,000 0,0 % 0,145 1,9 % 

CP 0,132 0,1 % 0,097 0,1 % 0,000 0,0 % 2,238 1,5 % 

CVE 0,026 0,1 % 0,016 0,1 % 0,000 0,0 % 0,399 1,8 % 

ECA 0,022 0,1 % 0,015 0,1 % 0,000 0,0 % 0,567 2,7 % 

ENB 0,038 0,1 % 0,028 0,1 % 0,000 0,0 % 1,164 2,8 % 

ERF 0,021 0,1 % 0,014 0,1 % 0,000 0,0 % 0,292 2,7 % 

EXK 0,012 0,3 % 0,009 0,2 % 0,000 0,0 % 0,175 3,9 % 

GIB 0,037 0,1 % 0,027 0,1 % 0,000 0,0 % 0,708 2,9 % 

GIL 0,023 0,1 % 0,018 0,1 % 0,000 0,0 % 0,278 1,7 % 

IAG 0,016 0,2 % 0,010 0,2 % 0,000 0,0 % 0,393 7,2 % 

KGC 0,015 0,2 % 0,010 0,2 % 0,000 0,0 % 0,374 3,4 % 

MFC 0,018 0,1 % 0,014 0,1 % 0,000 0,0 % 0,156 0,9 % 

MGA 0,041 0,1 % 0,029 0,1 % 0,000 0,0 % 0,903 3,7 % 

OBE 0,114 0,5 % 0,063 0,2 % 0,000 0,0 % 2,466 13,3 % 

PDS 0,015 0,2 % 0,011 0,2 % 0,000 0,0 % 0,117 1,6 % 

RBA 0,042 0,2 % 0,030 0,1 % 0,000 0,0 % 0,776 3,6 % 

RCI 0,037 0,1 % 0,028 0,1 % 0,000 0,0 % 0,609 1,6 % 

RY 0,059 0,1 % 0,045 0,1 % 0,000 0,0 % 0,786 1,3 % 

SJR 0,022 0,1 % 0,017 0,1 % 0,000 0,0 % 0,225 1,0 % 

SLF 0,033 0,1 % 0,025 0,1 % 0,000 0,0 % 0,446 1,8 % 

STN 0,040 0,2 % 0,031 0,1 % 0,000 0,0 % 0,569 2,3 % 

SU 0,035 0,1 % 0,025 0,1 % 0,000 0,0 % 0,777 2,5 % 

TAC 0,020 0,2 % 0,015 0,1 % 0,000 0,0 % 0,337 2,4 % 

TCK 0,032 0,1 % 0,020 0,1 % 0,000 0,0 % 0,536 2,6 % 

TD 0,041 0,1 % 0,031 0,1 % 0,000 0,0 % 0,603 1,7 % 

TRI 0,037 0,1 % 0,028 0,1 % 0,000 0,0 % 1,026 2,5 % 

TRP 0,041 0,1 % 0,030 0,1 % 0,000 0,0 % 0,772 1,9 % 

TRQ 1,727 13,2 % 0,015 0,5 % 0,000 0,0 % 8,672 36,7 % 

UFS 0,041 0,1 % 0,029 0,1 % 0,000 0,0 % 0,999 1,8 % 

Medeltal 0,077 0,5 % 0,026 0,1 % 0,000 0,0 % 0,848 3,4 % 
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Ticker 
TSX-Nasdaq absolutbelopp & procentskillnad 

Medeltal % Median % Min % Max % 

AEZS 1,901 0,8 % 0,334 0,6 % 0,000 0,0 % 35,768 9,7 % 

BLDP 0,011 0,6 % 0,008 0,4 % 0,000 0,0 % 0,179 6,4 % 

DSGX 0,047 0,4 % 0,023 0,2 % 0,000 0,0 % 2,406 16,6 % 

MX 0,054 0,1 % 0,041 0,1 % 0,000 0,0 % 1,261 2,5 % 

ONC 0,099 1,0 % 0,060 0,5 % 0,000 0,0 % 1,974 9,1 % 

OTEX 0,027 0,1 % 0,020 0,1 % 0,000 0,0 % 0,248 1,6 % 

PAAS 0,028 0,2 % 0,016 0,1 % 0,000 0,0 % 0,367 2,1 % 

SOY 0,022 0,3 % 0,015 0,2 % 0,000 0,0 % 0,268 5,1 % 

SW 0,028 0,2 % 0,021 0,1 % 0,000 0,0 % 0,835 3,2 % 

TGL 0,014 0,3 % 0,010 0,2 % 0,000 0,0 % 0,224 8,4 % 

WPRT 0,030 0,3 % 0,013 0,2 % 0,000 0,0 % 0,895 3,6 % 

Medeltal 0,206 0,4 % 0,051 0,3 % 0,000 0,0 % 4,039 6,2 % 
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BILAGA 4 OPTIMALA TISFÖRSKJUTNINGAR OCH ADF-TEST 

    ADF-test, NYSE ADF-test, TSX 

Ticker 
HQIC 
lags 

Test- 
statistik 

p-värde 
Test- 

statistik 
p-värde 

ABX 1 -1,648 0,774 -1,651 0,773 
AEM 1 -1,930 0,639 -1,926 0,641 
AUY 1 -2,089 0,551 -2,091 0,551 
BAM 5 -3,794 0,017 -3,786 0,017 

BCE 1 -3,167 0,091 -3,190 0,086 
BMO 1 -3,266 0,072 -3,289 0,068 
BNS 1 -2,886 0,167 -2,883 0,168 
BTE 2 -2,565 0,297 -2,567 0,296 

CAE 2 -0,393 0,988 -0,371 0,989 
CCJ 1 -3,094 0,108 -3,090 0,109 
CLS 1 -2,190 0,495 -2,205 0,486 
CM 1 -3,327 0,062 -3,351 0,058 

CNI 1 -3,446 0,046 -3,483 0,041 
CNQ 1 -3,302 0,066 -3,302 0,062 
COT 1 -2,978 0,139 -2,993 0,134 
CP 1 -2,036 0,581 -2,046 0,576 

CVE 1 -3,222 0,080 -3,230 0,079 
ECA 1 -2,674 0,247 -2,679 0,245 
ENB 2 -2,322 0,421 -2,304 0,431 
ERF 1 -1,832 0,689 -1,839 0,686 

EXK 1 -2,699 0,237 -2,688 0,242 
GIB 1 -3,173 0,090 -3,168 0,091 
GIL 1 -2,613 0,274 -2,608 0,277 
IAG 2 -1,725 0,740 -1,725 0,740 

KGC 2 -1,982 0,611 -1,991 0,606 
MFC 2 -3,129 0,099 -3,121 0,101 
MGA 1 -2,155 0,514 -2,159 0,512 

OBE 2 -1,796 0,707 -1,797 0,707 
PDS 1 -2,772 0,208 -2,777 0,206 
RBA 1 -3,758 0,019 -3,736 0,020 
RCI 1 -2,707 0,233 -2,716 0,230 

RY 1 -2,910 0,159 -2,913 0,158 
SJR 2 -2,917 0,157 -2,924 0,155 
SLF 2 -3,317 0,063 -3,314 0,064 
STN 1 -1,739 0,734 -1,772 0,719 

SU 1 -3,368 0,056 -3,396 0,052 
TAC 1 -1,556 0,810 -1,561 0,808 
TCK 1 -2,010 0,595 -2,016 0,592 
TD 1 -3,017 0,127 -3,035 0,122 

TRI 2 -0,811 0,963 -0,788 0,965 
TRP 1 -2,972 0,140 -2,986 0,136 
TRQ 4 -2,145 0,520 -1,950 0,628 
UFS 1 -3,685 0,023 -3,699 0,022 
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    ADF-test, Nasdaq ADF-test, TSX 

Ticker 
HQIC 
lags 

Test- 
statistik 

p-värde 
Test- 

statistik 
p-värde 

AEZS 3 -2,555 0,301 -2,566 0,296 

BLDP 2 -2,820 0,190 -2,831 0,186 

DSGX 2 -2,779 0,205 -2,750 0,216 

MX 1 -1,989 0,607 -1,997 0,602 

ONC 1 -2,645 0,260 -2,631 0,267 

OTEX 1 -3,422 0,048 -3,424 0,048 

PAAS 1 -2,019 0,590 -2,019 0,590 

SOY 1 -1,825 0,693 -1,861 0,674 

SW 1 -1,724 0,741 -1,723 0,741 

TGL 2 -3,881 0,013 -3,877 0,013 

WPRT 1 -2,495 0,331 -2,492 0,332 
 

 

Krav för kointegrationstesten: Enhetsrothypotesen (nollhypotesen att det finns en enhetsrot och 

tidsserien är icke-stationär) förkastas inte för de enskilda variablerna. 

Enhetsrothypotesen förkastas om p-värdet <0,05 
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BILAGA 5 KOINTEGRATIONSTEST 

 

  Engle-Granger Johansens test, r≤0 Johansens test, r≤1   

Ticker 
ADF-teststatistik 
för residualerna 

Trace 
test 

p-värde 
Max 
test 

p-värde 
Trace 

test 
p-värde 

Max 
test 

p-värde Kointegration 

ABX -34,386 *** 1554,1 0,000 1552,6 0,000 1,555 0,212 1,555 0,212 Ja 

AEM -33,385 *** 1700,8 0,000 1696,5 0,000 4,337 0,037 4,337 0,037 Ja 

AUY -34,033 *** 1662,7 0,000 1661,6 0,000 1,088 0,297 1,088 0,297 Ja 

BAM                     Inte giltig för test 

BCE -32,173 *** 1478,9 0,000 1469,9 0,000 9,053 0,003 9,053 0,003 Ja 

BMO -32,149 *** 1519,9 0,000 1515,1 0,000 4,819 0,028 4,819 0,028 Ja 

BNS -33,204 *** 1609,9 0,000 1602,1 0,000 7,801 0,005 7,801 0,005 Ja 

BTE -26,786 *** 933,3 0,000 911,1 0,000 0,210 0,647 0,210 0,647 Ja 

CAE -24,209 *** 730,9 0,000 729,9 0,000 1,070 0,301 1,070 0,301 Ja 

CCJ -31,537 *** 1534,7 0,000 1530,4 0,000 4,304 0,038 4,304 0,038 Ja 

CLS -32,301 *** 1411,4 0,000 1405,7 0,000 5,755 0,016 5,755 0,016 Ja 

CM -33,127 *** 1638,3 0,000 1629,0 0,000 9,262 0,002 9,262 0,002 Ja 

CNI                     Inte giltig för test 

CNQ -32,994 *** 1473,0 0,000 1464,4 0,000 8,618 0,003 8,618 0,003 Ja 

COT -31,597 *** 1489,3 0,000 1487,3 0,000 1,996 0,158 1,996 0,158 Ja 

CP -31,151 *** 1437,6 0,000 1437,2 0,000 0,402 0,526 0,402 0,526 Ja 

CVE -33,472 *** 1499,2 0,000 1498,4 0,000 0,804 0,370 0,804 0,370 Ja 

ECA -34,155 *** 1637,8 0,000 1635,0 0,000 2,767 0,096 2,767 0,096 Ja 

ENB -27,991 *** 959,4 0,000 953,0 0,000 6,411 0,011 6,411 0,011 Ja 

ERF -33,463 *** 1580,4 0,000 1579,2 0,000 1,268 0,260 1,268 0,260 Ja 

EXK -31,789 *** 1540,8 0,000 1537,7 0,000 3,061 0,080 3,061 0,080 Ja 

GIB -32,678 *** 1577,8 0,000 1577,7 0,000 0,128 0,720 0,128 0,720 Ja 

GIL -31,869 *** 1479,5 0,000 1478,5 0,000 0,973 0,324 0,973 0,324 Ja 

IAG -27,825 *** 836,5 0,000 834,6 0,000 1,872 0,171 1,872 0,171 Ja 

KGC -26,816 *** 880,9 0,000 876,0 0,000 4,823 0,028 4,823 0,028 Ja 

MFC -26,248 *** 890,6 0,000 883,6 0,000 7,019 0,008 7,019 0,008 Ja 

MGA -30,915 *** 1431,3 0,000 1428,2 0,000 3,123 0,077 3,123 0,077 Ja 

OBE -27,499 *** 908,2 0,000 907,4 0,000 0,828 0,363 0,828 0,363 Ja 

PDS -32,015 *** 1423,7 0,000 1422,0 0,000 1,678 0,195 1,678 0,195 Ja 

RBA                     Inte giltig för test 

RCI -31,628 *** 1465,2 0,000 1461,7 0,000 3,580 0,059 3,580 0,059 Ja 

RY -32,565 *** 1509,5 0,000 1507,2 0,000 2,333 0,127 2,333 0,127 Ja 

SJR -26,000 *** 804,9 0,000 796,0 0,000 8,860 0,003 8,860 0,003 Ja 

SLF -25,955 *** 856,5 0,000 853,7 0,000 2,870 0,090 2,870 0,090 Ja 

STN -32,261 *** 1442,6 0,000 1439,8 0,000 2,874 0,090 2,874 0,090 Ja 

SU -34,359 *** 1500,2 0,000 1489,4 0,000 10,820 0,001 10,820 0,001 Ja 

TAC -31,644 *** 1496,6 0,000 1494,3 0,000 2,271 0,132 2,271 0,132 Ja 

TCK -31,357 *** 1496,2 0,000 1493,2 0,000 2,988 0,084 2,988 0,084 Ja 

TD -31,761 *** 1495,7 0,000 1493,1 0,000 2,580 0,108 2,580 0,108 Ja 

TRI -27,881 *** 928,3 0,000 927,8 0,000 0,531 0,466 0,531 0,466 Ja 

TRP -34,322 *** 1585,9 0,000 1578,3 0,000 7,547 0,006 7,547 0,006 Ja 

TRQ -3,142   12,8 0,124 11,3 0,142 1,484 0,223 1,484 0,223 Nej 

UFS                     Inte giltig för test 



85 
  

 

 
 

  Engle-Granger Johansens test, r≤0 Johansens test, r≤1   

Ticker 
ADF-teststatistik 
för residualerna 

Trace 
test 

p-värde 
Max 
test 

p-värde 
Trace 

test 
p-värde 

Max 
test 

p-värde Kointegration 

AEZS -23,436 *** 611,7 0,000 609,2 0,000 2,505 0,114 2,505 0,114 Ja 

BLDP -24,578 *** 794,5 0,000 790,1 0,000 4,427 0,035 4,427 0,035 Ja 

DSGX -21,629 *** 635,4 0,000 635,3 0,000 0,139 0,710 0,139 0,710 Ja 

MX -31,017 *** 1387,2 0,000 1383,6 0,000 3,610 0,057 3,610 0,057 Ja 

ONC -33,461 *** 1495,8 0,000 1494,7 0,000 1,070 0,301 1,070 0,301 Ja 

OTEX                     Inte giltig för test 

PAAS -32,768 *** 1544,8 0,000 1542,2 0,000 2,681 0,102 2,681 0,102 Ja 

SOY -32,872 *** 1512,0 0,000 1508,2 0,000 3,780 0,052 3,780 0,052 Ja 

SW -33,355 *** 1547,5 0,000 1543,7 0,000 3,756 0,053 3,756 0,053 Ja 

TGL                     Inte giltig för test 

WPRT -31,672 *** 1572,9 0,000 1571,7 0,000 1,119 0,290 1,119 0,290 Ja 
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BILAGA 6 ENGLE-GRANGER TVÅSTEGSMODELL 

    Beroende variabel: TSX         Beroende variabel: NYSE     

Ticker Konstant β₁ t-värde (β₁) β₂ t-värde (β₂) Konstant β₁ t-värde (β₁) β₂ t-värde (β₂) 

ABX 0,000 1,013 582,8 *** -0,958 -46,80 *** 0,000 0,981 582,8 *** -0,944 -46,86 *** 

AEM 0,000 1,011 699,6 *** -1,021 -49,86 *** 0,000 0,985 699,6 *** -1,008 -49,77 *** 

AUY 0,000 1,012 576,9 *** -1,008 -49,12 *** 0,000 0,982 576,8 *** -0,993 -49,03 *** 

BCE 0,000 1,015 405,7 *** -0,921 -44,93 *** 0,000 0,971 405,7 *** -0,904 -45,14 *** 

BMO 0,000 1,013 386,1 *** -0,944 -45,78 *** 0,000 0,972 386,1 *** -0,929 -46,08 *** 

BNS 0,000 1,013 393,8 *** -0,994 -47,43 *** 0,000 0,973 393,8 *** -0,979 -47,91 *** 

BTE 0,000 1,014 505,2 *** -0,949 -46,02 *** 0,000 0,977 505,2 *** -0,940 -46,82 *** 

CAE 0,000 0,992 270,7 *** -0,838 -40,86 *** 0,000 0,977 270,7 *** -0,835 -41,13 *** 

CCJ 0,000 1,008 582,4 *** -0,955 -46,43 *** 0,000 0,986 582,4 *** -0,944 -46,29 *** 

CLS 0,000 1,006 500,4 *** -0,899 -43,78 *** 0,000 0,984 500,3 *** -0,889 -43,77 *** 

CM 0,000 1,010 404,4 *** -0,996 -48,10 *** 0,000 0,976 404,4 *** -0,982 -48,45 *** 

CNQ 0,000 1,010 667,6 *** -0,920 -44,97 *** 0,000 0,985 667,6 *** -0,909 -45,06 *** 

COT 0,000 0,997 474,4 *** -0,939 -45,50 *** 0,000 0,993 474,4 *** -0,936 -45,39 *** 

CP 0,000 1,006 544,4 *** -0,916 -44,50 *** 0,001 0,986 544,4 *** -0,905 -44,35 *** 

CVE 0,000 1,014 616,0 *** -0,925 -45,41 *** 0,000 0,980 616,0 *** -0,913 -45,78 *** 

ECA 0,000 1,012 566,4 *** -0,994 -48,48 *** 0,000 0,981 566,4 *** -0,980 -48,57 *** 

ENB 0,000 1,010 443,9 *** -0,943 -45,78 *** 0,000 0,978 443,9 *** -0,930 -45,94 *** 

ERF 0,000 1,011 515,2 *** -0,971 -47,07 *** 0,000 0,981 515,2 *** -0,961 -47,46 *** 

EXK 0,000 0,992 553,7 *** -0,958 -46,50 *** 0,000 1,000 553,7 *** -0,963 -46,53 *** 

GIB 0,000 1,016 526,4 *** -0,967 -47,33 *** 0,001 0,976 526,4 *** -0,948 -47,33 *** 

GIL 0,000 1,009 605,8 *** -0,931 -45,36 *** 0,000 0,985 605,8 *** -0,919 -45,24 *** 

IAG 0,000 1,010 567,5 *** -1,024 -49,82 *** 0,000 0,983 567,5 *** -1,008 -49,48 *** 

KGC 0,000 1,022 469,3 *** -1,043 -51,41 *** 0,000 0,968 469,3 *** -1,015 -51,38 *** 

MFC 0,000 1,015 558,1 *** -0,955 -46,83 *** 0,000 0,978 558,0 *** -0,938 -46,84 *** 

MGA 0,000 1,004 532,5 *** -0,913 -44,34 *** 0,000 0,988 532,5 *** -0,903 -44,04 *** 

OBE 0,001 1,016 477,6 *** -0,894 -43,85 *** -0,001 0,975 477,6 *** -0,879 -44,11 *** 

PDS 0,000 1,000 563,6 *** -0,908 -43,94 *** 0,000 0,993 563,5 *** -0,908 -44,21 *** 

RCI 0,000 1,008 472,2 *** -0,923 -44,80 *** 0,000 0,981 472,2 *** -0,912 -44,99 *** 

RY 0,000 1,009 428,2 *** -0,944 -45,83 *** 0,000 0,979 428,2 *** -0,930 -45,84 *** 

SJR 0,000 1,007 427,8 *** -0,939 -45,46 *** 0,000 0,980 427,7 *** -0,929 -45,70 *** 

SLF 0,000 1,008 472,2 *** -0,928 -45,00 *** 0,000 0,981 472,1 *** -0,919 -45,34 *** 

STN 0,000 0,996 315,6 *** -0,910 -43,83 *** 0,000 0,981 315,6 *** -0,912 -44,57 *** 

SU 0,000 1,011 583,6 *** -0,934 -45,56 *** 0,000 0,983 583,6 *** -0,921 -45,49 *** 

TAC 0,000 1,015 333,8 *** -0,931 -45,13 *** 0,000 0,965 333,8 *** -0,914 -45,67 *** 

TCK 0,000 1,007 771,0 *** -0,937 -45,53 *** 0,000 0,989 770,3 *** -0,931 -45,68 *** 

TD 0,000 1,015 422,8 *** -0,931 -45,43 *** 0,000 0,972 422,8 *** -0,913 -45,62 *** 

TRI 0,000 1,006 391,6 *** -0,972 -47,00 *** 0,000 0,979 391,6 *** -0,956 -46,77 *** 

TRP 0,000 1,014 438,6 *** -0,966 -46,74 *** 0,000 0,974 438,5 *** -0,954 -47,43 *** 
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    Beroende variabel: TSX         Beroende variabel: Nasdaq     

Ticker Konstant β₁ t-värde (β₁) β₂ t-värde (β₂) Konstant β₁ t-värde (β₁) β₂ t-värde (β₂) 

AEZS -0,001 0,991 329,0 *** -0,994 -47,78 *** -0,004 0,988 329,0 *** -0,985 -47,10 *** 

BLDP 0,000 0,996 389,0 *** -0,906 -43,52 *** 0,000 0,989 389,0 *** -0,909 -44,08 *** 

DSGX 0,001 0,898 124,7 *** -0,770 -37,54 *** 0,000 0,970 124,7 *** -0,846 -41,18 *** 

MX 0,000 1,005 599,2 *** -0,898 -43,34 *** 0,001 0,989 599,2 *** -0,893 -43,50 *** 

ONC 0,000 0,996 237,3 *** -0,937 -44,37 *** 0,000 0,964 237,2 *** -0,939 -45,82 *** 

PAAS 0,000 0,996 549,0 *** -0,973 -46,77 *** 0,000 0,997 549,0 *** -0,973 -46,68 *** 

SOY 0,000 1,002 288,5 *** -0,959 -46,01 *** 0,000 0,971 288,5 *** -0,938 -45,52 *** 

SW 0,000 1,004 709,4 *** -0,973 -46,70 *** 0,000 0,991 709,4 *** -0,968 -46,85 *** 

WPRT 0,000 0,995 517,4 *** -0,982 -47,04 *** 0,000 0,996 517,4 *** -0,987 -47,43 *** 
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BILAGA 7 HALVERINGSTIDSESTIMAT 

 

  

  Halveringstidsestimat i regressionen Halveringstidsestimat i vardagar Halveringstidsestimat i dygn 

  50 % 10 % 50 % 10 % 50 % 10 % 

  TSX NYSE TSX NYSE TSX NYSE TSX NYSE TSX NYSE TSX NYSE 

ABX 0,22 0,24 0,72 0,80 0,23 0,25 0,77 0,84 0,32 0,36 1,07 1,18 

AEM - - - - - - - - - - - - 

AUY - 0,14 - 0,47 - 0,15 - 0,49 - 0,21 - 0,69 

BCE 0,27 0,30 0,91 0,98 0,29 0,31 0,96 1,04 0,40 0,44 1,34 1,45 

BMO 0,24 0,26 0,80 0,87 0,25 0,28 0,84 0,92 0,36 0,39 1,18 1,29 

BNS 0,14 0,18 0,45 0,60 0,14 0,19 0,47 0,63 0,20 0,27 0,66 0,88 

BTE 0,23 0,25 0,77 0,82 0,25 0,26 0,82 0,87 0,35 0,36 1,15 1,21 

CAE 0,38 0,39 1,27 1,28 0,40 0,41 1,34 1,35 0,56 0,57 1,87 1,89 

CCJ 0,22 0,24 0,74 0,80 0,24 0,25 0,78 0,85 0,33 0,36 1,10 1,18 

CLS 0,30 0,32 1,00 1,05 0,32 0,33 1,06 1,11 0,45 0,47 1,49 1,55 

CM 0,13 0,17 0,42 0,57 0,13 0,18 0,45 0,60 0,19 0,25 0,62 0,84 

CNQ 0,28 0,29 0,91 0,96 0,29 0,31 0,97 1,01 0,41 0,43 1,35 1,42 

COT 0,25 0,25 0,82 0,84 0,26 0,27 0,87 0,89 0,37 0,37 1,22 1,24 

CP 0,28 0,29 0,93 0,98 0,30 0,31 0,98 1,03 0,41 0,44 1,38 1,45 

CVE 0,27 0,28 0,89 0,94 0,28 0,30 0,94 1,00 0,40 0,42 1,32 1,39 

ECA 0,14 0,18 0,45 0,59 0,14 0,19 0,48 0,63 0,20 0,26 0,67 0,87 

ENB 0,24 0,26 0,80 0,87 0,26 0,28 0,85 0,92 0,36 0,39 1,19 1,28 

ERF 0,19 0,21 0,65 0,71 0,21 0,23 0,68 0,75 0,29 0,32 0,96 1,05 

EXK 0,22 0,21 0,73 0,70 0,23 0,22 0,77 0,74 0,32 0,31 1,07 1,03 

GIB 0,20 0,23 0,67 0,78 0,21 0,25 0,71 0,82 0,30 0,35 1,00 1,15 

GIL 0,26 0,28 0,86 0,91 0,27 0,29 0,91 0,97 0,38 0,41 1,27 1,35 

IAG - - - - - - - - - - - - 

KGC - - - - - - - - - - - - 

MFC 0,22 0,25 0,74 0,83 0,24 0,26 0,79 0,88 0,33 0,37 1,10 1,23 

MGA 0,28 0,30 0,94 0,99 0,30 0,31 1,00 1,05 0,42 0,44 1,39 1,46 

OBE 0,31 0,33 1,03 1,09 0,33 0,35 1,09 1,15 0,46 0,49 1,52 1,61 

PDS 0,29 0,29 0,97 0,97 0,31 0,31 1,02 1,02 0,43 0,43 1,43 1,43 

RCI 0,27 0,28 0,90 0,95 0,29 0,30 0,95 1,00 0,40 0,42 1,33 1,40 

RY 0,24 0,26 0,80 0,87 0,25 0,28 0,84 0,92 0,36 0,39 1,18 1,28 

SJR 0,25 0,26 0,82 0,87 0,26 0,28 0,87 0,92 0,37 0,39 1,22 1,29 

SLF 0,26 0,28 0,87 0,91 0,28 0,29 0,93 0,97 0,39 0,41 1,29 1,35 

STN 0,29 0,29 0,96 0,95 0,30 0,30 1,01 1,00 0,43 0,42 1,42 1,40 

SU 0,25 0,27 0,85 0,91 0,27 0,29 0,90 0,96 0,38 0,40 1,25 1,34 

TAC 0,26 0,28 0,86 0,94 0,27 0,30 0,91 0,99 0,38 0,42 1,27 1,39 

TCK 0,25 0,26 0,83 0,86 0,27 0,27 0,88 0,91 0,37 0,38 1,23 1,28 

TD 0,26 0,28 0,86 0,94 0,27 0,30 0,91 1,00 0,38 0,42 1,27 1,39 

TRI 0,19 0,22 0,65 0,74 0,21 0,23 0,68 0,78 0,29 0,33 0,95 1,09 

TRP 0,21 0,23 0,68 0,75 0,22 0,24 0,72 0,79 0,30 0,33 1,01 1,11 

Medeltal 0,24 0,25 0,78 0,84 0,25 0,27 0,83 0,89 0,35 0,37 1,16 1,24 
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  Halveringstidsestimat i regressionen Halveringstidsestimat i vardagar Halveringstidsestimat i dygn 

  50 % 10 % 50 % 10 % 50 % 10 % 

  TSX Nasdaq TSX Nasdaq TSX Nasdaq TSX Nasdaq TSX Nasdaq TSX Nasdaq 

AEZS 0,13 0,17 0,45 0,55 0,14 0,18 0,47 0,58 0,20 0,25 0,66 0,81 

BLDP 0,29 0,29 0,97 0,96 0,31 0,31 1,03 1,02 0,43 0,43 1,44 1,42 

DSGX 0,47 0,37 1,57 1,23 0,50 0,39 1,66 1,30 0,70 0,55 2,32 1,82 

MX 0,30 0,31 1,01 1,03 0,32 0,33 1,07 1,09 0,45 0,46 1,49 1,53 

ONC 0,25 0,25 0,83 0,83 0,27 0,26 0,88 0,87 0,37 0,37 1,23 1,22 

PAAS 0,19 0,19 0,64 0,64 0,20 0,20 0,67 0,67 0,28 0,28 0,94 0,94 

SOY 0,22 0,25 0,72 0,83 0,23 0,26 0,76 0,87 0,32 0,37 1,07 1,22 

SW 0,19 0,20 0,64 0,67 0,20 0,21 0,68 0,70 0,28 0,30 0,95 0,99 

WPRT 0,17 0,16 0,57 0,53 0,18 0,17 0,60 0,56 0,25 0,23 0,84 0,78 

Medeltal 0,26 0,25 0,85 0,83 0,27 0,26 0,90 0,88 0,38 0,37 1,26 1,23 



90 
  

 

BILAGA 8 VECM OCH PT-MÅTTET 

 

Ticker 
HQIC 
lags 

α TO p-värde α NY p-värde 
PT-mått 

TSX NYSE 

ABX 1 -0,397 0,109   0,555 0,023 ** 1,000 0,000 

AEM 1 -0,708 0,017 ** 0,310 0,290   0,000 1,000 

AUY 1 -0,633 0,010 ** 0,371 0,126   0,000 1,000 

BCE 1 -0,300 0,082 * 0,612 0,000 *** 0,671 0,329 

BMO 1 -0,256 0,121   0,679 0,000 *** 1,000 0,000 

BNS 1 -0,149 0,383   0,834 0,000 *** 1,000 0,000 

BTE 2 0,199 0,505   1,139 0,000 *** 1,000 0,000 

CAE 2 -0,410 0,007 *** 0,373 0,014 ** 0,476 0,524 

CCJ 1 -0,692 0,005 *** 0,261 0,288   0,000 1,000 

CLS 1 -0,458 0,032 ** 0,438 0,038 ** 0,489 0,511 

CM 1 -0,240 0,168   0,749 0,000 *** 1,000 0,000 

CNQ 1 -0,252 0,373   0,661 0,018 ** 1,000 0,000 

COT 1 -0,585 0,004 *** 0,355 0,081 * 0,377 0,623 

CP 1 -0,669 0,004 *** 0,246 0,286   0,000 1,000 

CVE 1 0,179 0,489   1,089 0,000 *** 1,000 0,000 

ECA 1 -0,368 0,127   0,619 0,009 *** 1,000 0,000 

ENB 2 -0,753 0,004 *** 0,217 0,400   0,000 1,000 

ERF 1 -0,018 0,933   0,943 0,000 *** 1,000 0,000 

EXK 1 -0,437 0,065 * 0,525 0,027 ** 0,546 0,454 

GIB 1 -0,472 0,035 ** 0,487 0,026 ** 0,508 0,492 

GIL 1 -0,674 0,009 *** 0,255 0,318   0,000 1,000 

IAG 2 -1,273 0,000 *** -0,339 0,323   1,000 0,000 

KGC 2 0,020 0,480   1,132 0,000 *** 1,000 0,000 

MFC 2 -0,583 0,076 * 0,338 0,294   0,000 1,000 

MGA 1 -0,861 0,000 *** 0,052 0,817   0,000 1,000 

OBE 2 -0,550 0,043 ** 0,359 0,178   0,000 1,000 

PDS 1 -0,043 0,858   0,865 0,000 *** 1,000 0,000 

RCI 1 -0,258 0,201   0,659 0,001 *** 1,000 0,000 

RY 1 -0,460 0,012 ** 0,480 0,008 *** 0,511 0,489 

SJR 2 -0,550 0,029 ** 0,317 0,203   0,000 1,000 

SLF 2 -0,254 0,358   0,637 0,020 ** 1,000 0,000 

STN 1 -0,098 0,470   0,815 0,000 *** 1,000 0,000 

SU 1 -0,574 0,021 ** 0,356 0,146   0,000 1,000 

TAC 1 -0,184 0,200   0,736 0,000 *** 1,000 0,000 

TCK 1 -0,054 0,869   0,877 0,007 *** 1,000 0,000 

TD 1 -0,303 0,093 * 0,619 0,000 *** 0,672 0,328 

TRI 2 -0,557 0,018 ** 0,410 0,077 * 0,424 0,576 

TRP 1 0,121 0,520   1,071 0,000 *** 1,000 0,000 

Medeltal   -0,383     0,555     0,597 0,403 
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Ticker 
HQIC 
lags 

α TO p-värde α NA p-värde 
PT-mått 

TSX Nasdaq 

AEZS 3 -0,718 0,003 *** 0,209 0,389   0,000 1,000 

BLDP 2 -0,116 0,610   0,743 0,001 *** 1,000 0,000 

DSGX 2 -0,057 0,436   0,669 0,000 *** 1,000 0,000 

MX 1 -0,162 0,531   0,732 0,004 *** 1,000 0,000 

ONC 1 -0,070 0,502   0,870 0,000 *** 1,000 0,000 

PAAS 1 -0,625 0,009 *** 0,350 0,143   0,000 1,000 

SOY 1 -0,679 0,000 *** 0,279 0,026 ** 0,291 0,709 

SW 1 -0,135 0,661   0,834 0,007 *** 1,000 0,000 

WPRT 1 -0,002 0,994   0,985 0,000 *** 1,000 0,000 

Medeltal   -0,285     0,630     0,699 0,301 
 


