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Sammandrag: Avhandlingen undersöker om det finns en skillnad på 
marknadsreaktionen kring emissionen av hybridobligationer för 
finansiella och icke-finansiella företag på den europeiska marknaden. 
Hybridobligationer är ett relativt nytt finansieringsinstrument som 
kombinerar egenskaper av skuld- och aktiekapital. Marknadsreaktionen 
undersöks genom att använda t-test och tvärsnittsregressioner. 
Resultaten för t-testet kan inte förkasta nollhypotesen om att det inte 
finns en marknadsreaktion kring tillkännagivningsdatumet då hela 
samplet undersöks. Dock hittas en signifikant marknadsreaktion då 
enbart förstagångsemissioner undersöks, som är 0,95 % lägre för 
finansiella än icke-finansiella företag. Resultaten för 
tvärsnittsregressionen indikerar även att aktieprisreaktionen för 
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1 INTRODUKTION 

Finansiella innovationer är ett ämne som har fått mycket beröm såväl som kritik. En av 
de viktigaste fördelarna som attribuerats till nya finansiella instrument och tjänster är 
att de skapar ekonomisk tillväxt (Miller 1986; Merton 1992). En av de viktigaste negativa 
egenskaperna som attribuerats till finansiella innovationer är att en tillväxt i marknaden 
för nya finansiella instrument historiskt ofta har företrätt finansiella kriser. Finansiella 
innovationer verkar oavsett vara en bestående del av ekonomin, och olika finansiella 
instrument och tjänster har utvecklats kontinuerligt under de senaste århundradena 
(Tufano 2003). 

Hybridobligationer är ett relativt nytt finansieringsinstrument som kombinerar 
egenskaper av skuld- och aktiekapital. Marknaden för hybridobligationer började 
utvecklas i början av 2000-talet. Ursprungligen emitterade främst finansiella 
institutioner hybridobligationer med syftet att uppfylla kapitalkraven från Basel-avtalen, 
men under de senaste åren har även allt fler industriella företag börjat emittera 
hybridobligationer. 

Hybridobligationer är ett attraktivt finansieringsinstrument för emitterande företag på 
grund av många olika orsaker vilket delvis kan förklara den snabba tillväxten av 
hybridobligationsmarknaden. Hybridobligationer utspäder inte aktieägarvärde men 
minskar företagets kapitalkostnad. Hybridobligationer behandlas i de flesta fall i 
företagets redovisning som eget kapital och stärker kreditprofilen, och många företag 
emitterar hybridobligationer för att bevara ett investment grade -kreditbetyg, vilket 
märks av att majoriteten av emitterande företag har ett BBB-kreditbetyg. (Scope Ratings 
2019; Scope Ratings 2020) 

Den kumulativa emissionsvolymen på hybridobligationsmarknaden mellan 2005 och 
2019 uppnår till över 835 miljarder euro (Bloomberg 2020). Fastän emissionsvolymerna 
inom den europeiska hybridobligationsmarknaden har vuxit och hybridobligationer kan 
vara en viktig finansieringsform för individuella företag är hybridobligationsmarknaden 
ännu en relativt liten marknad jämfört med exempelvis företagsobligationsmarknaden 
för europeiska investment grade -företag, som estimeras vara värd ungefär 5,65 biljoner 
euro (ICMA 2020). 

Fastän hybridobligationer blivit ett allt viktigare finansieringsinstrument för företag 
finns det väldigt lite forskning kring dem. Denna avhandling bidrar med att undersöka 
hur hybridobligationsemissioner påverkar företagets aktiepris, och vilka obligations-, 
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företags- och marknadsspecifika faktorer som kan ha en inverkan på 
aktieprisreaktionen. Marknadsreaktionen undersöks kring tillkännagivningsdatumet, 
dvs. då marknaden får informationen om emissionen. Marknadsreaktionen undersöks 
inte under egentliga emissionsdatumet. 

1.1 Syfte 

Syftet med avhandlingen är att undersöka aktieprisreaktionen till 
hybridobligationsemissioner på den europeiska marknaden och om det finns en skillnad 
på marknadsreaktionen mellan finansiella och icke-finansiella företag. 

1.2 Kontribution 

Det finns mycket forskning kring marknadsreaktionen till emissionen av skuld- och 
aktiekapital och även olika hybridinstrument, men det finns endast ett fåtal forskningar 
som undersöker aktieprisreaktionen till hybridobligationsemissioner. 
Emissionsvolymen av hybridobligationer på den europeiska marknaden har vuxit 
kraftigt speciellt från och med 2013 och hybridobligationer har blivit en allt viktigare 
finansieringsform för företag inom Europa, men det finns endast ett fåtal 
undersökningar av den europeiska hybridobligationsmarknaden. 

Forskning brukar ofta fokusera enbart på icke-finansiella företag, fast finansiella företag 
ofta står för en stor del av emissionerna på olika marknader för hybridinstrument. Denna 
avhandling bidrar även med att undersöka om det finns en marknadsreaktion för 
finansiella företag och om den skiljer sig från marknadsreaktionen till icke-finansiella 
företag. 

Denna avhandling kontribuerar med att ge en bättre förståelse av den europeiska 
hybridobligationsmarknaden och hur hybridobligationsemissioner inverkar på 
aktiepriset av det emitterande företaget samt vilka obligations-, företags- och 
marknadsspecifika faktorer som kan ha en inverkan på marknadsreaktionen. Detta är en 
av de första undersökningarna som omfattar den hela europeiska marknaden och en av 
de första empiriska undersökningarna av hybridobligationer. 

1.3 Avgränsningar 

Avhandlingen begränsas till hybridobligationer som tillkännagivits av europeiska företag 
under tidsperioden 15.1.2010-7.5.2020. Privata placeringar samt hybridobligationer 
emitterade av företag som inte är börslistade exkluderas ur samplet. 
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1.4 Disposition 

I kapitel 2 ges en översikt av vad hybridobligationer är samt den europeiska 
hybridobligationsmarknaden. I kapitel 3 presenteras den teoretiska referensramen. I 
kapitel 4 beskrivs tidigare forskning. Kapitel 5 presenterar data som används i denna 
undersökning. Kapitel 6 beskriver metoden som används i undersökningen. I kapitel 7 
presenteras undersökningens resultat. Kapitel 8 diskuterar resultaten. Kapitel 9 
sammanfattar avhandlingen. 
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2 HYBRIDOBLIGATIONER 

I detta kapitel beskrivs vad hybridobligationer är och deras viktigaste egenskaper. I 
kapitlet ges även en översikt av den europeiska hybridobligationsmarknaden. 

Motivationen till detta kapitel är att det är viktigt att kunna definiera var någonstans i 
kapitalstrukturen hybridobligationer finns för att kunna göra välformulerade hypoteser. 
Då syftet med denna avhandling dock inte är att definiera hybridobligationer, kommer 
kapitlet att vara koncist och endast behandla de viktigaste skillnaderna till seniora 
obligationer. 

2.1 Obligationer 

Obligationer är finansieringsinstrument som säljs av företag och stater till investerare 
för att samla in kapital. Investerarna utlovas i utbyte framtida betalningar. Obligationens 
villkor beskrivs i prospektet, som sammanfattar detaljerna om alla betalningar som 
investerare har rätten till, inklusive betalningsdatum och belopp. Investerare är 
berättigade till betalningar ända till slutet av obligationens löptid. (Berk & DeMarzo 2014 
s. 170) 

Obligationer kan indelas i kupongobligationer och obligationer som inte betalar en 
kupong, så kallade nollkupongare. Kupongobligationer gör två olika slags betalningar. 
Dessa är kupongbetalningar och obligationens nominella värde. Nollkupongare betalar 
endast obligationens nominella belopp till investerare på förfallodagen. Kupongerna är 
räntebetalningar som utbetalas periodiskt, exempelvis kvartalsvis eller halvårsvis tills 
obligationens förfallodatum. Obligationens nominella värde används för att beräkna 
kupongbetalningarna. Vanligtvis betalas obligationens nominella värde tillbaka till 
investerare på obligationens förfallodatum. Obligationens prospekt anger 
kupongräntan, som bestämmer beloppet för varje kupongbetalning. 
Kupongbetalningens belopp kan beräknas enligt ekvation 1. (Berk & DeMarzo 2014 s. 
170–182) 

𝐾𝑢𝑝𝑜𝑛𝑔 = !"#$%&'ä%)*	×	%$-.%/00)	1/0$##
2%)*0	3"#$%&1/)*0%.%&*'	#/'	å'

                                         (1) 

Värdet på obligationen kan beräknas som nuvärdet av obligationens framtida 
kassaflöden. (Berk & DeMarzo 2014 s. 182) 

𝑃 = 567
89:;<!

+ 567
(89:;<")"

+⋯+ 5679?@
(89:;<#)#

                                        (2) 
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I ekvation 2 betecknar P priset på obligationen. CPN är kupongbetalningen och FV är 

obligationens nominella belopp. 𝑌𝑇𝑀% är avkastningen tills förfallodagen på en 
obligation som inte gör kupongbetalningar och som förfaller på samma dag som 

obligationens kupongbetalning 𝑛 sker. (Berk & DeMarzo 2014 s. 182) 

2.2 Hybridobligationers egenskaper 

Till näst beskrivs vissa av hybridobligationers viktigaste egenskaper. Till dessa hör 
löptiden, subordination, inlösningsbarhet, kupongstruktur och aktiekredit. 

2.2.1 Löptid 

Största delen av hybridobligationer har inget förfallodatum (över 70 % av alla s.k. 
tranches emitterade i Europa) och är således i praktiken eviga, medan resten av 
utestående hybridobligationer genomsnittligt har en löptid på ungefär 30–40 år 
(Bloomberg 2020). Dock brukar hybridobligationer inlösas före förfallodatumet på 
grund av kupongstegringar. 

2.2.2 Subordination 

Hybrider prioriteras efter allt annat skuldkapital och det finns ingen begränsning på 
framtida skuldemissioner av skuldkapital som har högre rangordning än hybridkapital. 
Detta betyder att återvinningsgraden i fall av konkurs är väldigt låg. 

2.2.3 Inlösningsbarhet 

Hybridobligationers inlösningsbarhet har två huvudsakliga egenskaper. Den första att 
från emissionsdatumet finns det en period då hybridobligationen är icke-inlösningsbar. 
Efter denna period kan hybridobligationen vanligtvis inlösas till ett förutbestämt pris vid 
olika regelbundna tidpunkter, exempelvis årligen eller kvartalsvis. 

Emittenten har incitament att inlösa hybridobligationen efter första inlösningsdatumet 
eftersom kupongen vanligtvis stegras och hybridobligationen således blir dyrare för 
emittenten.  

2.2.4 Kupongstruktur 

Vid emissionen betalas generellt en fast kupongränta till investerare. Efter att icke-
inlösningsbarhetsperioden tagit slut brukar kupongräntan bli flytande och kupongen 
brukar vanligtvis stegras regelbundet för att ge incitament till företaget att inlösa 
hybridobligationen. 



6 
  

Generellt kan betalning av kupongen även uppskjutas av emittenten. Företaget har ingen 
skyldighet att betala kupongen utan kan skjuta upp betalningen flera gånger utan att 
hamna i finansiellt tvångsmål. Dock finns det oftast vissa regler som definierats i juridisk 
dokumentation som begränsar rätten att betala ut dividender eller övriga betalningar till 
aktieägare eller att göra aktieåterköp ifall att kupongen uppskjuts och även en maximal 
tidsperiod för hur länge kupongbetalningarna kan uppskjutas. Vanligtvis ackumuleras 
de uppskjutna kupongbetalningarna, vilket betyder att emittenten måste betala alla 
uppskjutna kuponger på en gång då kupongbetalningarna återupptas. 

Det finns även vissa fall som utlöser obligatorisk uppskjutning av kupongen. Dessa är 
olika finansiella kovenanter som definieras i hybridobligationens juridiska 
dokumentation. Syftet med kovenanterna är att skydda långivare som har högre 
rangordning om företaget hamnar i finansiella svårigheter. 

2.2.5 Aktiekredit 

Kreditvärderingsinstitut behandlar hybridobligationer delvis som eget kapital och delvis 
som skuldkapital. Hur stor del av hybridobligationen som anses vara eget kapital beror 
delvis på hybridobligationens egenskaper och delvis på kreditvärderingsinstitutet. 
Behandlingen av hybridobligationen kan alltså variera mellan olika 
kreditvärderingsinstitut. Andelen av aktiekredit som ges till hybridobligationen 
förändras även genom tiden från emissionstidpunkten, och sjunker efter första 
inlösningsdatumet. Emittenten har incitament att inlösa hybridobligationen när 
aktiekrediten sjunkit, eftersom hybridobligationen då enbart kan anses utgöra dyrt 
skuldkapital. 

Exempelvis klassificerar S&P hybridkapital i tre klasser: hög aktiekredit, genomsnittlig 
aktiekredit och ingen aktiekredit. För att hybridinstrumentet ska få hög aktiekredit 
måste instrumentet vara obligatoriskt konvertibelt till aktiekapital. För att uppnå 
genomsnittlig aktiekredit måste instrumentet vara fritt från egenskaper som avsevärt 
skulle försena uppskjutningen av kupongbetalningen. Även hybridinstrument som har 
ett förfallodatum kan uppnå en genomsnittlig nivå på aktiekredit. (S&P 2019) 

2.2.6 Jämförelse mellan egenskaper av hybridobligationer emitterade av 
europeiska företag 

Tabell 1 ger en översikt av olika egenskaper av hybridobligationer emitterade av 
europeiska finansiella och icke-finansiella företag. Det finns både liknande egenskaper 
och vissa skillnader mellan hybridobligationerna. 
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Tabell 1  Jämförelse mellan egenskaper av hybridobligationer emitterade av 
europeiska företag 

Emittent Emissions-
datum 

Första 
inlösnings-
datum (FC) 

Förfallo-
datum 

Emissions-
mängd 

Sub-
ordination Kupong (%) Uppskjutning 

av kupong 

Commerzbank 
AG 9.7.2019 9.4.2025 - USD 1000m  Tier 1 Fast 7,0 tills FC, 

flytande efteråt 
Icke-kumulativ, 

uppskjutningsbar 

Total SA 24.2.2015 26.2.2021 
26.2.2025 - EUR 2500m 

EUR 2500m 
Lägst rankade 
subordinerade 

obligationer 
Fast 2,25 tills FC 

Fast 2,625 tills FC 
Kumulativ, 

uppskjutningsbar 

Telia AB 4.4.2017 
4.10.2022 
4.10.2022 
4.4.2023 

4.10.2077 
4.10.2077 
4.4.2078 

SEK 1500m 
SEK 5000m 
EUR 900m 

Lägst rankade 
subordinerade 

skuldkapital 

Fast 3,25 tills FC 
Flytande 2,9        

Fast 3,0 tills FC  
Kumulativ, 

uppskjutningsbar 

Finnair Oyj 13.10.2015 13.10.2020 - EUR 200m 
Lägst rankat 
subordinerat 
skuldkapital 

Fast 7,875 tills FC Kumulativ, 
uppskjutningsbar 

Intesa 
Sanpaolo SpA 27.2.2020 27.2.2025 

27.2.2030 - EUR 750m 
EUR 750m Tier 1 Fast 3,75 tills FC 

Fast 4,125 tills FC 
Icke-kumulativ, 

uppskjutningsbar 

Koninklijke 
KPN NV 8.11.2019 8.2.2025 - EUR 500m 

Lägst rankat 
subordinerat 
skuldkapital 

Fast 2,0 tills FC Kumulativ, 
uppskjutningsbar 

Orsted A/S 9.12.2019 9.12.2027 9.12.3019 EUR 600m 
Subordinerat 

till allt 
skuldkapital 

Fast 1,75 tills FC Kumulativ, 
uppskjutningsbar 

Centrica Plc 10.4.2015 10.4.2021 
10.4.2025 

10.4.2076 
10.4.2075 

EUR 750m 
GBP 450m 

Lägst rankat 
subordinerat 
skuldkapital 

Fast 3,0 tills FC  
Fast 5,25 tills FC 

Kumulativ, 
uppskjutningsbar 

Källa: Total SA 2015; Centrica Plc 2015; Finnair Oyj 2015; Telia AB 2017; Commerzbank 
AG 2019; Koninklijke KPN NV 2019; Orsted A/S 2019; Intesa Sanpaolo SpA 2020 

Från emissionstidpunkten har hybridobligationerna en period då obligationen inte kan 
inlösas och den betalar ränta (antingen fast eller flytande) till investerare. Efter första 
inlösningsdatumet (FC) stegras kupongen periodvis (exempelvis kvartalsvis eller 
årligen). Fastän största delen av hybridobligationerna inom Europa inte har ett fastslaget 
förfallodatum finns det även hybridobligationer som har ett förutbestämt förfallodatum. 
Löptiden för hybridobligationer kan variera väldigt mycket även mellan 
hybridobligationer som har ett fastslaget förfallodatum. Exempelvis emitterade Orsted 
A/S 9.12.2019 en hybridobligation som har en löptid på 1000 år medan Telia AB 
emitterade en hybridobligation 4.4.2017 med tranches som har 80,5 till 81 års löptid. 
Dock brukar hybridobligationerna inlösas redan vid första inlösningsdatumet och 
refinansieras med en hybrid som har liknande egenskaper för att emittenten ska behålla 
aktiekrediten som kreditvärderingsinstitut ger och för att kostnaderna stiger efter första 
inlösningsdatumet (Scope Ratings 2020). Hybridobligationerna är djupt subordinerade, 
vilket betyder att de kommer efter allt skuldkapital i rangordning och endast har prioritet 
till aktiekapital. Hos finansiella företag rankas hybridobligationerna vanligtvis som Basel 
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III tier 1 -kapital. Emittenten kan uppskjuta kupongbetalningarna utan att hamna i 
fallissemang. Vanligtvis ackumulerar kupongerna ränta ifall de uppskjuts och måste 
betalas i ett senare skede i sin helhet, men för en del hybridobligationerna ackumuleras 
ränta inte och emittenten har inte en skyldighet att betala kupongerna i ett senare skede. 
Hybridobligationer kan emitteras antingen via en eller flera så kallade tranches. 
Totalbeloppet beräknas som summan på det emitterade beloppet mellan alla trancher. 
Egenskaperna på de olika trancherna kan skilja sig mycket. Exempelvis löptiden, 
emissionsvalutan, emissionsbeloppet och kupongen kan skilja sig mellan olika trancher. 

2.3 Redovisnings- och skattebehandling av hybridobligationer 

Till näst beskrivs redovisnings- och skattebehandling av hybridobligationer. 
Redovisnings- och skattebehandlingen av hybridobligationer skiljer sig på flera sätt från 
seniora obligationer, bland annat genom att största delen av hybridobligationer 
behandlas som eget kapital i redovisning. 

2.3.1 Redovisningsbehandling av hybridobligationer enligt IFRS 

Under International Financial Reporting Standards (IFRS) behandlas största delen av 
hybridobligationer som eget kapital. International Accounting Standard (IAS) 32 ger ett 
ramverk för klassificeringen av finansiella instrument i tillgångar, skuldkapital och 
aktiekapital (IASC 1995). 

För att klassificeras som eget kapital måste finansiella instrument uppfylla tre 
huvudsakliga kriterier. Den första är att det inte kan finnas någon avtalsenlig förpliktelse 
att betala pengar eller övriga finansiella tillgångar. Den andra är att finansiella 
instrumentet måste vara subordinerat till all annan skuld i företaget. Den tredje är att 
finansiella instrumentet inte kan ha något fastslaget förfallodatum eller måste ha en lång 
löptid. Om dessa tre kriterier uppfylls behandlas finansiella instrumentet i sin helhet 
som eget kapital, om någon av kriterierna inte uppfylls behandlas finansiella 
instrumentet som skuldkapital. (IASC 1995; Fargher, Sidhu, Tarca & Van Zyl 2018) 

Majoriteten av hybridobligationer uppfyller dessa kriterier och behandlas således som 
eget kapital i redovisning. Största delen av hybridobligationer har inte något 
förfalloatum och har uppskjutningsbara kupongbetalningar. Hybridobligationer är djupt 
subordinerade, och vanligtvis endast högre rangordnade än aktiekapital. 
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2.3.2 Skattebehandling av hybridobligationer 

Räntan på hybridobligationer är i de flesta länder avdragningsgill i beskattning. En av 
fördelarna med hybridobligationer är således att de behandlas som skuldkapital i 
beskattning medan de anses vara eget kapital i redovisning i de flesta länderna. 

2.4 Hybridobligationers plats i kapitalstrukturen 

I figur 1 syns en illustration av hur kapitalstrukturen för företag och banker kan se ut. 
Överst syns skuldkapital och lägst ner aktiekapital. Emellan dessa finns olika 
hybridinstrument som kombinerar egenskaper av aktie- och skuldkapital. Desto mera 
likt aktiekapital finansiella instrumenten är, desto högre risk och förväntad avkastning 
har instrumenten från investerarens perspektiv. 

Figur 1 Företags och bankers kapitalstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Yu & Van Luu (2012) 

Till bankers Basel III tier 1 -kapital hör instrument som inte har en avtalsenlig skyldighet 
att betala exempelvis ränta eller dividender, och där emittenten kan uppskjuta 
betalningar. Betalningarna är heller inte kumulativa, vilket betyder att ifall emittenten 
uppskjuter betalningarna har emittenten inte en skyldighet att betala dem i framtiden. 
Basel III tier 1 -kapitalet är subordinerat till allt övrigt skuldkapital, förutom aktiekapital. 
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Instrumenten inom Basel III tier 1 -kapitalklassen måste vara eviga och räntan på 
instrumenten måste stegras. (Delfiner & Pailhe 2007; Yu & Van Luu 2012) 

Finansiella instrument i Basel III högre tier 2 -klassen är vanligtvis eviga till sin löptid, 
men i vissa fall kan även instrument med ett förfallodatum klassificeras som högre tier 2 
-kapital. Betalningarna för dessa instrument kan även uppskjutas av emittenten, men de 
är kumulativa vilket betyder att emittenten måste betala kupongerna i framtiden ifall 
betalningarna uppskjuts. Finansiella instrument i Basel III tier 2 -kapitalklassen är 
subordinerade till allt övrigt skuldkapital och endast högre rangordnade än aktiekapital 
och kapital i Basel III tier 1 -kapitalklassen. (Delfiner & Pailhe 2007; Yu & Van Luu 2012) 

Finansiella instrument i Basel III lägre tier 2 -klassen är instrument som betalar en fast 
kupong, vilket betyder att betalningarna inte kan uppskjutas utan att emittenten hamnar 
i insolvens. (Delfiner & Pailhe 2007; Yu & Van Luu 2012) 

Hybridobligationer platsar således i tier 1- och högre tier 2 -kapitalklasserna hos banker. 
Klassifikationen beror på ifall kupongerna ackumuleras (högre tier 2) eller inte (tier 1) 
ifall betalningarna uppskjuts. För företag befinner sig hybridobligationer mellan aktie- 
och skuldkapital. 

2.5 Hybridobligationers skillnader till andra hybridinstrument 

Till näst beskrivs hybridobligationers skillnader till två övriga hybridinstrument, 
konvertibla obligationer och warrantobligationer. 

Konvertibla obligationer är finansiella instrument som kombinerar egenskaper av 
aktiekapital och skuldkapital. Obligationsinnehavare får en kupongbetalning och har 
rättigheten att konvertera obligationerna till en viss mängd av företagets aktier inom en 
viss tidsperiod. Emittenter kan tvinga konversion av obligationerna genom att inlösa 
dem. (Rahim, Goodacre & Veld 2014) 

Warrantobligationer består av en vanlig obligation och en warrant som ger investeraren 
rättigheten att köpa företagets aktier. Det som skiljer warrantobligationer från 
konvertibla obligationer är att warranten vanligtvis kan lösgöras från obligationen under 
emissionsdatumet eller kort därefter. Således kan warrantobligationens delar handlas 
skilt från varandra, och warranten och obligationen kan ha olika förfallodatum. 
Emittenter kan dock inte tvinga konversion av warrantobligationerna. (Rahim, Goodacre 
& Veld 2014) 
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Hybridobligationer skiljer sig från konvertibla obligationer och warrantobligationer 
genom att de inte är konvertibla till emitterande företagets aktier. Kupongbetalningarna 
för hybridobligationer kan uppskjutas till skillnad från konvertibla obligationer och 
warrantobligationer. 

2.6 Europeiska hybridobligationsmarknaden 

Den europeiska hybridobligationsmarknaden började utvecklas i början av 2000-talet. 
Till en början utnyttjade främst finansiella institutioner hybridobligationer som en form 
av finansiering för att möta kraven i Basel-avtalen, men under det senaste årtiondet har 
även industriella företag börjat emittera hybridobligationer mera aktivt. Medan 
emissionsvolymen mellan år 2014–2019 varit väldigt hög har emissionsaktiviteten under 
januari-maj 2020 varit relativt låg, som det framkommer ur figur 2. 

Figur 2 Årlig emissionsvolym i Europa (EURmd) 

 

Källa: Bloomberg 2020 

Som det syns i figur 3 utgör finansiella företag ännu den klart största gruppen av 
emittenter, följt av samhällsnyttiga företag och företag inom 
kommunikationstjänstbranschen. Majoriteten av emitterande företag är verksamma 
inom kapitalintensiva sektorer. 
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Figur 3 Emissionsvolym per sektor (2019) 

 

Källa: Bloomberg 2020 

Som det framgår ur figur 4 emitterar franska företag flest hybridobligationer mätt i 
emissionsvolym, följt av Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Schweitz och 
Luxemburg som tillsammans står för ungefär 75 % av totala emissionsvolymen under 
år 2019. 

Figur 4 Emissionsvolym per land (2019) 

 

Källa: Bloomberg 2020 

Finansiella företag 67.5%

Samhällsnyttiga företag 10.3%

Kommunikation 7.2%

Industriella företag 4.9%

Konsument, icke-cykliska 4.6%

Energi 1.9%

Teknologi 1.5%

Konsument, cykliska 1.5%

Basmaterial 0.6%

Frankrike 15.9%
Storbritannien 14.7%
Tyskland 14.1%
Nederländerna 12.6%
Schweitz 10.0%
Luxemburg 7.5%
Sverige 5.2%
Spanien 3.8%
Italien 3.2%
Irland 3.0%
Finland 2.5%
Norge 1.8%
Belgien 1.6%
Österrike 1.1%
Danmark 1.0%
Övrigt 1.9%



13 
  

De flesta emittenterna använder intäkterna från hybridobligationer för att refinansiera 
gamla hybridobligationer med uppkommande inlösningsdatum och för att ersätta 
tidigare emissioner med högre kupong. Majoriteten av de industriella emittenterna är 
företag med ett investment grade -kreditbetyg. (Scope Ratings 2020) 

Hybridobligationsmarknaden i Europa har vuxit kraftigt de senaste åren på grund av 
flera orsaker. En viktig orsak är investerare som söker avkastning i den nuvarande 
lågräntemiljön. Hybridobligationer ger en högre avkastning än ränteplaceringar. 
Speciellt marknadstillväxten under år 2013–2014 kan förklaras av att en ökande mängd 
av investerare varit villiga att investera i hybridobligationer istället för ränteplaceringar 
och acceptera den högre risken för att uppnå en högre avkastning. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen. 

3.1 Teorier om företagets val av kapitalstruktur 

Teorier om företags kapitalstruktur började utvecklas på 1950-talet, då Modigliani och 
Miller utgav sitt teorem. Enligt Modigliani och Miller påverkar företagets val av 
kapitalstruktur inte värdet på företaget i perfekta marknader. Dock existerar det i 
verkligheten flera olika marknadsimperfektioner så som skatter, agentkostnader, 
konkurskostnader och asymmetrisk information som påverkar företags värde och val av 
finansiering. (Modigliani & Miller 1958) 

Eftersom företags val av kapitalstruktur i verkligheten tenderar att avvika från 
Modigliani & Millers teorem har valet av kapitalstruktur och vilka faktorer som påverkar 
företags kapitalstruktur undersökts mycket. Två huvudsakliga teorier har utvecklats som 
förklaringar på basis av forskning. Dessa är hackordningsteorin samt avvägningsteorin 
(Myers 1984). Senare har även market timing -teorin som menar att företag väljer 
finansieringsform på basis av felprissättningar på marknaden utvecklats (Baker & 
Wurgler 2002). 

3.1.1 Avvägningsteorin 

Avvägningsteorin om valet av kapitalstruktur menar att det finns en optimal 
skuldsättningsgrad som maximerar värdet på företaget. För att hitta den optimala 
skuldsättningsgraden där värdet på företaget maximeras måste företaget avväga mellan 
olika fördelar och kostnader mellan olika skuldsättningsgrader. Enligt Kraus & 
Litzenberger (1973) måste företag avväga mellan de stigande kostnaderna för 
ekonomiska svårigheter samt fördelarna med skattemässiga fördelar med skuld. 

Avvägningsteorin kan vidare indelas i den statiska avvägningsteorin samt den 
dynamiska avvägningsteorin. Den statiska avvägningsteorin menar att det finns en 
optimal skuldsättningsgrad som företaget gradvis rör sig mot. Den optimala 
skuldsättningsgraden bestäms av skattemässiga fördelar med skuld och kostnader med 
ekonomiska svårigheter. Vid den optimala skuldsättningsgraden är marginella 
kostnaderna av ekonomiska svårigheter lika med marginella nyttan av skattemässiga 
fördelarna med skuld. Enligt statiska avvägningsteorin finns det inga 
transaktionskostnader för att emittera värdepapper. (Myers 1984) 
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Den dynamiska avvägningsteorin förutsätter däremot att det finns 
transaktionskostnader, vilket innebär att företagets kapitalstruktur inte alltid är likadan 
som företagets optimala kapitalstruktur vore. Justeringar mot den optimala 
kapitalstrukturen sker då transaktionskostnaderna är lägre än kostnaderna för att avvika 
från den optimala kapitalstrukturen. (Fischer, Heinkel & Zechner 1989) 

Enligt den statiska avvägningsteorin skulle företag alltså emittera skuldkapital och olika 
hybridinstrument då risken för ekonomiska svårigheter är låg och aktiekapital då risken 
för ekonomiska svårigheter är hög. Enligt den dynamiska avvägningsteorin emitterar 
företag hybridkapital då transaktionskostnaderna är lägre än kostnaderna för att avvika 
från företagets optimala kapitalstruktur. 

3.1.2 Hackordningsteorin 

Enligt hackordningsteorin ökar finansieringskostnaderna med asymmetrisk 
information. Enligt teorin har företag tre huvudsakliga finansieringskällor. Dessa är 
interna medel, skuldkapital och nytt aktiekapital. På grund av asymmetrisk information 
föredrar företag att använda interna medel istället för externt kapital, och om företag 
måste använda externt kapital som finansieringskälla föredrar de skuldkapital över 
aktiekapital. Företag använder nyemissioner som ett sista alternativ. (Myers 1984; 
Myers & Majluf 1984) 

Asymmetrisk information betyder att företagets ägare eller företagsledare bättre kan 
uppskatta företagets verkliga värde än externa investerare, som endast kan uppskatta 
värdet på företagets tillgångar och tillväxtmöjligheter. Om företagsledaren vet att 
företaget är övervärderat, kommer han att välja att finansiera företaget med en 
nyemission. Om företaget däremot är undervärderat kommer företagsledaren inte att 
finansiera företaget med aktiekapital. En nyemission skulle således leda till en nedgång 
i aktiekursen, och därför föredrar företag att finansiera projekt med skuldkapital över 
aktiekapital. Finansiering med skuldkapital signalerar att företaget är undervärderat och 
att investeringen som pengarna används till är lönsam. (Myers 1984; Myers & Majluf 
1984) 

Enligt hackordningsteorin skulle företag således först använda sig av interna medel, 
därefter emittera skuldkapital, därefter olika hybridinstrument och som sista alternativ 
aktiekapital. 
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3.1.3 Market timing –teorin 

Enligt market timing -teorin emitterar företag aktiekapital då kostnaden för att emittera 
aktiekapital är låg och föredrar att emittera skuldkapital då kostnaden för att emittera 
aktiekapital är hög. Enligt market timing-teorin föredrar företag således nyemissioner 
då marknadsvärdet på företaget är relativt högt och skuldkapital då marknadsvärdet är 
lågt. Enligt teorin föredrar företag inte skuldkapital över aktiekapital eller vice versa utan 
väljer finansieringsformen på basis av felprissättningar på marknaden. Om 
marknadsvärdet på aktiekapital är högt relativt till historiska marknadsvärden och 
bokfört värde kommer företag att emittera nytt aktiekapital. (Baker & Wurgler 2002) 

3.2 Aktieprisreaktionen kring emissioner av aktie-, hybrid- och 
skuldkapital 

Den kortsiktiga aktieprisreaktionen till emissioner av olika finansiella instrument har 
undersökts mycket. Till näst ges en översikt av resultat som tidigare forskning kommit 
till. 

Marknadsreaktionen brukar undersökas genom händelsestudier. Marknadsreaktionen 
brukar undersökas kring tillkännagivningsdatumet, dvs. då marknaden får 
informationen om emissionen. Själva emissionsdatumet brukar vara av mindre intresse 
då marknadsreaktionen undersöks empiriskt. 

3.2.1 Nyemissioner av aktiekapital 

Nyemissioner av aktiekapital har undersökts mycket i tidigare litteratur. Veld, 
Verwijmeren & Zabolotnyuk (2018) gör en meta-analys av 199 tidigare forskningar som 
mäter den kortsiktiga aktieprisreaktionen till nyemissioner av aktiekapital. 

Skribenterna finner att den genomsnittliga marknadsreaktionen kring nyemissioner är 
statistiskt signifikant och negativ på -0,98 %. Teckningsrätter som ger aktieägare rätten 
att teckna nya aktier är förknippade med en starkare negativ marknadsreaktion än 
privata placeringar. Marknadsreaktionen till nyemissioner inom USA är mera negativ än 
i andra länder, med en genomsnittlig kumulativ onormal avkastning på -0,98% jämfört 
med -0,03 %. Nyemissioner av aktiekapital som är gjorda med syfte att betala bort skuld 
är förknippade med en mera negativ aktieprisreaktion. Dock finns det en stor variation 
mellan resultaten i de olika undersökningarna. Den mest negativa kumulativa onormala 
avkastningen är -12,82 % medan den mest positiva kumulativa onormala avkastningen 
är 21,1 %. (Veld, Verwijmeren & Zabolotnyuk 2018) 
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3.2.2 Emissioner av hybridkapital 

Aktieprisreaktionen till emissioner av olika hybridinstrument har även forskats mycket 
tidigare. Rahim, Goodacre & Veld (2014) gör en meta-analys om 35 tidigare forskningar 
som undersöker aktieprisreaktionen till emissioner av konvertibla obligationer och 
warrantobligationer. 

Tidigare forskning indikerar att aktieprisreaktionen till emissionen av konvertibla 
obligationer är mera negativ än aktieprisreaktionen till emissionen av 
warrantobligationer. Den genomsnittliga kumulativa onormala aktieavkastningen kring 
emissionen av konvertibla obligationer är -1,14 % medan den genomsnittliga kumulativa 
onorala aktieavkastningen kring emissionen av warrantobligationer är -0,02 %. 
Onormala avkastningen är mera negativ för emissioner inom USA än i andra länder. 
Resultaten som tidigare forskning kommit till varierar dock mycket i olika 
undersökningar, även för undersökningar som gjorts inom samma marknad. (Rahim, 
Goodacre & Veld 2014) 

3.2.3 Emissioner av företagsobligationer 

Företagsobligationer har inte en aktiekomponent, utan behandlas i sin helhet som 
skuldkapital. Tidigare forskning kring aktieprisreaktionen till emissioner av 
företagsobligationer har kommit till mycket varierande resultat. En del forskning 
indikerar att det finns en positiv aktieprisreaktion kring företagsobligationsemissioner 
(Fungacova, Godlewski & Weill 2020), medan en del indikerar att aktieprisreaktionen är 
negativ (Cai & Lee 2012) och ytterligare en del att det inte finns någon signifikant 
aktieprisreaktion kring emissionen av företagsobligationer (Mikkelson & Partch 1986; 
Eckbo 1986). 

Klein (2017) utför en meta-analys om aktieprisreaktionen till emissioner av 
företagsobligationer. Sammanlagt innehåller samplet 21 157 emissioner och 29 
undersökningar gjorda mellan 1984 och 2015. 

Aktieprisreaktionen är genomsnittligt positiv, och är som minst -0,86 % och som högst 
2,88 %. Den genomsnittliga aktieprisreaktionen är positiv och statistiskt signifikant och 
ligger på 0,22 %. Aktieprisreaktionen skiljer sig inte mellan finansiella och industriella 
företag. Det finns heller ingen statistiskt signifikant skillnad på aktieprisreaktionen inom 
Europa eller USA och Europa eller utvecklingsländer. (Klein 2017) 
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3.3 Aktieprisreaktion kring emissioner av hybridobligationer 

Eftersom hybridobligationer ligger mellan aktie- och skuldkapital i kapitalstrukturen, är 
det logiskt att aktieprisreaktionen för emissioner av hybridobligationer enligt 
hackordningsteorin även bör ligga mellan aktieprisreaktionen till emissioner av aktie- 
och skuldkapital. 

Eftersom den genomsnittliga marknadsreaktionen kring emissioner av 
företagsobligationer ligger på 0,22 % och -0,98 % kring nyemissioner av aktiekapital 
kunde det således antas att aktieprisreaktionen till emissioner av hybridobligationer 
ligger någonstans mellan dessa värden. Dock skiljer sig marknadsreaktionen mycket i 
olika forskningar beroende på sampelstorlek, marknad och tidsperiod som undersöks. 
Det är även anmärkningsvärt att marknadsreaktionen kring emissionen av konvertibla 
obligationer är mera negativ än marknadsreaktionen kring nyemissioner av aktiekapital. 
Dock skiljer sig hybridobligationer från konvertibla obligationer i och med att de inte är 
konvertibla till aktiekapital, dvs. de är mindre aktielika och kunde därför antas ha en 
mindre negativ marknadsreaktion. 
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4 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel beskrivs åtta tidigare forskningar om aktieprisreaktionen kring 
emissionen av olika hybridinstrument. 

Eftersom inga relevanta publicerade forskningar om marknadsreaktionen kring 
emissionen av hybridobligationer har hittats används istället tidigare undersökningar 
om marknadsreaktionen till emissionen av andra hybridinstrument. Anmärkningsvärt 
är att fastän dessa instrument även är hybridkapital, dvs. de kombinerar egenskaper av 
både skuld- och aktiekapital, kan de strukturellt skilja sig väldigt mycket. En stor del av 
tidigare forskningen som beskrivs i detta kapitel undersöker marknadsreaktionen till 
konvertibla obligationer, som kan konverteras till företagets aktier. Övriga 
hybridinstrument som undersöks inkluderar warrantobligationer, utbytbara 
obligationer och preferensaktier. Dessa skiljer sig alla strukturellt från 
hybridobligationer. Valet av tidigare forskning motiveras med att de även undersöker 
marknadsreaktionen till emissionen av olika slags hybridinstrument. 

4.1 De Roon & Veld (1998) 

De Roon & Veld (1998) undersöker tillkännagivningseffekter av konvertibla obligationer 
och warrantobligationer på den nederländska marknaden.  

4.1.1 Data 

Som data i undersökningen används tillkännagivningar av konvertibla obligationer och 
warrantobligationer emitterade av nederländska företag mellan januari 1976 och 
december 1996. Det slutliga samplet innehåller 47 konvertibla obligationer och 19 
warrantobligationer. Som tillkännagivningsdatum används första datumet som 
obligationen tillkännages i den nederländska dagliga finansiella tidningen Het 
Financieele Dagblad. (De Roon & Veld 1998) 

4.1.2 Metod 

Undersökningens metod är en händelsestudie. Tidsperioden som används i 
undersökningen är [-1, 1] och onormala avkastningen mäts genom att subtrahera 
avkastningen på marknadsindexet från aktieavkastningen. I undersökningen beräknas 
både onormala avkastningen för varje dag enskilt samt den kumulativa onormala 
avkastningen för hela tidsperioden som undersöks. (De Roon & Veld 1998) 
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4.1.3 Resultat 

De genomsnittliga onormala avkastningarna för konvertibla obligationer under hela 
undersökningsperioden är positiva men icke-signifikanta. Även onormala 
avkastningarna för warrantobligationerna är positiva och osignifikanta för dag -1 och 0 
men svagt signifikanta för dag 1. Kumulativa onormala avkastningarna för konvertibla 
obligationerna är inte signifikanta, men är däremot positiva och signifikanta för 
warrantobligationerna. Skribenterna testar även för skillnaden mellan avkastningarna 
på konvertibla obligationerna och warrantobligationerna men uppnår inte signifikanta 
resultat. Skribenterna finner dock att den positiva onormala avkastningen kring 
tillkännagivningen av warrantobligationer kan förklaras med att tillkännagivningen ges 
samtidigt med andra positiva företagsspecifika nyheter. (De Roon & Veld 1998) 

4.2 Abhyankar & Dunning (1999) 

Abhyankar & Dunning (1999) undersöker inverkan av tillkännagivningar av emissionen 
av olika konvertibla värdepapper i Storbritannien. 

4.2.1 Data 

Data i undersökningen innehåller emissioner av konvertibla värdepapper gjorda mellan 
1982 och 1996 gjorda av företag börslistade på London Stock Exchange. Det slutliga 
samplet innehåller 237 emissioner, varav 129 är konvertibla obligationer, av vilka 17 är 
konvertibla kapitalobligationer, och 108 är konvertibla preferensaktier. (Abhyankar & 
Dunning 1999) 

4.2.2 Metod 

Undersökningens metod är en händelsestudie. En singelfaktormodell estimeras för varje 
företag i samplet under tidsperioden [-160, -60]. Som marknadsavkastning används 
avkastningen på FT-Allshare -indexet. Onormala avkastningar estimeras genom att 
subtrahera konditionala förväntade avkastningarna baserade på 
marknadsmodellparametrarna från verkliga aktieavkastningarna. Kumulativa onormala 
avkastningarna beräknas för tidsperioden [0, 1]. (Abhyankar & Dunning 1999) 

4.2.3 Resultat 

Kumulativa onormala avkastningarna för alla konvertibla värdepapper är negativa och 
statistiskt signifikanta. Kumulativa onormala avkastningen för konvertibla 
obligationerna är -2,65 %, -1,02 % för konvertibla preferensaktierna och -2,65 % för 
konvertibla kapitalobligationerna. Marknadsreaktionen till konvertibla 
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kapitalobligationerna är mest negativ, vilket stöder hackordningshypotesen och idén om 
att de anses vara mest lika till aktiekapital av marknaden. (Abhyankar & Dunning 1999) 

Skribenterna finner även att det finns en skillnad på marknadsreaktionen för emissioner 
med olika slags syfte. Aktieprisreaktionen är negativ för emissioner där syftet är att 
refinansiera tidigare skuld eller finansiera företagsförvärv eller syftet är blandade 
finansieringsanvändningar. Emellertid är aktieprisreaktionen positiv för emissioner där 
syftet är att finansiera investeringar. (Abhyankar & Dunning 1999) 

4.3 Burlacu (2000) 

Burlacu (2000) undersöker inverkan av tillkännagivningen av konvertibla obligationer 
på aktiepriset på den franska marknaden. 

4.3.1 Data 

Undersökningens data består av 141 emissioner av konvertibla obligationer gjorda på 
den franska marknaden mellan januari 1981 och februari 1998. (Burlacu 2000) 

4.3.2 Metod 

Metoden som används i undersökningen är en händelsestudie. Onormala avkastningen 
beräknas som skillnaden mellan avkastningen i observationsperioden och den normala 
avkastningen som estimeras under tidsperioden [-500, -276] före 
tillkännagivningsdagen. Två olika datum används som tillkännagivningsdatum i 
undersökningen: dagen då emissionen registrerats i COB och dagen då emissionen 
annonserats i den officiella dagliga finansiella tidningen BALO. Onormala avkastningen 
för varje dag 6 dagar före till 6 dagar efter tillkännagivningsdatumet räknas och 
genomsnittliga onormala avkastningar estimeras för tidsperioderna [-1, 0], [-1, 1] och [-
2, 2]. Z-test används för att prova statistisk signifikans. (Burlacu 2000) 

4.3.3 Resultat 

Marknadsreaktionen för hela samplet är negativt och statistiskt signifikant på båda 
tillkännagivningsdatumen. Då samplet indelas i tre delsampel beroende på om 
konvertibla obligationen är mera likt skuldkapital, aktiekapital eller kombinerar 
karakteristika av båda finner Burlacu at marknadsreaktionen till de konvertibla 
obligationer som är mera lika till aktiekapital är mest negativ. Marknadsreaktionen till 
de konvertibla obligationer som är mest lika skuldkapital är negativ men inte signifikant. 
Däremot är marknadsreaktionen till de konvertibla obligationer som kombinerar 
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karakteristika av både skuld- och aktiekapital signifikant positiv. Undersökningens 
resultat stöder överlag hackordningshypotesen med undantag för de konvertibla 
obligationer som har karakteristika av både skuld- och aktiekapital. (Burlacu 2000) 

4.4 Ammann, Fehr & Seiz (2006) 

Ammann, Fehr & Seiz (2006) undersöker tillkännagivnings- och emissionseffekterna av 
konvertibla och utbytbara obligationer på tyska och schweiziska marknaderna mellan 
januari 1996 och maj 2003. 

4.4.1 Data 

Undersökningens data inkluderar konvertibla och utbytbara obligationer emitterade av 
tyska och schweiziska företag mellan januari 1996 och maj 2003. Det slutliga samplet 
inkluderar 55 konvertibla obligationer och 28 utbytbara obligationer. (Ammann, Fehr & 
Seiz 2006) 

4.4.2 Metod 

Metoden som används i undersökningen är en händelsestudie. Tidpunkten som 
undersöks är tillkännagivningsdatumet, vilket definieras som första dagen som 
emissionen tillkännagivs i Reuters. Eftersom nyheten om emissionen kan publiceras 
efter att börsen redan har stängt för dagen används tidsperioden [0, 1] i studien, alltså 
tillännagivningsdatumet samt följande börsdag. (Ammann, Fehr & Seiz 2006) 

Parametrarna i marknadsmodellen estimeras under tidsperioden [-200, -21] genom att 
estimera en OLS-regression av aktieavkastningen på en konstant och marknadsindexets 
avkastning. Händelsestudiens tidperiod är [0, 1]. Onormala avkastningar räknas för 
tidsperioden [-20, 20]. Onormala avkastningarnas statistiska signifikans mäts via ett 
standardiserat t-test och ett icke-parametriskt test. (Ammann, Fehr & Seiz 2006) 

4.4.3 Resultat 

Undersökningens resultat visar att onormala avkastningarna två dagar och en dag före 
tillkännagivningsdatumet är signifikant positiva och på tillkännagivningsdatumet 
signifikant negativa. Detta indikerar på att företagsledare väljer att tillkännage 
emissionerna då aktiepriset presterar högre än marknaden. Kumulativa onormala 
avkastningen under tidsperioden [0, 1] är signifikant negativ för hela samplet, med en 
genomsnittlig avkastning på -1,61 % som är statistiskt signifikant på en 1 % nivå. 
Kumulativa onormala avkastningen för det tyska samplet är -2,43 % och statistiskt 
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signifikant på en 1 % nivå. Kumulativa onormala avkastningen är -1,03 % för det 
schweiziska samplet och statistiskt signifikant på en 10 % nivå. Ammann, Fehr & Seiz 
argumenterar att skillnaden kan förklaras med skillnader i samplens aktiekomponent 
och institutionella skillnader mellan länderna. (Ammann, Fehr & Seiz 2006) 

4.5 Duca, Dutordoir, Veld & Verwijmeren (2012) 

Duca, Dutordoir, Veld & Verwijmeren (2012) undersöker hur tillkännagivningen av 
konvertibla obligationer inverkar på aktiepriset av det emitterande företaget och orsaker 
till att kumulativa onormala avkastningen skiljer sig under tidsperioderna 1984-1999      
(-1,69 %) och 2000-2008 (-4,59 %). 

4.5.1 Data 

Undersökningens data består av emissioner av konvertibla obligationer och aktie- och 
skuldkapital gjorda i USA under tidsperioden januari 1984 till december 2009. Det totala 
samplet innehåller 1436 emissioner av konvertibla obligationer, 4885 emissioner av 
aktiekapital och 8734 emissioner av skuldkapital. (Duca, Dutordoir, Veld & Verwijmeren 
2012) 

4.5.2 Metod 

Undersökningens metod är en händelsestudie. Den kumulativa onormala avkastningen 
beräknas för tidsperioden [-1, 1]. Statistisk signifikans för de olika tidsperioderna prövas 
med Patells Z-test.  Skribenterna undersöker även olika företagsspecifika, 
obligationsspecifika och makroekonomiska variablers inverkan på kumulativa onormala 
avkastningen. (Duca, Dutordoir, Veld & Verwijmeren 2012) 

4.5.3 Resultat 

Skribenterna finner att kumulativa onormala avkastningen under 1984–1999 
genomsnittligt är -1,69 % och under 2000–2008 genomsnittligt är -4,59 %. I 
regressionsanalysen finner skribenterna att det finns en statistiskt signifikant skillnad 
på avkastningen mellan tidsperioderna, som kan förklaras av olika makroekonomiska 
variabler och arbitrage. Regressionsanalysens resultat indikerar att företags- och 
obligationsspecifika variabler inte har en statistiskt signifikant inverkan på kumulativa 
onormala avkastningen. (Duca, Dutordoir, Veld & Verwijmeren 2012) 
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4.6 Kallberg, Liu & Villupuram (2013) 

Kallberg, Liu & Villupuram (2013) undersöker aktie- och obligationsprisreaktionen till 
emissioner av preferensaktier, och huruvida redovisningsbehandlingen av 
preferensaktierna inverkar på aktieprisreaktionen samt om aktieprisreaktionen skiljer 
sig mellan banker, samhällsnyttiga företag, fastighetsfonder, försäkringsbolag, 
investeringsbanker och industriella företag. 

4.6.1 Data 

Undersökningens data består av 427 emissioner av preferensaktier inom USA mellan 
1999 och 2005. (Kallberg, Liu & Villupuram 2013) 

4.6.2 Metod 

Undersökningens metod är en händelsestudie. Onormala aktieprisreaktionen mäts med 
en fyrfaktormodell som inkluderar Fama-French -faktorerna och momentumfaktorn. 
Den kumulativa onormala aktieprisreaktionen mäts för flera olika tidsperioder, inklusive 
[-3, -2], [-1, 1], [2, 3] och [2, 4]. Skribenterna utför även en regressionsanalys med olika 
förklarande variabler. (Kallberg, Liu & Villupuram 2013) 

4.6.3 Resultat 

Skribenterna finner att den genomsnittliga kumulativa onormal avkastningen är -0,65 
%. Den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen är högre för banker än övriga 
företag. Ifall preferensaktien är konvertibel till aktiekapital eller behandlas som 
aktiekapital i redovisning är aktieprisreaktionen mera negativ. (Kallberg, Liu & 
Villupuram 2013) 

4.7 Dutordoir, Li, Liu & Verwijmeren (2016) 

Dutordoir et al. (2016) undersöker skillnaden mellan tillkännagivningseffekten av 
emissionen av konvertibla obligationer på japanska marknaden samt USA och andra 
utvecklade länder. 

4.7.1 Data 

Undersökningens data innehåller ett globalt sampel av emissioner av konvertibla 
obligationer gjorda mellan januari 1982 och april 2012. Det slutliga samplet innehåller 
3378 emissioner av konvertibla obligationer. (Dutordoir et al. 2016) 
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4.7.2 Metod 

Metoden som används i undersökningen är en händelsestudie. Som 
tillkännagivningsdatum används registreringsdatumet i SDC Platinums Global New 
Issues -databas. Om registreringsdatumet saknas, används emissionsdatumet som 
tillkännagivningsdatum. Marknadsmodellsregressioner under tidsperioden [-250,-10] 
används för att estimera normala aktieavkastningar. De normala aktieavkastningarna 
avdras från verkliga aktieavkastningarna för att få ett estimat på onormala avkastningar. 
Kumulativa onormala avkastningar beräknas genom att summera onormala 
avkastningarna under tidsperioden [-1, 1]. Statistisk signifikans mäts via t-test. 
(Dutordoir et al. 2016) 

4.7.3 Resultat 

Den kumulativa onormala avkastningen för alla länder som undersöks är negativ, och 
statistiskt signifikant i Kanada, Frankrike, Tyskland, Japan, Schweiz och USA. 
Kumulativa onormala avkastningen är mest negativ för USA, med en CAR som är -3,18 
%. Avkastningen i Japan är genomsnittligt 2,38 % högre än den genomsnittliga 
avkastningen i USA och skillnaden är statistiskt signifikant på en 1 % nivå. Avkastningen 
i Japan är 0,63 % högre än avkastningen i de andra länderna som undersöks och även 
statistiskt signifikant på en 1 % nivå. (Dutordoir et al. 2016) 

Dutordoir et al. (2016) undersöker även olika förklarande variabler och deras inverkan 
på kumulativa onormala avkastningen. Skribenterna finner att den mindre negativa 
marknadsreaktionen för japanska företag kan förklaras med att japanska företag har en 
större sannolikhet att framföra att pengarna som fås av emissionen kommer att 
användas till investeringar jämfört med företag i andra länder. 

4.8 Li, Liu & Siganos (2016) 

Li, Liu & Siganos (2016) undersöker om det finns en skillnad på kumulativa onormala 
avkastningen under tillkännagivningsperioden för konvertibla obligationer mellan 
finansiella och icke-finansiella institutioner. 

4.8.1 Data 

Undersökningens data består av emissioner av konvertibla obligationer i USA under 
tidsperioden januari 1982 till december 2013. Totalt innehåller samplet 2567 emissioner, 
varav 317 är gjorda av finansiella företag och 2250 av icke-finansiella företag. (Li, Liu & 
Siganos 2016) 
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4.8.2 Metod 

Undersökningens metod är en händelsestudie. Marknadsmodellen används för att 
estimera kumulativa onormala avkastningarna under tidsperioden [-1, 1]. Skribenterna 
undersöker inverkan av ett antal olika förklarande variabler, inklusive företagsspecifika 
variabler så som företagsstorlek mätt med totala tillgångar och relativa mängden av eget 
kapital, emissionsspecifika variabler så som relativa emissionsvolymen och 
förfallodatumet och marknadsvariabler så som volatiliteten på marknaden. (Li, Liu & 
Siganos 2016) 

4.8.3 Resultat 

Undersökningens resultat indikerar att kumulativa onormala avkastningen är 1,42 % 
högre för finansiella institutioner än icke-finansiella institutioner. Resultaten är 
statistiskt signifikanta. Skribenterna argumenterar att eftersom finansiella institutioner 
är mera reglerade än icke-finansiella företag tolkar marknaden emissioner av finansiella 
institutioner med mindre sannolikhet som att de är övervärderade. (Li, Liu & Siganos 
2016) 

4.9 Sammanfattning av tidigare forskning 

I tabell 2 sammanfattas tidigare forskning om olika hybridinstrument. 
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Tabell 2  Sammanfattning av tidigare forskning 

Författare & år Marknad & tidsperiod Hybridinstrument Resultat 

De Roon & Veld (1998) Nederländerna 1976–1996 Konvertibla & 
warrantobligationer 

Signifikant positiv CAR för 
warrantobligationer 

Abhyankar & Dunning 
(1999) Storbritannien 1982–1996 Konvertibla obligationer & 

preferensaktier 

Signifikant negativ CAR för 
alla konvertibla 

värdepapper, resultaten 
stöder hackordnings-

hypotesen 

Burlacu (2000) Frankrike 1981–1998 Konvertibla obligationer 

Negativ och statistiskt 
signifikant onormal 

avkastning, resultaten 
stöder hackordnings-

hypotesen 

Amman, Fehr & Seiz 
(2006) 

Tyskland & Schweiz    
1996–2003 

Konvertibla och utbytbara 
obligationer 

Negativ och statistiskt 
signifikant CAR för hela 

samplet 

Duca, Dutordoir, Veld & 
Verwijmeren (2012) USA 1984–2009 Konvertibla obligationer 

Negativ och statistiskt 
signifikant CAR för hela 

samplet 

Kallberg, Liu & Villupuram 
(2013) USA 1999–2005 Preferensaktier 

Negativ och statistiskt 
signifikant CAR, mera 

negativ för banker 

Dutordoir, Li, Liu & 
Verwijmeren (2016) Globalt 1982–2012 Konvertibla obligationer 

Statistiskt signifikant och 
negativ CAR för Kanada, 

Frankrike, Tyskland, 
Japan, Schweiz och USA 

Li, Liu & Siganos (2016) USA 1982–2013 Konvertibla obligationer 
Statistiskt signifikant CAR, 
1,42 % högre för finansiella 

företag än icke-finansiella 
företag 
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5 DATA 

I detta kapitel presenteras data som används i undersökningen, samt hur data har 
insamlats och avgränsats. Först presenteras hybridobligationsdata, därefter företagsdata 
och slutligen deskriptiv statistik. 

5.1 Hybridobligationsdata 

Hybridobligationsdata är insamlat från Bloomberg. Det slutliga samplet i 
undersökningen innehåller 585 hybridobligationsemissioner i Europa under 
tidsperioden 15.1.2010-29.5.2020. Orsaken till att undersökningen geografiskt 
begränsats till Europa är att den europeiska hybridobligationsmarknaden globalt är en 
av de största och att marknaden i helhet är relativt outforskad. Tidsperioden motiveras 
med att hybridobligationsmarknaden vuxit kraftigt från och med 2010 och att antalet 
emissioner innan det har varit relativt låga. Det finns exempelvis inga emissioner för 
börslistade icke-finansiella företag under år 2008 och 2009 i Bloombergs databas, och 
största delen av emissionerna gjorda innan 2010 som hittas i Bloombergs databas har 
gjorts av finansiella företag. För att urvalet inte ska snedvridas på grund av detta 
begränsas tidsperioden. 

Hybridobligationsdata har begränsats enlig följande kriterier: 

• Samplet har begränsats till hybridobligationer emitterade av företag 
inkorporerade i Europa. Om ett företag har emitterat flera obligationer under 
samma datum (dvs. flera tranches) räknas det som en emission och 
emissionsvolymen beräknas som totala emissionsvolymen för företaget under 
samma datum. Detta leder till ett initialt sampel på 2510 hybridobligationer. 

• Företag som inte varit börslistade under emissionstidpunkten har exkluderats ur 
samplet. Detta leder till en sampelstorlek på 1054 hybridobligationer. 

• Privata placeringar har exkluderats ur samplet. Detta leder till en sampelstorlek 
på 1025 hybridobligationer. 

• Konvertibla obligationer (som kan konverteras till företagets aktier) har 
exkluderats ur samplet. Detta leder till en sampelstorlek på 1015 
hybridobligationer. 

• Tidsperioden har begränsats från januari 2010 till maj 2020. Detta leder till en 
sampelstorlek på 652 hybridobligationer. 

• Från detta har företag som har aktiedata för färre än 30 handelsdagar innan 
händelsedatumet eller där aktiedata saknas exkluderats ur samplet. Detta leder 
till en slutlig sampelstorlek på 585 hybridobligationsemissioner. 
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Det slutliga samplet består av 585 emissioner, varav 417 har gjorts av finansiella företag 
och 168 av icke-finansiella företag. I tabell 3 syns en översikt på hur de olika 
restriktionerna har inverkat på sampelstorleken. Totalt har europeiska företag emitterat 
2510 hybridobligationer, varav 42,0 % av emissionerna gjorts av börslistade företag. 
Undersökningens slutliga sampel omfattar ungefär 23,3 % av det totala antalet 
emissioner som gjorts på den europeiska marknaden. Totala emissionsvolymen i 
samplet är ungefär 382 miljarder euro, vilket representerar över 38 % av totala 
emissionsvolymen i marknaden. Samplet representerar 64 % av totala 
emissionsvolymen samt 47 % av antalet emissioner under tidsperioden som används i 
undersökningen. 

Tabell 3 Sampelrestriktioner av data 

Restriktion Sampelstorlek Procent 

Hybridobligationer emitterade av europeiska 
företag 2510 100,0 % 

Exkludering av icke-börslistade företag 1054 42,0 % 

Exkludering av privata placeringar 1025 40,8 % 

Exkludering av konvertibla obligationer 1015 40,4 % 

Hybridobligationer emitterade mellan januari 
2010 och maj 2020 av europeiska börslistade 
företag 

652 26,0 % 

Hybridobligationer emitterade mellan 
2010–2020 av börslistade europeiska 
företag med handelsdata 30 dagar 
innan händelsedatumet 

585 23,3 % 

 

Variabler som samlats in från Bloomberg är tillkännagivningsdatum, emissionsdatum, 
kupong, emissionsvolym, första inlösningsdatumet, utgångsdatum och valuta. Även två 
företagsspecifika variabler, organisationsland och industrikod har hämtats från 
Bloomberg. 

5.2 Företagsdata 

Företagsdata har hämtats från Capital IQ. Företagsdata som hämtats från Capital IQ 
inkluderar dividendjusterat aktiepris i lokal valuta, totala tillgångar i euro under 
finansiella kvartalet innan emissionen, totala skulder i euro under finansiella kvartalet 
innan emissionen, bokvärdet på totalt eget kapital och företagets marknadsvärde. Även 
aktieindexdata i lokal valuta har hämtats från Capital IQ. Avkastningen på lokala 
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aktieindex i lokal valuta används som mått för marknadsavkastningen. En lista på 
aktieindexen som används i undersökningen finns i bilaga 1. 

5.3 Deskriptiv statistik 

I tabell 4 sammanfattas antalet hybridobligationsemissioner enligt land. Största antalet 
emissioner, 92 stycken, har gjorts av franska företag, därefter norska företag med 80 
emissioner och företag i Storbritannien med 79 emissioner. Av finansiella företag har 
norska och storbritanniska företag gjort flest emissioner, med 79 och 68 antal emissioner 
i respektive land. Av icke-finansiella företag har franska och finska företag gjort flest 
emissioner under januari 2010 till maj 2020, med 38 och 28 emissioner i respektive land. 

Tabell 4 Hybridobligationsemissioner enligt land 

Land Finansiella 
företag 

Icke-finansiella 
företag Totalt Procent 

Frankrike 56 36 92 15,7 % 

Norge 79 1 80 13,7 % 

Storbritannien 68 11 79 13,5 % 

Tyskland 28 23 51 8,7 % 

Schweiz 40 8 48 8,2 % 

Finland 7 28 35 6,0 % 

Danmark 30 4 34 5,8 % 

Spanien 31 0 31 5,3 % 

Österrike 19 11 30 5,1 % 

Italien 24 5 29 5,0 % 

Sverige 12 14 26 4,4 % 

Luxemburg 0 18 18 3,1 % 

Nederländerna 13 3 16 2,7 % 

Portugal 6 3 9 1,5 % 

Belgien 4 3 7 1,2 % 

Totalt 417 168 585 100,0 % 

 
Detta skiljer sig delvis från totala emissionsvolymerna på hybridobligationsmarknaden. 
Exempelvis är antalet emissioner i Norge relativt högt, men den genomsnittliga 
emissionsvolymen är mycket lägre än i övriga länder, cirka 29 miljoner euro jämfört med 
en genomsnittlig emissionsvolym på 723 miljoner euro i hela samplet. Fastän emissioner 
gjorda av norska företag omfattar cirka 13,7 % av antalet emissioner består de endast av 
0,5 % av totala emissionsvolymen. De genomsnittliga emissionsvolymerna i Frankrike 
och Storbritannien är betydligt större än i resten av samplet, 1,3 miljarder euro och 1,2 
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miljarder euro, och emissioner gjorda av franska företag omfattar cirka 27,6 % av 
samplet medan emissioner av företag i Storbritannien omfattar ungefär 21,8 % av 
samplet mätt i emissionsvolym. Fastän emissioner gjorda av finska och danska företag 
omfattar 6,0 % och 5,8 % av antalet emissioner omfattar de endast 1,9 % och 1,6 % av 
emissionsvolymen, eftersom genomsnittliga emissionsvolymerna i dessa länder är lägre 
(cirka 233 miljoner och 203 miljoner euro). 

I tabell 5 sammanfattas antalet hybridobligationsemissioner enligt år. Det mest aktiva 
emissionsåret är 2019 med 100 stycken emissioner, därefter 2017 med 81 emissioner och 
2014 och 2018 med 69 emissioner under båda åren. Minst antal emissioner har gjorts 
under åren 2010 och 2011 med 18 respektive 15 emissioner. 

Tabell 5 Hybridobligationsemissioner enligt år 

År Finansiella 
företag 

Icke-finansiella 
företag Totalt Procent 

2010 14 4 18 3,1 % 

2011 11 4 15 2,6 % 

2012 22 11 33 5,6 % 

2013 31 20 51 8,7 % 

2014 50 19 69 11,8 % 

2015 43 23 66 11,3 % 

2016 43 13 56 9,6 % 

2017 64 17 81 13,8 % 

2018 54 15 69 11,8 % 

2019 66 34 100 17,1 % 

2020 19 8 27 4,6 % 

Totalt 417 168 585 100,0 % 
 

Tabell 6 visar antalet hybridobligationsemissioner enligt sektor för icke-finansiella 
företag. Största delen av emissionerna gjorda av icke-finansiella företag i samplet, 49 
stycken, har gjorts av samhällsnyttiga företag, följt av fastighetsföretag med 27 
emissioner och industriföretag med 23 emissioner. Minst antal emissioner har gjorts av 
företag inom IT-sektorn med 4 emissioner totalt. 

Tabell 6 Hybridobligationsemissioner enligt sektor 

Sektor Antal Procent 

Samhällsnyttiga företag 49 29,2 % 

Fastighetsföretag 27 16,1 % 
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Industriföretag 23 13,7 % 

Kommunikationstjänster 17 10,1 % 

Hälsovård 14 8,3 % 

Material 11 6,5 % 

Energi 9 5,4 % 

Sällanköpsvaror 7 4,2 % 

Dagligköpvaror 7 4,2 % 

IT 4 2,4 % 

Totalt 168 100,0 % 

 

I tabell 7 sammanfattas deskriptiv statistik av undersökningsvariablerna för hela 
samplet. Det genomsnittliga företaget i samplet har totala tillgångar som uppnår till 352 
miljarder euro. Den genomsnittliga relativa emissionsmängden är 2,0 % av företagets 
totala tillgångar. Företagen i samplet har genomsnittligt en 14,2 % nivå på eget kapital 
relativt till totala tillgångar. Aktieavkastningen under tidsperioden [-60, 2] innan 
tillkännagivningsdatumet är genomsnittligt 2,5 % och den genomsnittliga årliga 
volatiliteten för aktieavkastningen under tidsperioden [-250, 10] är 27,7 %. 
Marknadsavkastningen innan tillkännagivningstidpunkten är genomsnittligt 2,2 % och 
årliga marknadsvolatiliteten 16,4 %. Det genomsnittliga emittande företaget har ett P/B-
tal på 1,09. 

Tabell 7   Deskriptiv statistik av undersökningsvariabler för hela samplet 

 Variabel Medel-
värde Median Standard

-avvikelse Kurtosis Skevhet Min. Max. Antal 
obs. 

Totala 
tillgångar 352251 45042 541028 3,1 1,9 42 2392177 584 

Emissions-
mängd 2,0 % 0,5 % 0,052 146,7 10,4 0,0 % 87,4 % 584 

Eget kapital 14,2 % 8,2 % 0,131 2,6 1,8 -3,0 % 74,8 % 584 

Aktie-
avkastning 2,5 % 2,5 % 0,123 3,6 -0,5 -57,8 % 54,0 % 585 

Aktie-
volatilitet 27,7 % 24,7 % 0,136 12,9 2,7 1,2 % 137,3 % 585 

Marknads-
avkastning 2,2 % 2,4 % 0,066 2,0 -0,5 -27,4 % 19,4 % 585 

Marknads-
volatilitet 16,4 % 14,9 % 0,050 0,3 0,9 7,8 % 33,7 % 585 

P/B 1,09 0,86 1,175 61,8 -2,7 -14,8 8,5 584 
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Eftersom medelvärdet och medianen på variabeln totala tillgångar (352 miljarder euro 
och 45 miljarder euro) skiljer sig mycket tas naturliga logaritmen av variabeln. 
Undersökningsvariablerna emissionsmängd och P/B har höga värden för kurtosis och 
skevhet, men medelvärdet och medianen skiljer sig inte drastiskt från varandra och 
variablerna har en relativt låg standardavvikelse. Dessa variabler transformeras inte. En 
mera ingående beskrivning av undersökningsvariablerna samt motivering till varför de 
används i undersökningen finns i kapitel 6. 

I tabell 8 sammanfattas deskriptiv statistik av undersökningsvariabler för finansiella 
företag. Det genomsnittliga finansiella företaget har totala tillgångar som uppnår till 477 
miljarder euro, och är alltså större än det totala samplet, vilket är förväntat eftersom det 
i samplet finns många stora europeiska banker så som BNP Paribas, HSBC, Deutsche 
Bank och Barclays. Den relativa emissionsmängden för finansiella företag är lägre än för 
det totala samplet, 0,6 % av företagets totala tillgångar. Finansiella företag har 
genomsnittligt 7,9 % eget kapital i relation till totala tillgångar och en aktieavkastning 
och -volatilitet på 3,0 % och 27,7 % innan tillkännagivningstidpunkten. 
Marknadsavkastningen och marknadsvolatiliteten innan tillkännagivningsdatumet är 
2,0 % och 16,2 %. Finansiella företag har genomsnittligt ett lägre P/B-tal än det totala 
samplet, med ett medelvärde på 0,869. 

Tabell 8 Deskriptiv statistik av undersökningsvariabler för finansiella företag 

 

I tabell 9 sammanfattas deskriptiv statistik av undersökningsvariabler för icke-
finansiella företag. Icke-finansiella företagen är genomsnittligt mindre, med totala 

 Variabel Medel-
värde Median Standard

-avvikelse Kurtosis Skevhet Min. Max. Antal 
obs. 

Totala 
tillgångar 477202 227133 595839 1,3 1,4 123 2392177 416 

Emissions-
mängd 0,6 % 0,2 % 0,012 56 6,5 0,00 % 12,7 % 416 

Eget kapital 7,9 % 7,1 % 0,048 55 5,4 -1,7 % 66,8 % 416 

Aktie-
avkastning 3,0 % 3,1 % 0,116 3,4 -0,6 -54,6 % 38,6 % 417 

Aktie-
volatilitet 27,7 % 24,4 % 0,145 14 2,9 1,2 % 137,3 % 417 

Marknads-
avkastning 2,0 % 2,2 % 0,065 2,0 -0,5 -27,4 % 19,4 % 417 

Marknads-
volatilitet 16,2 % 14,6 % 0,051 0,3 1,0 7,8 % 33,7 % 417 

P/B 0,869 0,742 1,08 110 -6,0 -14,8 7,5 416 
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tillgångar sammanlagt 43 miljarder euro. Den relativa emissionsmängden är högre, med 
ett genomsnittligt värde på 5,4 % av totala tillgångar. Icke-finansiella företag har en 
relativt högre mängd av eget kapital, 29,8 % av totala tillgångar. Aktieavkastningen för 
icke-finansiella företag innan tillkännagivningstidpunkten är genomsnittligt lägre, 1,4 %, 
medan marknadsavkastningen innan tillkännagivningsdatumet är högre, 2,6 %. Icke-
finansiella företagen i samplet har genomsnittligt ett högre P/B-värde än finansiella 
företagen. 

Tabell 9 Deskriptiv statistik av undersökningsvariabler för icke-finansiella företag 

 Variabel Medel-
värde Median Standard

-avvikelse Kurtosis Skevhet Min. Max. Antal 
obs. 

Totala 
tillgångar 42849 12458 66490 3,5 2,0 42 303284 168 

Emissions-
mängd 5,4 % 3,5 % 0,087 55,7 6,7 0,1 % 87,4 % 168 

Eget kapital 29,8 % 28,9 % 0,139 -0,2 0,4 -3,0 % 74,8 % 168 

Aktie-
avkastning 1,4 % 0,9 % 0,137 3,6 -0,4 -57,8 % 54,0 % 168 

Aktie-
volatilitet 27,6 % 26,4 % 0,113 3,6 1,6 7,6 % 76,2 % 168 

Marknads-
avkastning 2,6 % 2,5 % 0,069 2,1 -0,6 -25,1 % 19,3 % 168 

Marknads-
volatilitet 16,9 % 15,4 % 0,049 0,3 0,9 9,0 % 31,5 % 168 

P/B 1,64 1,36 1,22 7,2 1,4 -3,4 8,5 168 
 

För att undersöka om det finns multikollinearitet mellan de oberoende variablerna 
undersöks korrelationerna mellan variablerna i en korrelationsmatris. 

I tabell 10 presenteras korrelationsmatrisen över alla undersökningsvariabler. De högsta 
positiva korrelationerna observeras mellan undersökningsvariablerna eget kapital i 
relation till totala tillgångar och emissionsmängen i relation till totala tillgångar, med en 
korrelation på 0,57 och mellan aktieavkastning och marknadsavkastning, med en 
korrelation på 0,42. Det finns även en hög negativ korrelation på -0,76 mellan 
undersökningsvariablerna eget kapital relativt till totala tillgångar och 
indikatorvariabeln för finansiella företag, vilket är logiskt eftersom finansiella företagen 
i samplet i genomsnitt har ett lägre värde på eget kapital i relation till totala tillgångar än 
icke-finansiella företag. Det finns även en relativt hög negativ korrelation på -0,47 mellan 
eget kapital i förhållande till totala tillgångar och företagsstorleken mätt med totala 
tillgångar. Detta är logiskt eftersom de större företagen i samplet är finansiella företag 
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som har ett relativt lägre värde på eget kapital än det totala samplet. Korrelationerna 
mellan de övriga variablerna är på en låg nivå, vilket indikerar att det inte finns 
multikollinearitet mellan variablerna. Överlag är korrelationerna förväntade och i linje 
med tidigare forskning, exempelvis Hi, Liu & Siganos (2016). 

Tabell 10 Korrelationsmatris över undersökningsvariablerna 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  9. 10. 

1. Finansiella företag 1,00 
       

  

2. Aktievolatilitet 0,00 1,00 
      

  

3. Aktieavkastning 0,06 0,01 1,00 
     

  

4. Marknadsavkastning -0,04 0,02 0,42 1,00 
    

  

5. Marknadsvolatilitet -0,06 0,33 0,01 -0,01 1,00 
   

  

6. Totala tillgångar 0,36 -0,09 -0,01 0,00 -0,13 1,00 
  

  

7. Emissionsmängd -0,42 0,13 0,01 0,04 0,08 -0,37 1,00 
 

  

8. Eget kapital -0,76 0,00 -0,01 0,00 0,03 -0,47 0,57 1,00   

9. P/B -0,30 -0,07 0,01 0,02 -0,06 -0,09 0,19 0,23 1,00  

10. Förstagångsemission -0,37 0,11 -0,08 0,00 0,00 -0,33 0,27 0,33 0,13 1,00 
 

Generellt brukar korrelationsvärden som är högre än 0,7 eller lägre än -0,7 indikera att 
det finns multikollinearitet mellan variabler, vilket är fallet mellan 
undersökningsvariablerna eget kapital relativt till totala tillgångar och 
indikatorvariabeln för finansiella företag. Som robusthetstest görs regressioner där 
variabeln eget kapital utesluts ur regressionsmodellen. 
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6 METOD 

I detta kapitel presenteras metoden som används i undersökningen. 

6.1 Händelsestudie 

Metoden som används i undersökningen är en händelsestudie (Brown & Warner 1985). 
Den onormala avkastningen beräknas som skillnaden på egentliga avkastningen och den 
förväntade avkastningen. 

𝐴𝑅.,) = 𝑅.,) − 𝐸2𝑅.,)3𝑋	)5                                                      (1) 

I ekvation 1 betecknar 𝐴𝑅.,) onormala avkastningen för aktie i under dag t. 𝑅.,) 

betecknar avkastningen för aktie i under dag t beräknat som den kontinuerliga 

avkastningen i lokal valuta.  𝑋	) betecknar den förväntade avkastningen för aktie i. 

Tidsperioden för estimeringen av den onormala avkastningen är kring 
tillkännagivningsdatumet (dag 0), vilket motiveras med att detta är tidpunkten då 
information om emissionen förmedlas till marknaden. I linje med tidigare forskning 
estimeras kumulativa onormala avkastningen under tidsperioden [-1, 1], det vill säga 
dagen före tillkännagivningsdatumet, tillkännagivningsdatumet och följande börsdag. 
Motivering för denna tidsperiod är att tillkännagivningen kan ske efter att börsen har 
stängt för dagen, vilket betyder att marknadsreaktionen först syns under följande 
handelsdag men att rykten om emissionen även kan ha läckt till marknaden innan 
tillkännagivningsdatumet. 

𝐴𝑅.,) = 𝑅.,) − 𝛼.	 − 𝛽.	𝑅-,)                                                   (2) 

För att estimera den onormala avkastningen används marknadsmodellen. 𝛼.	 och 𝛽.	är 
parametrar som estimeras enskilt för varje företag innan händelsefönstret. I linje med 
Hi, Liu & Siganos (2016) estimeras parametrarna för marknadsmodellen under 

tidsperioden [-250, -10] innan tillkännagivningstidpunkten. 𝑅-,) betecknar 

marknadsavkastningen under tidpunkt t. Som ett estimat för marknadsavkastningen 
används avkastningen på lokala aktieindex i lokal valuta. En lista över aktieindexen 
som används finns i bilaga 1. 

6.2 T-test 

Genomsnittliga onormala avkastningen beräknas enskilt för varje dag 5 dagar före till 5 
dagar efter tillkännagivningsdatumet. Kumulativa onormala avkastningen beräknas för 
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tidsperioden [-1, 1]. Som robusthetstest estimeras kumulativa onormala avkastningen 
även för ett antal olika tidsperioder under tidsperioden [-5, 5], Statistisk signifikans 
provas med ett tvåsidigt t-test. T-testet estimeras skilt för finansiella företag och icke-
finansiella företag. 

6.2.1 Hypoteser 

Hypoteserna för t-testet är: 

𝐻B:	𝐴𝑅 = 	0 

𝐻8:	𝐴𝑅 ≠ 	0 

I hypoteserna betecknar 𝐴𝑅	den genomsnittliga onormala avkastningen. Enligt 
nollhypotesen skiljer sig den genomsnittliga onormala avkastningen inte från noll, 
medan genomsnittliga onormala avkastningen enligt mothypotesen skiljer sig från noll. 

6.3 Regressionsanalys 

Regressionsanalys utförs även med ett urval av förklarande variabler, som beskrivs 
närmare till näst. Förklarande variablerna som används i regressionerna är förknippade 
till obligations-, företags- och marknadsspecifika egenskaper. 

I regressionsanalysen används kumulativa onormala avkastningen under tidsperioden 
[-1, 1], dvs. dagen före tillkännagivningsdatumet, tillkännagivningsdatumet och följande 
börsdag, som beroende variabel. Ekvationen för regressionsmodellerna är: 

𝑦. = 𝛽B + 𝛽8𝑥8. + 𝛽C𝑥C. +⋯+ 𝛽%𝑥%. + 𝜀.                               (3) 

I ekvation 2 betecknar 𝑦. den beroende variabeln, dvs. kumulativa onormala 

avkastningen för aktie i under händelsefönstret. 𝛽B är ekvationens intercept. Variablerna 

på höger sida om interceptet i ekvationen är oberoende variablerna. 𝜀. är en felterm. 

6.4 Undersökningsvariabler 

Till näst beskrivs de oberoende variablerna som används i undersökningen. 

6.4.1 Indikatorvariabel för finansiella företag 

Eftersom undersökningens syfte är att forska om det finns en skillnad mellan 
tillkännagivningseffekten mellan finansiella och icke-finansiella företag används en 
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indikatorvariabel för att skilja på företagen. Indikatorvariabeln får värdet 1 om företaget 
är ett finansiellt företag och värdet 0 om företaget inte är ett finansiellt företag. 

6.4.2 Indikatorvariabel för förstagångsemission 

En stor del av hybridobligationsemissionerna görs i syfte att refinansiera företags 
utestående hybridobligationer (Scope Ratings 2020). I undersökningen används även en 
indikatorvariabel som får värdet 1 om emissionen är en förstagångsemission. 
Motiveringen för detta är att ifall emissionens syfte är att refinansiera utestående 
hybridobligationer borde det inte ske någon förändring i företagets kapitalstruktur och 
således borde markandsreaktionen inte vara lika kraftig. En stor del av emissionerna i 
samplet är av samma företag, och endast 118 emissioner (20,2 % av samplet) är 
förstagångsemissioner. I flera tidigare undersökningar inkluderas endast 
förstagångsemissioner, exempelvis Kallberg, Liu & Villupuram (2013). 

6.4.3 Emissionsmängd 

En hybridobligationsspecifik förklarande variabel som används är emissionsmängden 
delat med företagets totala tillgångar. Detta ger den relativa storleken på emissionen 
mätt med företagets storlek. Emissionsmängden används som en förklarande variabel i 
många undersökningar, till exempel av Hi, Liu & Siganos (2016) och Fungácová, 
Godlewski & Weill (2020). Desto större emissionsmängden är, desto större antas 
marknadsreaktionen vara. 

6.4.4 Totala tillgångar 

En företagsspecifik variabel som undersöks är naturliga logaritmen av företagets totala 
tillgångar i miljoner euro. Detta är en förklarande variabel som exempelvis även använts 
av Dutordoir et al. (2016) och Hi, Liu & Siganos (2016). Totala tillgångar kan ses som ett 
mått på företagsstorlek, och desto större ett företag är desto lägre borde 
informationsasymmetrin samt kostnaderna för ekonomiska svårigheter vara (Chae 
2005). Totala tillgångar borde således påverka aktieprisreaktionen positivt. Å andra 
sidan finner Dutordoir et al. (2016) i deras undersökning att totala tillgångar har en 
signifikant negativ inverkan på aktieprisreaktionen. 

6.4.5 Eget kapital/totala tillgångar 

En ytterligare företagsspecifik variabel som undersöks är företagets eget kapital delat 
med företagets totala tillgångar. Variabeln har exempelvis använts av Hi, Liu & Siganos 
(2016). Variabeln mäter företagets nivå av eget kapital. Företag som har en lägre nivå på 
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eget kapital har högre risk. Hi, Liu & Siganos (2016) förväntar sig att variabeln har en 
negativ inverkan på kumulativa onormala avkastningen men finner inte att variabeln har 
en statistiskt signifikant inverkan på avkastningen. 

6.4.6 Aktieavkastning 

Icke-marknadsjusterade aktieavkastningen under tidsperioden [-60, -2] innan 
tillkännagivningstidpunkten används som en förklarande variabel. Denna variabeln 
används exempelvis av Hi, Liu & Siganos (2016), Dutordoir & Van de Gucht (2007) och 
Duca, Dutordoir, Veld & Verwijmeren (2012). Variabeln används som ett mått på de 
aktierelaterade finansieringskostnaderna för emittenterna. Variabeln kan även 
användas som ett mått på ifall aktiepriset är övervärderat. Hi, Liu & Siganos (2016) 
finner att aktieavkastningen innan tillkännagivningstidpunkten har en signifikant 
negativ inverkan på kumulativa onormala aktieavkastningen medan Duca et al. (2012) 
inte finner att aktieavkastningen signifikant inverkar på kumulativa onormala 
avkastningen. 

6.4.7 Aktievolatilitet 

I linje med Hi, Liu & Siganos (2016) används den annualiserade 
aktieavkastningsvolatiliteten estimerat från dagliga aktieavkastningar under 
tidsperioden [-250, -10] som ett mått på företagets risk. Hi, Liu & Siganos (2016) finner 
inte att volatiliten har en signifikant inverkan på kumulativa onormala 
aktieavkastningen. 

6.4.8 Marknadsavkastning 

Marknadsavkastningen mäts som avkastningen på marknadsindexet under tidsperioden 
[-60, -2] innan tillkännagivningstidpunkten. Denna variabeln används exempelvis av Hi, 
Liu & Siganos (2016) och Duca et al. (2012). Marknadsavkastningen innan 
tillkännagivningstidpunkten antas inverka positivt på kumulativa onormala 
avkastningen, eftersom finansieringskostnader antas vara lägre under högkonjunkturer 
(Choe, Masulis & Nanda 1993). Hi, Liu & Siganos (2016) finner att 
marknadsavkastningen har en signifikant positiv inverkan medan Duca et al. (2012) inte 
finner att marknadsavkastningen skulle ha en signifikant inverkan på kumulativa 
onormala avkastningen.  
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6.4.9 Marknadsvolatilitet 

I linje med Hi, Liu & Siganos (2016) används den annualiserade volatiliteten på 
marknadsavkastningen estimerat från dagliga avkastningar på marknadsindexen under 
tidsperioden [-250, -10] som ett mått på marknadsrisk. Duca et al. (2012) finner att 
marknadsvolatiliteten har en väldigt negativ signifikant inverkan på kumulativa 
onormala avkastningen medan Hi, Liu & Siganos (2016) inte finner att 
marknadsvolatiliteten inverkar signifikant. 

6.4.10 P/B 

P/B-värdet är även en förklarande variabel som använts i tidigare forskning, exempelvis 
av Hi, Liu & Siganos (2016), Duca et al. (2012) och Lewis, Rogalski & Seward (2003). 
P/B-värdet beräknas som marknadsvärdet på företagets aktiekapital delat med 
bokvärdet på företagets aktiekapital. P/B-värdet kan antas vara ett mått över 
lönsamheten för företagets framtida investeringsbeslut eller företagets framtida 
tillväxtmöjligheter. Hi, Liu & Siganos (2016) finner att P/B-värdet har en svagt 
signifikant positiv inverkan på kumulativa onormala avkastningen. 

6.4.11 Övriga variabler 

I linje med tidigare forskning används även kontrollvariabler för år och land i 
undersökningen. 

6.4.12 Hypoteser 

I regressionsanalysen är hypoteserna lika för alla variabler: 

𝐻B	:	𝛽D = 0 

𝐻8	:		𝛽D ≠ 0 

Enligt nollhypotesen har parametern 	𝛽D och beroende variabeln, dvs. kumulativa 

onormala avkastningen, inget samband medan mothypotesen menar att parametern 

𝛽D 	och beroende variabeln har ett signifikant samband. 
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7 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat. Först presenteras resultat för t-
testet, därefter resultat för regressionsanalysen. 

7.1 Resultat för t-test 

I tabell 11 presenteras resultat över t-test för den genomsnittliga onormala dagliga 
avkastningen från 5 dagar innan tillkännagivningstidpunkten till 5 dagar efter 
tillkännagivningstidpunkten samt kumulativa onormala avkastningen för olika 
tidsperioder. I tabellen syns resultaten för finansiella företag och icke-finansiella företag 
samt skillnaden på den onormala avkastningen mellan dem. 

Tabell 11 Resultat för t-test för hela samplet 

Dag  Finansiella företag  Icke-finansiella 
företag  Differens  

-5  0,02 %  0,19 %*  -0,17 % 

-4  0,03 %  -0,17 %*  0,19 % 

-3  0,03 %  0,02 %  0,01 % 

-2  -0,04 %  0,06 %  -0,10 % 

-1  -0,01 %  0,19 %*  -0,20 % 

0  0,03 %  0,00 %  0,03 % 

1  0,02 %  -0,12 %  0,14 % 

2  0,04 %  -0,08 %  0,16 % 

3  0,03 %  0,01 %  0,02 % 

4  0,09 %  0,03 %  0,06 % 

5  -0,07 %  0,00 %  -0,07 % 

CAR[-1, 1]  0,04 %  0,08 %  -0,03 % 

CAR[-1, 0] 0,02 % 0,19 % -0,17 % 

CAR[0, 1] 0,06 % -0,11 % 0,16 % 

CAR[-5, 5] 0,16 % 0,12 % 0,04 % 
*Signifikant på 10 % nivå 

Nollhypotesen om att det inte finns en statistiskt signifikant marknadsreaktion kring 
tillkännagivningsdatumet av hybridobligationsemissioner för finansiella företag kan inte 
förkastas. Resultaten är även för det mesta osignifikanta för icke-finansiella företag, med 
undantag för dagen innan tillkännagivningsdatumet och 5 och 4 dagar innan då 
kumulativa onormala avkastningen är svagt positiv på en 10 % signifikansnivå. 
Nollhypotesen om att det inte finns en statistiskt signifikant skillnad på 
marknadsreaktionen mellan finansiella och icke-finansiella företag kring 
tillkännagivningsdatumet kan heller inte förkastas. 
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I tabell 12 presenteras resultat över t-test för den genomsnittliga onormala dagliga 
avkastningen från 5 dagar innan tillkännagivningstidpunkten till 5 dagar efter 
tillkännagivningstidpunkten samt kumulativa onormala avkastningen för olika 
tidsperioder för förstagångsemissioner. I tabellen syns resultaten för finansiella företag 
och icke-finansiella företag samt skillnaden på den onormala avkastningen mellan dem. 

Tabell 12 Resultat för t-test för förstagångsemissioner 

Dag  Finansiella företag  Icke-finansiella 
företag  Differens  

-5  0,17 %  0,04 %  0,13 % 

-4  -0,22 %  -0,38 %*  0,15 % 

-3  -0,27 %*  0,04 %  -0,31 % 

-2  0,03 %  0,12 %  -0,09 % 

-1  -0,28 %  0,44 %**  -0,73 % 

0  -0,26 %*  0,00 %  -0,26 % 

1  -0,28 %  -0,32 %*  0,05 % 

2  0,07 %  -0,31 %**  0,38 % 

3  0,16 %  0,10 %  0,06 % 

4  0,14 %  0,02 %  0,12 % 

5  -0,29 %  0,11 %  -0,40 % 

CAR[-1, 1]  -0,79 %*  0,13 % -0,92 % 

CAR[-1, 0] -0,52 % 0,43 %* -0,95 %* 

CAR[0, 1] -0,52 %** -0,30 % -0,22 % 

CAR[-5, 5] -0,99 % -0,12 % -0,87 % 
*Signifikant på 10 % nivå 
**Signifikant på 5 % nivå 

Resultaten indikerar att marknadsreaktionen är starkare kring förstagångsemissioner, 
och att det finns en skillnad på onormala avkastningen mellan finansiella och icke-
finansiella företag. För finansiella företag finns det en statistiskt signifikant onormal 
avkastning 3 dagar innan tillkännagivningsdatumet och på tillkännagivningsdagen. 
Kumulativa onormala avkastningen är negativ och statistiskt signifikant både under 
tidsperioderna [-1, 1] och [0, 1]. För icke-finansiella företag finns det en statistiskt 
signifikant onormal avkastning 4 dagar innan tillkännagivningsdatumet, 1 dag innan, 1 
dag efter och 2 dagar efter tillkännagivningsdatumet. Kumulativa onormala 
avkastningen är signifikant positiv för tidsperioden [-1, 0]. Det finns en statistiskt 
signifikant skillnad på kumulativa onormala avkastningen mellan finansiella företag och 
icke-finansiella företag under tisdperioden [-1, 0], som är -0,95 % lägre för finansiella 
företag än icke-finansiella företag. 
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7.2 Resultat för regressionsanalys 

I tabell 13 presenteras resultaten för regressionsanalysen. I modell 1–4 används 
kumulativa onormala avkastningen under tidsperioden [-1, 1] som beroende variabel. I 
modell 5 används kumulativa onormala avkastningen under tidsperioden [0, 1] som 
beroende variabel. Robusta medelfel används i alla regressionsmodeller. 

Tabell 13 Resultat för regressionsanalys 

Variabel  Modell 1  Modell 2  Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Konstant -0,52 % -1,58 % -0,04 % 0,25 % -0,45 % 

Finansiella företag -0,49 % −0,11 %  −0,57 %  -0,64 %* -0,32 % 

Totala tillgångar 0,14 %** 0,17 %**  0,13 %*  -0,49 % 0,15 %*** 

Eget kapital -2,51 %  −2,70 %*  0,11 % -1,35 % 

Emissionsmängd 12,31 %*** 10,87 %***  12,56 %***  12,83 %*** 8,81 %*** 

Aktieavkastning 0,02 % -0,09 %  0,20 %  0,08 % -0,62 % 

Aktievolatilitet 0,52 % 0,78 %  0,16 %  0,29 % -0,62 % 

Marknadsavkastning 0,33 % 0,50 %  0,22 %  0,21 % 1,48 % 

Marknadsvolatilitet -4,40 % −4,51 %  −4,42 %  -4,82 % -1,51 % 

P/B    −0,13 %  -0,12 %  

Förstagångsemission    -0,49 %  

Observationer  584 584  584  584 584 

Justerad R$  3,73 % 3,38 %  3,84 %  4,13 % 2,23 % 

F-värde  1,41 1,36  1,62  1,57 1,01 

Breusch-Pagan, LM 449,0*** 449,8*** 461,1*** 452,2*** 418,3*** 

Normalitet, Chi$  356,8*** 354,8*** 354,2*** 341,3*** 262,7*** 
*Signifikant på 10 % nivå 
**Signifikant på 5 % nivå 
***Signifikant på 1 % nivå 

Resultaten indikerar att parameterestimaten för vissa företags- och emissionsspecifika 
variabler har ett statistiskt signifikant samband med kumulativa onormala 
avkastningen. Företagsstorleken mätt med totala tillgångar har ett statistiskt signifikant 
svagt positivt samband med kumulativa onormala avkastningen. Parameterestimatet för 
variabeln är signifikant i regressionsmodellerna 1–3 och 5 på en 1 % till 10 % 
signifikansnivå. Variabeln eget kapital i förhållande till totala tillgångar har ett negativt 
samband som är statistiskt signifikant i regressionsmodell 3 på en 10 % signifikansnivå. 
Den relativa emissionsmängden har ett starkt positivt samband med kumulativa 
onormala avkastningen som är statistiskt signifikant på en 1 % nivå i alla 
regressionsmodeller. Indikatorvariabeln för finansiella företag som är den huvudsakliga 
undersökningsvariabeln är negativ i alla regressionsmodellerna men dock endast 
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statistiskt signifikant i regressionsmodell 4 på en 10 % nivå. Överlag är 
regressionsmodellernas justerade förklaringsgrad relativt låg och varierar mellan 2,2 % 
och 4,1 % i de olika regressionsmodellerna. 

Fastän parameteestimatet för indikatorvariabeln för finansiella företag endast är 
statistiskt svagt signifikant är variabeln ändå ekonomiskt relativt signifikant. Ifall det 
emitterande företaget är ett finansiellt företag är kumulativa onormala avkastningen 
ungefär 0,6 % lägre. Detta är ett relativt högt värde i jämförelse till kumulativa onormala 
avkastningarna för tidsperiod [-1, 1] som observeras i tabell 11 och är mellan 0,04 % till 
0,08 %. 

Breusch-Pagans test används för att testa för heteroskedasticitet. Nollhypotesen för 
testet är homoskedasticitet, och om nollhypotesen förkastas indikerar det att det finns 
heteroskedasticitet i modellen. Nollhypotesen för homoskedasticitet och normalitet i 
residualerna förkastas på en 1 % signifikansnivå i alla modellerna. 

Som ett robusthetstest utförs regressioner där data winsoriseras på 1 % och 99 % 
nivåerna för variablerna totala tillgångar, eget kapital, emissionsmängd och P/B. Liksom 
i tabell 13, används även i tabell 14 kumulativa onormala avkastningen under 
tidsperioden [-1, 1] som beroende variabel i modell 1-4 och kumulativa onormala 
avkastningen under tidsperioden [0, 1] i modell 5. Robusta medelfel används i alla 
regressionsmodeller. 

Överlag är resultaten för de flesta variablerna i linje med resultaten i tabell 13. Det som 
är anmärkningsvärt är att emissionsmängdens signifikans försvinner då data 
winsoriseras. Variabeln är endast statistiskt signifikant på en 10 % nivå i en av 
regressionsmodellerna. Detta indikerar att variabelns signifikans drivs av extremvärden. 
Den justerade förklaringsgraden sjunker även märkvärdigt och är under 1 % i alla 
regressionsmodeller. Signifikansen för variabeln finansiella företag stiger lite, och 
variabeln är negativ i alla modeller och signifikant på en 10 % nivå i både 
regressionsmodell 3 och 4. Även variabeln eget kapital är signifikant i 
regressionsmodellerna 3 och 4 på en 10 % nivå, och negativ i alla modeller. Variabeln 
totala tillgångar är statistiskt signifikant och positiv i alla regressionsmodeller. Även i 
alla regressionsmodellerna med winsoriserat data förkastas nollhypoteserna för 
normalitet i residualerna och homoskedasticitet på en 1 % nivå. 
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Tabell 14 Resultat för regressionsanalys med winsoriserat data 

Variabel  Modell 1  Modell 2  Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Konstant -0,51 % -1,52 % -0,18 % -0,01 % -0,40 % 

Finansiella företag -0,65 % −0,25 %  −0,73 %*  -0,77 %* -0,39 % 

Totala tillgångar 0,16 %** 0,18 %**  0,15 %**  0,14 %* 0,15 %** 

Eget kapital -2,99 %  −3,20 %*  -3,19 %* -1,43 % 

Emissionsmängd 13,11 % 9,19 %  13,81 %  14,11 %* 8,57 % 

Aktieavkastning 0,08 % -0,00 %  0,09 %  0,02 % -0,61 % 

Aktievolatilitet -0,08 % 0,08 %  -0,21 %  -0,14 % -1,00 % 

Marknadsavkastning 0,70 % 0,86 %  0,71 %  0,70 % 1,82 % 

Marknadsvolatilitet -3,46 % −3,55 %  −3,57 %  -3,78 % -0,80 % 

P/B    −0,10 %  -0,09 %  

Förstagångsemission    -0,33 %  

Observationer  584 584  584  584 584 

Justerad R$  0,74 % 0,23 %  0,66 %  0,69 % 0,12 % 

F-värde  0,99 0,92  1,03  1,04 0,83 

Breusch-Pagan, LM 505,2*** 519,4*** 516,3*** 520,6*** 447,3*** 

Normalitet, Chi$  338,5*** 336,0*** 343,4*** 337,2*** 298,9*** 
*Signifikant på 10 % nivå 
**Signifikant på 5 % nivå 
***Signifikant på 1 % nivå 

Utöver resultaten som rapporteras i tabell 13 och 14 har även ytterligare regressioner 
utförts som robusthetstest. Regressionsmodellerna i tabell 13 har utförts genom att 
exkludera indikatorvariabeln för finansiella företag. Detta påverkar inte resultaten 
signifikant. Den justerade förklaringsgraden sjunker dock i alla modeller med undantag 
för modell 2 där justerade förklaringsgraden stiger till 3,53 % och signifikansen för 
variabeln totala tillgångar ökar och är signifikant på en 1 % nivå. Dock ändras inte 
lutningskoefficienterna anmärkningsvärt. 
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8 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras undersökningens resultat. Först diskuteras resultaten för t-
testet, därefter resultaten för regressionsanalysen. 

8.1 Diskussion om resultaten för t-testet 

Undersökningen kan inte förkasta nollhypotesen om att det inte finns en statistiskt 
signifikant onormal avkastning för det emitterande företaget kring 
tillkännagivningstidpunkten eller att det inte finns en skillnad mellan den onormala 
aktieavkastningen för finansiella företag och icke-finansiella företag då hela samplet 
undersöks. 

Detta skiljer sig från resultat i tidigare forskning om olika hybridinstrument. I tidigare 
forskning har det genomsnittligt varit en negativ kumulativ onormal aktieavkastning på 
-1,14 % kring emissionen av konvertibla obligationer och en svagt negativ men icke-
signifikant onormal aktieavkastning på -0,02 % kring emissionen av warrantobligationer 
(Rahim, Goodacre & Veld 2014). Dock fokuserar en stor del av tidigare forskning på den 
amerikanska marknaden, där marknadsreaktionen generellt är starkare än i övriga 
marknader. 

Dock hittas en statistiskt signifikant onormal marknadsreaktion då enbart 
förstagångsemissioner undersöks, och även en statistiskt signifikant skillnad på 
avkastningen mellan finansiella och icke-finansiella företag under tidsperioden [-1, 0], 
dvs. från en dag innan händelsedatumet till händelsedatumet. Marknadsreaktionen är 
0,95 % lägre för finansiella företag än icke-finansiella företag. Detta skiljer sig från 
tidigare forskning. Li, Liu & Siganos (2016) finner att marknadsreaktionen är mera 
positiv för finansiella än icke-finansiella företag. Dock undersöker skribenterna inte 
enbart förstagångsemissioner och undersöker konvertibla obligationer. Skribenterna 
använder sig av ett globalt sampel. 

Anmärkningsvärt är även att marknadsreaktionen för finansiella företag är negativ 
medan marknadsreaktionen för icke-finansiella företag är positiv dagen innan 
händelsedagen och blir negativ dagen efter händelsedagen. Detta kunde exempelvis bero 
på att nyheten om hybridobligationsemissionen släpps i anknytning till någon annan 
positiv nyhet i linje med De Roon & Veld (1998). 

Överlag är marknadsreaktionen starkare för förstagångsemissioner. Detta stöder 
hypotesen om att en stor del av emissionerna av börslistade företag är av samma företag 



47 
  

med syfte att återkalla en tidigare emitterad hybridobligation. Ifall företaget endast 
återkallar en tidigare hybridobligation och emitterar en hybridobligation med liknande 
egenskaper borde det inte ske någon anmärkningsvärd förändring i företagets 
kapitalstruktur, och därför borde det inte finnas en stark marknadsreaktion kring 
händelsedatumet till skillnad från förstagångsemissioner som borde ha en större 
inverkan på kapitalstrukturen. För att kunna bekräfta hypotesen borde dock syftet på 
emissionerna undersökas noggrannare. 

8.2 Diskussion om resultaten för regressionsanalysen 

I regressionsanalysen används fem olika regressionsmodeller. I regressionsmodell 1–4 
används kumulativa onormala avkastningen under tidsperioden [-1, 1] som beroende 
variabeln, i regressionsmodell 5 används kumulativa onormala avkastningen under 
tidsperioden [0, 1] som beroende variabeln. 

Regressionsanalysens resultat kan inte förkasta nollhypotesen om att det inte finns en 
signifikant onormal aktieprisreaktion kring tillkännagivningstidpunkten. 
Regressionsanalysens resultat indikerar dock att det finns vissa variabler som har ett 
signifikant samband med den kumulativa onormala avkastningen. Den logaritmerade 
variabeln av företagets storlek mätt i totala tillgångar har ett positivt och svagt statistiskt 
signifikant samband med kumulativa onormala aktieavkastningen som dock endast är 
ekonomiskt svagt signifikant. Ifall företagets storlek ökar med 1 % ökar kumulativa 
onormala aktieavkastningen med 0,0014 procentenheter. Resultatet skiljer sig från Li, 
Liu & Siganos (2016), som finner att företagsstorleken har ett svagt negativt samband på 
0,0019 %. Den enda variabeln som har ett signifikant positivt samband med kumulativa 
onormala avkastningen i alla regressionsmodeller som är statistiskt signifikant på en 1 
% signifikansnivå är emissionsmängden i förhållande till företagets totala tillgångar. Ifall 
emissionsmängden delat med företagets totala tillgångar ökar med 1 %, ökar kumulativa 
onormala aktieavkastningen med 12,3 %. 

Den huvudsakliga undersökningsvariabeln, indikatorvariabeln för finansiella företag, 
har ett negativt parameterestimat. Indikatorvariabeln är dock endast statistiskt 
signifikant i en av regressionsmodellerna på en 10 % signifikansnivå. Ifall företaget är ett 
finansiellt företag är kumulativa onormala avkastningen 0,64 % lägre än om företaget är 
icke-finansiellt. Detta är i motsats till tidigare forskning, som indikerar att kumulativa 
onormala avkastningen är högre för finansiella företag än icke-finansiella företag (Li, Liu 
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& Siganos 2016). Fastän variabeln har en låg statistisk signifikans, är variabeln ändå 
ekonomiskt signifikant. 

Resultatens robusthet prövas genom att utföra regressioner på winsoriserat data. 
Resultaten är för det mesta robusta. Anmärkningsvärt är dock att emissionsmängdens 
signifikans försvinner då data winsoriseras, vilket indikerar att variabelns signifikans 
drivs av extremvärden. 

Den justerade förklaringsgraden för regressionsmodellerna är på en låg nivå (2,2% till 
4,1%), vilket indikerar att de oberoende variablerna inte klarar av att förklara mycket av 
variationen i aktieprisreaktionen. Detta är i linje med tidigare forskning om 
aktieprisreaktionen till emissionen av olika hybridinstrument. Li, Liu & Siganos (2016) 
har en justerad förklaringsgrad mellan 3,5 % till 5,3 %. Förklaringsgraderna för Duca et 
al. (2012) regressionsmodeller är lite högre, mellan 7,4 % till 13,8 %. Skribenterna 
inkluderar utöver företags- och emissionsspecifika variabler flera variabler som 
kontrollerar för det makroekonomiska läget och för arbitragebeteende. 

Överlag tenderar den justerade förklaringsgraden till tvärsnittsregressioner som mäter 
olika förklarande variablers inverkan på den onormala aktieavkastningen kring 
emissionen av olika finansiella värdepapper vara väldigt låg (Ecbko, Masulis & Norli 
2007). Detta stämmer även för olika hybridinstrument, så som konvertibla obligationer 
(Dutordoir, Lewis, Seward & Veld 2014). Även olika variablers inverkan på onormala 
avkastningen kring emissionen av konvertibla obligationer har varierat bland tidigare 
forskning. De enda konsekventa resultaten som tidigare forskning kommit till är att 
onormala avkastningen är mera negativ desto mera aktielik konvertibla obligationen är. 

Detta kunde även potentiellt förklara varför resultaten i denna avhandling indikerar att 
onormala aktieavkastningen är mindre för finansiella företag än icke-finansiella företag. 
Som det framgår i kapitel 2, kan hybridobligationernas egenskaper skilja sig mycket. 
Framtida forskning kunde således fokusera på att förstå skillnaderna mellan 
hybridobligationer och hur dessa skillnader inverkar på hybridobligationens 
aktiekomponent och hur aktiekomponentens storlek inverkan på den onormala 
avkastningen. 

Fortsatt forskning kunde även fokusera på att förstå orsakerna till emissionen och hur 
detta inverkar på onormala avkastningen.  
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9 SAMMANFATTNING 

Finansiella innovationer är en bestående del av ekonomin. Hybridobligationer är en 
relativt ny klass av finansiella värdepapper som kombinerar egenskaper av skuld- och 
aktiekapital och som företag kan använda för finansiering. Denna avhandling bidrar med 
att undersöka hur hybridobligationsemissioner inverkar på det emitterande företagets 
aktiepris, om aktieprisreaktionen skiljer sig mellan finansiella och icke-finansiella 
företag och vilka obligations-, företags- och marknadsspecifika faktorer som kan inverka 
på aktieprisreaktionen. 

För att undersöka skillnaden på marknadsreaktionen mellan finansiella och icke-
finansiella företag används både t-test och tvärsnittsregressioner. 

Resultaten för t-testen kan inte förkasta nollhypotesen om att det inte finns en 
signifikant marknadsreaktion kring emissionen av hybridobligationer då hela samplet 
undersöks, eller att marknadsreaktionen skiljer sig mellan finansiella och icke-
finansiella företag. Då enbart förstagångsemissioner undersöks hittas dock en statistiskt 
signifikant marknadsreaktion för både finansiella och icke-finansiella företag, som är 
0,95 % lägre för finansiella än icke-finansiella företag. 

Resultaten för tvärsnittsregressionerna indikerar även att det finns en svagt signifikant 
skillnad på onormala aktieavkastningen mellan finansiella och icke-finansiella företag. 
Marknadsreaktionen är cirka 0,6 % lägre för finansiella företag än icke-finansiella 
företag. Även vissa variabler inverkar signifikant på onormala aktieavkastningen. 
Företagets storlek mätt med totala tillgångar har en positiv inverkan på 
aktieavkastningen och den relativa emissionsmängden har en starkt signifikant positiv 
inverkan på aktieavkastningen, som dock försvinner då data winsoriseras. Överlag har 
dock regressionsmodellerna en låg förklaringsgrad och förklarar endast en liten del av 
variationen i marknadsreaktionen kring emissionen. 

9.1 Förslag på fortsatt forskning 

Fortsatt forskning kunde fokusera på hur hybridobligationens egenskaper och hur 
aktiekomponentens storlek inverkar på aktieprisreaktionen. Även syftet med emissionen 
och dess inverkan på aktieprisreaktionen kunde undersökas. Makroekonomiska 
variablers inverkan på aktieprisreaktionen kunde även undersökas. Ett övrigt område 
som vore intressant att undersöka är hur hybridkapital inverkar på företagets risk och 
prestation långsiktigt. 
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BILAGA 1 LOKALA AKTIEINDEX SOM ANVÄNDS I UNDERSÖKNINGEN 
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Nederländerna AEX Index 

Norge OBX Index 

Portugal PSI-20 

Schweiz Swiss Market Index 

Storbritannien FTSE100 
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