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Sammandrag: 

Samvariationen mellan elva utvecklade internationella aktiemarknader undersöks. 
Avhandlingen bidrar med en signifikant kontribution beträffande samvariation under 
sampelperioden 18.8.1971-9.12.2020 och delsampelperioder.  

Den empiriska metodologin baserar sig på bivariat analys med copulafunktioner med 
elliptiska och archimedeiska copulor vilket möjliggör identifiering och undersökning 
av olika typer och styrka av samvariation. Metoden är icke-parametrisk därmed görs 
inga antaganden om fördelningarna a priori. Estimeringen görs genom Maximum 
Pseudo Likelihood av Genest et al. (1995). Signifikanstest görs med Cramér-von Mises 
testet. Undersökningen genomförs med hjälp av den statistiska programvaran R. 

Resultaten tyder på att samvariationen är asymmetrisk med nedre svansberoende 
mellan en stor del av marknaderna och symmetrisk med nedre och övre 
svansberoende mellan en mindre del av marknaderna under 13.1.1999-9.12.2020. 
Ingen av marknaderna uppvisar symmetrisk samvariation utan svansberoende vilket 
motsvarar en mutlivariat normalfördelning.  Typen och styrkan av samvariation 
varierar kontinentvis och marknadsvis. En stor del av resultaten är av både statistisk 
och ekonomisk signifikans och hypoteserna stöds av resultaten. 

Avhandlingens centrala resultat har viktiga implikationer för riskhantering och 
portföljförvaltning. Genom att känna till hurudan typen och styrkan av samvariation 
är mellan olika marknader kan detta utnyttjas vid selektion av instrument från olika 
marknader till investeringsportföljer för att effektivera diversifiering och 
riskhantering. 
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1 INTRODUKTION 

Riskanalys, riskallokering och diversifiering är vedertagna strategier för kapitalplacering 

och investering. För att uppnå en effektiv diversifiering vid placering på olika 

kapitalmarknader är det viktigt att känna till styrkan och typen av samvariation mellan 

marknaderna i fråga: Utvecklar sig marknaderna på olika sätt vid olika 

marknadssituationer eller varierar marknaderna synkront sinsemellan? Ifall de rör sig 

på samma sätt, synkront, i alla olika marknadslägen, det vill säga uppvisar stark 

samvariation, har diversifiering inte fört någon fördel med sig. Därför är det avgörande 

för effektiv diversifiering och riskhantering, att bedöma styrkan av samvariation mellan 

marknaderna. (McNeil et al., 2005) 

Mandelbrot och Hudson (2004) påpekar att fördelningarna av de finansiella 

instrumentens avkastningar vanligen inte följer en normalfördelning och att 

samvariationen mellan negativa avkastningar ofta är starkare. På aktiemarknaderna 

syns detta genom att styrkan av samvariationen mellan olika aktiemarknader blir 

starkare då flera aktiemarknader samtidigt är i nedåtgående lägen. Ur en investerares 

perspektiv är detta ett stort bekymmer då behovet av en väldiversifierad portfölj då är 

som starkast. En vanlig metod för att konstruera en väldiversifierad portfölj är att 

minimera portföljrisken genom att inkludera instrument som uppvisar låg korrelation 

till varandra. Dessvärre kan korrelation inte identifiera den verkliga samvariationen 

mellan finansiella avkastningar ifall de inte följer en normalfördelning, resultatet är att 

samvariationen feluppskattas vilket minskar nyttan av diversifiering. Därmed behöver 

samvariationen uppskattas på ett annat sätt. (Mandelbrot & Hudson, 2004; Taleb, 2020) 

Genom åren har det utvecklats olika metoder för att förbättra uppskattning av 

samvariation, risk och portföljrisk. I avhandlingen undersöks samvariationen mellan 

olika aktiemarknader med så kallade copulafunktioner som är en icke-parametrisk 

metod för undersökning av multivariata fördelningar. I avhandlingen beskrivs hur man 

kan uppskatta samvariation mellan olika marknader med hjälp av copulafunktioner. Här 

förklaras vad en copula är, hur en copula fungerar och hur man använder en copula för 

att uppskatta samvariation. Vidare presenteras resultatet av samvariation uppskattade 

med copulafunktioner för bestämda tidsperioder och marknader. Slutresultatet ger 

anledning till noggrann eftertanke för placerare beträffande effektiv diversifiering på 

olika marknader. Avhandlingen är relevant för finansvärlden speciellt eftersom den 

handlar om en så central strategi för investering som diversifiering. (Joe, 2014) 
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1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka samvariationen mellan de internationella aktiemarknaderna med 

copulafunktioner. 

1.2 Avgränsningar 

Avhandlingen undersöker elva olika internationella utvecklade aktiemarknader. Dessa 

är Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien, USA, Schweiz, Spanien, 

Belgien och Holland. Sampelperioden är 18.08.1971 - 12.09.2020 samt ytterligare 

undersöks två delsampelperioder vilka är 18.08.1971 - 06.01.1999 och 06.01.1999 - 

12.09.2020.  

1.3 Problemformulering 

Den ökade komplexiteten i både finansiella instrument och globala ekonomier har gjort 

uppskattningen av risk, portföljrisk och samvariation allt svårare. Många 

investeringsstrategier baserar sig på olika finansiella teorier som inte alltid fungerar i 

praktiken, exempelvis Modern Portföljteori. Många finansiella teorier och statistiska 

modeller förutsätter kännedom av fördelningarna a priori, trots att fördelningarna är 

svåra om inte omöjliga att känna till korrekt. Då görs ofta antaganden om 

normalfördelning, vilket inte motsvarar de faktiska fördelningarna av finansiella 

avkastningar. Korrelation utgör samvariationsparametern i flera finansiella teorier och 

statistiska modeller dock är korrelation ofta inte ett ändamålsenligt mått för 

uppskattning av samvariation mellan finansiella avkastningar. Därför har genom åren 

olika metoder för investeringsstrategier, riskuppskattning och undersökning av 

samvariation utvecklats för att beakta egenskaperna hos fördelningarna av finansiella 

avkastningar. I avhandlingen undersöks samvariationen mellan olika aktiemarknader 

genom copualfunktioner. Eftersom metoden är icke-parametrisk behöver 

fördelningarna inte kännas till a priori. Genom copulafunktioner kan olika typer och 

styrka av samvariation uppskattas och identifieras mellan olika aktiemarknader 

samtidigt som egenskaperna hos finansiella avkastningar beaktas. Således fås en mera 

verklighetsmotsvarande uppskattning av samvariationen.  
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1.4 Kontribution 

Tidigare forskning inom ämnet har främst fokuserat på att undersöka samvariation 

mellan ett få antal viktiga marknader. I avhandlingen undersöks ett stort sampel 

bestående av flera viktiga globala marknader från olika kontinenter under en både lång 

och ny sampelperiod som inte tidigare undersökt. Samvariationen mellan marknaderna 

undersöks parvis, därmed fås en omfattande uppskattning av hurudan typen och styrkan 

av samvariationen är mellan alla marknaderna under olika tidsperioder.  

Den empiriska metodologin för undersökning av samvariation baserar sig på 

copulafunktioner som är en icke-parametrisk metod för undersökning av multivariata 

fördelningar. Genom copulafunktioner kan olika typer och olika styrka av samvariation, 

som är kännetecknande hos de multivariata fördelningarna av 

aktiemarknadsavkastningar, undersökas och identifieras utan att behöva känna till 

fördelningarna a priori. Relevant forskning relaterat till ämnet med motsvarande 

metodologi har inte gjorts på samma sampelperiod som i avhandlingen och inte heller 

med alla marknaderna som undersöks i avhandlingen. 

Avhandlingens huvudsakliga och mest signifikanta kontribution är undersökning och 

identifiering av olika typer och styrka av samvariation mellan flera olika marknader 

under en lång och ny sampelperiod genom copulafunktionerna. Resultaten har viktiga 

implikationer för riskhantering, diversifiering och portföljförvaltning. Genom att känna 

till hurudan både typen och styrkan av samvariation är mellan olika marknader kan detta 

utnyttjas då investeringar i olika marknader inkluderas i portföljer för att uppnå bästa 

möjliga diversifiering och effektivare riskhantering.  

1.5 Disposition 

I kapitel 2 diskuteras den finansiella relevansen av undersökning av samvariation samt 

diskuteras kännetecknande egenskaper hos fördelningar av finansiella avkastningar. I 

kapitel 3 presenteras olika samvariationsmått. I kapitel 4 ges en introduktion till 

copulafunktioner och hur samvariation kan undersökas med copulor.  Kapitel 5 

presenterar tidigare forskning beträffande samvariation mellan olika aktiemarknader. I 

kapitel 6 presenteras den empiriska metodologin. I kapitel 7 presenteras 

undersökningens datamaterial. I kapitel 8 presenteras resultaten varefter resultaten 

analyseras i kapitel 9. Kapitel 10 sammanfattar avhandlingen.  
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2 BAKGRUND  

Samvariation avser kopplingen eller relationen mellan olika finansiella instrument eller 

mellan olika globala marknader, exempelvis huruvida samvariationen är stark eller svag 

eller huruvida samvariationen varierar under olika omständigheter. Samvariationen är 

speciellt viktig med avseende på riskhantering, diversifiering och olika 

investeringsstrategier. Risk är ett centralt koncept inom finansiering och är associerat 

med osäkerhet och slumpmässighet, ofta relaterat till någon händelse som inte ännu 

inträffat. På ett enkelt sätt kan risk uppskattas genom att estimera sannolikheten för att 

olika händelser, inträffar oberoende av andra händelser eller givet att andra händelser 

också inträffar. Vanligen finns det någon association mellan olika finansiella instrument 

eller händelser, varav associationen är viktig att beakta och därav är samvariationen 

relevant att undersöka. Sannolikhetskalkyl är ett eget centralt delområde och tillämpas 

aktivt inom bland annat riskhantering av exempelvis banker, försäkrings- och 

investeringsbolag. Uppskattning av olika risker och sannolikheter genomförs genom att 

studera de statistiska fördelningarna av finansiella instrument. Som nämndes är 

finansiella avkastningar vanligen inte normalfördelade vilket är en utmaning då 

normalfördelningen är en utgångspunkt i många metoder för uppskattning av risk, 

görande av prognoser och uppskattning av samvariation. Normalfördelningen är också 

en utgångspunkt i många statistiska och ekonometriska modeller samt i flera finansiella 

teorier. Karaktärsdragen av de statistiska fördelningarna av finansiella instrument har 

studerats i flera år och speciellt svansarna i fördelningarna väcker stort intresse. 

Mandelbrot och Hudson (2004) påpekar att fördelningarna av de finansiella 

instrumentens avkastningar sällan liknar en klockkurva då svansarna är mycket tydliga 

och därmed följer någon annan fördelning. En typisk kännetecknande egenskap hos 

fördelningar av finansiella avkastningar är starkare samvariation mellan negativa 

avkastningar. (Ang & Chen, 2002; Hong et al., 2007; Mandelbrot & Hudson, 2004; 

McNeil et al., 2005; Taleb, 2020) 

Tjocka svansar och asymmetri är kännetecknande egenskaper hos både enskilda 

fördelningar och multivariata fördelningar av finansiella avkastningar. 

Normalfördelningen är så att säga utgångspunkten och tjocka svansar och asymmetri 

avser sådant som avviker från normalfördelningen. Normalfördelningen är symmetrisk 

och har inte tjocka svansar. För finansiella avkastningar är det vanligt att svansen är 

tjockare på vänster sida av fördelningen än på höger sidan. Detta kallas även negativ 

skevhet och innebär att fördelningen är asymmetrisk. Fördelningen kan också uppvisa 

positiv skevhet vilket innebär att svansen är tjockare på höger sida. Normalfördelningen 
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har skevhet noll och är symmetrisk. Fördelningen är asymmetrisk då skevheten avviker 

från noll. Svanstjockhet, även kallat kurtosis, avser nivån av extrema små och stora 

observationer som avviker från mitten av fördelningen, därmed hurudana formerna av 

svansarna är i förhållande till övriga delar av fördelningen. Normalfördelningen har 

kurtosis tre, där de flesta observationerna ligger plus minus tre avvikelser från 

medelvärdet. Högre kurtosis än tre innebär tjockare svansar och vice versa. Då 

exempelvis fördelningen av ett aktiemarknadsindex har negativ skevhet och tjocka 

svansar innebär detta att indexet uppvisar mera frekventa små positiva observationer 

och några stora negativa observationer och vice versa vid tjocka svansar och positiv 

skevhet. Därmed är negativa observationer inte mera sannolika än positiva 

observationer dock är konsekvenserna av negativa observationer av större betydelse för 

att de är av större magnitud. Däremot är stora negativa observationer mera sannolika än 

stora positiva observationer. (Brooks, 2014; Jondeau & Rockinger, 2003; Mandelbrot & 

Hudson, 2004; Taleb, 2020) 

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan olika fördelningar. Hurudana utfallen är beror 

på typen av fördelning. Taleb (2020) illustrerar detta genom ett bra exempel enligt vilket 

det i normalfördelningen är mera sannolikt att en stor summa av två observationer har 

sitt ursprung i en kombination av relativt stora observationer (t.ex. 10+10=20) än att en 

stor summa av två observationer skulle ha sitt ursprung i enbart en stor observation och 

en liten (t.ex. 19+1=20). Å andra sidan är det tvärtom i fördelningar med tjocka svansar. 

Det vill säga att det är mera sannolikt att en stor summa av två observationer har sitt 

ursprung i en stor observation och en liten, än i en kombination av två relativt stora 

observationer. Detta illustrerar att så kallade extrema händelser inte sker oftare i en 

fördelning med tjocka svansar men att följderna av dessa är mer betydelsefulla. 

(Mandelbrot & Hudson, 2004; Taleb, 2020; Patton, 2004)  

Många teorier fokuserar på fall där sampelstorleken är ett eller oändlig och att 

normalfördelningen uppnås.  I verkligheten ligger sampelstorleken där emellan och 

normalfördelningen uppnås inte alltid. De flesta fundamentala statistiska satserna är 

inte avsedda för tjocka svansar De viktigaste statistiska satserna är gränsvärdessatsen 

och stora talens lag. Gränsvärdessatsen antyder att summan av stora tal av oberoende 

slumpvariabler är ungefärligt normalfördelad. Poängen är att den är tillämpbar vid stora 

summor. Stora talens lag hävdar att variansen av estimeringen blir mindre då 

sampelstorleken ökar och avser hur länge det tar för sampelmedelvärdet att stabiliseras. 

Konvergensen beror i stor utsträckning på typen av fördelning och kan vara mycket 
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långsam vid tjocka svansar samt uppnås inte alltid normalfördelningen. Andra problem 

är att den underliggande fördelningens medelvärde inte motsvarar sampelmedelvärdet. 

Därmed är sampelmedelvärdet inte en bra approximation på estimatet av medelvärdet. 

Variansen och standardavvikelsen är inte heller tillämpbara och fungerar inte utanför 

samplet då exempelvis prognoser görs. Kalkyler av sharpekvoten är heller inte 

informativa. Följaktligen är den finansiella praktiska tillämpbarheten av olika teorier, 

statistiska och ekonometriska modeller i många fall begränsad vid konkreta beslut om 

riskhantering, portföljanalys och investeringar. (Brooks, 2014; Sharpe, 1994; Taleb, 

2020) 

En annan typ av risk är relaterad till diversifiering där syftet är att sprida ut 

investeringarna för att minimera samvariationen, eller korrelationen som i modern 

portföljteori, mellan investeringarna. Modern Portföljteori (MPT) har tidigare baserat 

sig på normalfördelade och log-normalfördelade instrument och portföljer. Emellertid 

fungerar den traditionella MPT inte så bra bland annat på grund av att antagandena om 

fördelningarna inte motsvarar de underliggande eller verkliga fördelningarna av 

finansiella instrument. Vanligt är att samvariationen, eller korrelationen, mellan 

finansiella instrument blir betydligt starkare under nedåtgående marknadslägen eller då 

flera olika instrument samtidigt befinner sig i nedåtgående lägen. Detta kan kallas 

asymmetrisk samvariation med nedre svansberoende och innebär att samvariationen 

mellan de nedre svansarna i den multivariata fördelningen är starkare i förhållande till 

övriga delar av fördelningen. Ur ett riskhanterings-, diversifierings- och 

investeringsperspektiv är detta ett stort bekymmer då speciellt under nedåtgående 

marknadslägen behovet av väldiversifierade investeringar är som starkast. Däremot, om 

samvariationen skulle bli starkare under uppåtgående marknadslägen vore det inte ett 

lika stort bekymmer. Bland annat dessa egenskaper hos samvariationen mellan 

finansiella instrument bidrar till att MPT inte fungerar. (Mandelbrot & Hudson, 2004; 

Markowitz, 1952; Taleb, 2020)  

För att MPT ska fungera bör fördelningarna vara elliptiska, det vill säga symmetriska. 

En elliptisk fördelning liknar en oval platt cirkel i en graf av fördelningens densitet. En 

elliptisk fördelning är sluten under linjär avbildning och relevansen av detta för 

portföljteori är att alla portföljer kännetecknas av plats och skala samt att två portföljer 

med likadana plats och skala i avkastningsrummet har lika avkastningsfördelningar. 

Egenskaperna av svansarna i fördelningarna av finansiella instrument bidrar till att 

fördelningarna är asymmetriska och därmed inte elliptiska, vilket som sagt är en 
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förutsättning i medelvärdevariansanalys. Resultatet är att portföljoptimeringen 

misslyckas med riskreducering på grund av att fördelningarna feluppskattas och således 

feluppskattas också portföljrisken. Den enkla formen av portföljoptimering går ut på att 

minimera risken (variansen) i portföljen genom att allokera vikterna optimalt så att 

korrelationen mellan instrumentens avkastningar minimeras. Detta fungerar bra givet 

att hela portföljens fördelning (den multivariata fördelningen) är elliptisk. Även om de 

enskilda fördelningarna i portföljen är elliptiska är inte portföljens fördelning garanterat 

också elliptisk. Som sagt utgör korrelation samvariationsparametern i MPT. 

Korrelationsmatrisen och korrelationskoefficienten är inte ändamålsenliga 

samvariationsmått om den multivariata fördelningen inte är normalfördelad. 

Korrelationsmatrisen och korrelationskoefficienten ingår ändå i många finansiella 

teorier och statistiska modeller. Korrelation och övriga samvariationsmått diskuteras 

vidare i följande kapitel. (Mandelbrot & Hudson, 2004; McNeil et al., 2005; Taleb, 2020) 

Inom riskhantering är utöver förståelsen för risk och portföljrisk också förståelsen för 

hur professionella investerare så som investeringsbolag och banker fungerar mycket 

centralt. På finansmarknaden är det vanligt att skuldsätta portföljerna för att erhålla 

större avkastning. Därav är det extremt viktigt att förstå både risk och svansrisk, 

exempelvis för att undvika marginalsäkerhetskrav. Marginalsäkerhetskrav uppstår då 

investerarens margin-konto inte uppfyller mäklarens kapitalkrav. Konton kan bestå av 

tillgångar investerade med lånade pengar, egna pengar och pengar lånade av 

investerarens mäklare. Mäklaren kräver en så kallad underhållsmarginal som innebär 

att investeraren deponerar en extra mängd pengar eller tillgångar i kontot så att ett 

minimumvärde uppehålls. För både investeraren och mäklaren är förståelsen för 

riskerna mycket viktiga. (McNeil et al., 2005) 

Den ökade komplexiteten i både finansiella instrument och globala ekonomier har gjort 

uppskattningen av risker och portföljrisk samt genomförandet av prognoser för 

beräkning av riskmått allt svårare. Därmed har genom åren olika metoder för 

riskuppskattning och prognostisering förädlats för att beakta de statistiska egenskaperna 

i finansiella instrument. För riskhantering, undersökning av samvariation och övrig 

modellering av finansiella data finns det olika riskmått och metoder av vilka en stor del 

är parametriska men det finns också icke-parametriska tillvägagångssätt. Problem med 

parametriska mått är att risken och fördelningen generaliseras litet för mycket och 

motsvarar därmed inte i alla fall den underliggande risken och fördelningen. I motsats 

är icke-parametriska mått mera noggranna för identifiering av den underliggande 
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karaktären av både fördelningen och risken för att inga antaganden om fördelningarna 

behöver göras a priori. Parametriska mått utgår vanligen ifrån en normalfördelad eller 

t-fördelad sannolikhetsdensitetfördelning. Båda är symmetriska fördelningar men t-

fördelningen har tjockare svansar och anses därmed motsvara fördelningen av 

finansiella instrument bättre. Emellertid har även t-fördelningen brister då den är 

symmetrisk. Egenskaperna av svansarna i finansiella instrument bidrar emellertid till att 

fördelningarna inte är symmetriska som konstaterades. (Beine et al., 2010; Mandelbrot 

& Hudson, 2004; Taleb, 2020) 

Genom åren har olika metoder för uppskattning av svansrisk utvecklats. Svansrisk har 

sitt ursprung i Value at Risk (VaR) estimering sedan ca 20 år tillbaka. VaR är ett riskmått 

för estimering av en framtida magnitud av finansiell förlust på kort sikt för någon given 

sannolikhet. Förlusten uppskattas genom att estimera sannolikheten att något finansiellt 

instrument eller en portfölj antar ett värde (sjunker i värde) mindre eller lika med något 

visst tröskelvärde inom ett visst tidsintervall i framtiden. Därmed beräknas ett 

framåtskådande scenario med hjälp av historiska data. Nackdelen är att VaR är ett 

parametriskt mått och utgår ifrån normalfördelningen. Som nämndes är finansiella 

avkastningar vanligen inte normalfördelade vilket bidrar till att risken är svår att 

estimera korrekt på grund av att fördelningen är svår att uppskatta korrekt. (Campbell 

et al., 2001; McNeil et al., 2005; Taleb, 2020) 

Prognoser är även svåra att göra korrekt med hjälp av historiska data på grund av att de 

framtida svanshändelserna och storleken på dessa är så gott som omöjliga att känna till. 

Det är även svårt att avgöra vilken mängd av historiska data som är lämplig. Taleb (2020) 

beskriver detta bra genom att en så kallad svart svan-händelse är oförutsägbar och att så 

kallade vita svan-händelser inte kan användas för att förutspå en svart svanhändelse. En 

svart svan-händelse avser en extrem negativ händelse i ett finansiellt instrument eller på 

finansmarknaden, exempelvis finanskrisen medan en vit svanhändelse avser vanliga 

omständigheter. Vidare finns måttet Conditional Value at Risk (CVaR) genom vilket 

syftet är att uppskatta risken utöver sådana scenarion som inte kan identifieras genom 

VaR.  CVaR identifierar därmed mera pessimistiska scenarion eller extrema 

svanshändelser än VaR. Emellertid är problemet med metoder som baserar sig på att 

estimera parametriska enskilda fördelningar till historiskt simulerade förluster, att 

modellerna inte replikerar svansarna tillräckligt bra och det är just på svansarna som 

riskmåtten kalkyleras. Extremvärdesteori (EVT) som är ett eget delområde har 

utvecklats för att erhålla en bättre approximation på svansarna i den här så kallade 
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förlustfördelningen. EVT baserar sig också på sannolikhetskalkyler och där ingår bland 

annat analys av svansarna och olika nivåer av överskridande förluster med någon given 

sannolikhet och övriga antaganden. (Mandelbrot & Hudson, 2004; McNeil et al., 2005; 

Taleb, 2020) 

För finansiella instrument är det vanligt att negativa händelser flerfaldigas eller 

förstärkas märkbart i förhållande till positiva händelser. Detta är relaterat till 

egenskaperna hos svansarna i fördelningarna av finansiella instrument. Den så kallade 

potenslagen är ett karaktärsdrag hos en del sannolikhetsfördelningar inklusive en del 

finansiella instrument. Enligt potenslagen är frekvensen av värdet av en storhet 

exponentiellt avtagande med värdet. En bestämd relativ förändring i någon storlek 

resulterar alltid i samma relativa förändring i frekvens, oberoende av vilken storleken är. 

Ett exempel är då sidan av en kvadrat fördubblas fyrdubblas arean eller ytan. Den så 

kallade Paretofördelningen är ett exempel på en potenslagsfördelning. I 

Paretofördelningen står 20 % av orsakerna för 80 % av verkan. Enligt Mandelbrot och 

Hudson (2004) följer svansarna i fördelningarna hos många finansiella instrument en 

Paretofördelning. Genom den generaliserade Paretofördelningen (GDP) estimeras 

överskridande förluster över en given tröskelnivå samt beräknas estimat på olika 

svanssannolikheter och riskmått och därigenom erhålls en relativt bra uppskattning av 

svansarna i den underliggande förlustfördelningen.  (Mandelbrot & Hudson, 2004; 

Taleb, 2020). 

Som diskuterats har den ökade komplexiteten i både finansiella instrument och globala 

ekonomier gjort uppskattningen av risk, portföljrisk och samvariation allt svårare. Därav 

har det utvecklats flera olika metoder som beaktar egenskaperna hos fördelningarna av 

finansiella avkastningar för att förbättra riskhantering, diversifierings- och 

investeringsbeslut.  Många investeringsstrategier baserar sig på olika finansiella teorier 

som inte alltid fungerar i praktiken, exempelvis modern portföljteori. Korrelation utgör 

samvariationsparametern i flera finansiella teorier och statistiska modeller dock är 

korrelation ofta inte ett ändamålsenligt mått för uppskattning av samvariation mellan 

finansiella avkastningar. (Mandelbrot & Hudson, 2004; McNeil et al., 2005) 

Ett alternativ för undersökning av samvariation är genom så kallade copulafunktioner. 

Copulafunktioner är en icke-parametrisk metod för undersökning av multivariata 

fördelningar. Därmed görs inga antaganden om fördelningarna till skillnad från många 

parametriska metoder som förutsätter kännedom av fördelningarna a priori. En fördel 

med copulafunktioner är att fördelningarna inte behöver kännas till. Genom 
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copulafunktioner kan olika typer och styrka av samvariation uppskattas och identifieras 

mellan olika aktiemarknader samtidigt som egenskaperna hos finansiella avkastningar 

beaktas. Således fås en mera verklighetsmotsvarande uppskattning av samvariationen. 

Genom att känna till både hurudan typen och styrkan av samvariationen är mellan olika 

marknader, kan detta utnyttjas vid riskhantering och portföljförvaltning då 

investeringar i olika marknader inkluderas i investeringsportföljer för att uppnå bästa 

möjliga diversifiering. Copualfunktioner tillämpas vid riskhantering och 

portföljförvaltning av bland annat banker, försäkrings- och investeringsbolag. I 

avhandlingen undersöks samvariationen mellan olika aktiemarknader med 

copulafunktioner och copulafunktionerna diskuteras grundligare längre fram i 

avhandlingen. (McNeil et al., 2005) 
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3 SAMVARIATONSMÅTT 

I detta kapitel diskuteras olika samvariationsmått. Dessa är korrelation, konkordans, 

rankkorrelation och svansberoende vilka undersöks i avhandlingen. 

3.1 Korrelation  

Korrelation mäts genom Pearsons korrelationskoefficient och är ett linjärt 

samvariationsmått. Mellan två slumpvariabler 𝑌1  och 𝑌2  beräknas 

korrelationskoefficienten 𝜌(𝑌1, 𝑌2) enligt 

    𝜌(𝑌1 , 𝑌2)
𝐶𝑜𝑣(𝑌1,𝑌2)

√𝑉𝑎𝑟(𝑌1)√𝑉𝑎𝑟(𝑌2) 
,    (3.1) 

där 𝐶𝑜𝑣(𝑌1 , 𝑌2) är slumpvariablernas kovarians samt där 𝑉𝑎𝑟(𝑌1) och 𝑉𝑎𝑟(𝑌2) är 

variansen i 𝑌1  respektive 𝑌2. Korrelationskoefficienten ligger mellan +/− 1 där −1 

innebär perfekt negativ linjär korrelation och 1 innebär perfekt positiv linjär korrelation. 

0 innebär ingen linjär korrelation dock utesluter detta inte någon annan icke-linjär 

information om variablernas samvariation (Nelsen, 2006). Nackdelen med korrelation 

är att måttet är ändamålsenligt enbart då samvariationen är linjär och resulterar annars 

i felaktig skattning av samvariationen (McNeil et al., 2005). Det är viktigt att åtskilja 

oberoende och ingen korrelation. Den bivariata normalfördelningen med 

korrelationskoefficient 0 har ingen korrelation och är oberoende. En 

korrelationskoefficient av 0 innebär inte oberoende. Oberoende mellan två variabler 

𝑌1 och 𝑌2 definieras enligt 
𝑓(𝑦1,𝑦2)

𝑓(𝑦1) 
= 1 oavsett korrelation (Taleb, 2020). Följaktligen 

diskuteras härnäst andra samvariationsmått vilka är konkordans, rankkorrelation och 

svansberoende.  

3.2 Konkordans 

Samvariation kan mätas genom konkordans. En enkel definition av konkordans är 

tendensen av höga (låga) värden i en variabel att vara kopplade till höga (låga) värden i 

en annan variabel. Konkordans beskriver ett monotont1 samband mellan två 

slumpvariabler (Joe, 2014). Anta att (𝑦𝑖1, 𝑦𝑖2) och (𝑦𝑗1 , 𝑦𝑗2) är två observationer från en 

vektor (𝑌1, 𝑌2) av kontinuerliga slumpvariabler. (𝑦𝑖1, 𝑦𝑖2) och (𝑦𝑗1 , 𝑦𝑗2)  är konkordanser 

 
1 Ett monotont samband mellan variabler avser då värdet i den ena variabeln ökar tenderar värdet 
i den andra variabeln också att öka, eller då värdet i den ena variabeln ökar tenderar värdet i den 
andra variabeln att minska (Joe, 2014). En monoton funktion för alla 𝑦1 och 𝑦2 är växande då 
𝑦1 < 𝑦2 så att 𝑓1(𝑦1) ≤ 𝑓2(𝑦2) och avtagande då 𝑦1 < 𝑦2 så att 𝑓1(𝑦1) ≥ 𝑓2(𝑦2). 
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då (𝑦𝑖1 − 𝑦𝑗1) (𝑦𝑖2 − 𝑦𝑗2) >  0. Motsatsen då de inte är konkordanser är (𝑦𝑖1 − 𝑦𝑗1) (𝑦𝑖2 −

𝑦𝑗2) <  0 (Nelsen, 2006; McNeil et al., 2005).  

Enligt Scarsini (1984) bör ett samvariationsmått 𝛿 mellan kontinuerliga slumpvariabler 

𝑌1, 𝑌2 uppfylla olika kriterier vilket konkordansbaserade mått gör. Slumpvariablernas 

domän är väldefinierad: 𝛿(𝑌1, 𝑌2). Antagandet om symmetri uppfylls: 𝛿(𝑌1, 𝑌2) =

 𝛿(𝑌2, 𝑌1). Variationsbredden ligger mellan: −1 ≤ 𝛿(𝑌1 , 𝑌2) ≤ 1 så att 𝛿(𝑌1 , 𝑌2) = 1 vid 

komonotonicitet och 𝛿(𝑌1, 𝑌2) = −1 vid motmonotonicitet. Antagandet om oberoende 

uppfylls: 𝛿(𝑌1, 𝑌2) = 0 då 𝑌1 och 𝑌2 är oberoende. Antagandet om teckenåterföring håller: 

𝛿(−𝑌1, 𝑌2) = −𝛿(𝑌1, 𝑌2). Antagandet om kontinuitet håller: då (𝑌𝑚1, 𝑌𝑚2) ~ 𝐹𝑚   för 𝑚 =

1,2, … , (𝑌1 , 𝑌2) ~ 𝐹, och  𝐹𝑚  → 𝑑 𝐹,  då 𝑙𝑖𝑚𝑚→∞ 𝛿(𝑌𝑚1, 𝑌𝑚2) = 𝛿(𝑌1, 𝑌2). Antagandet om 

invarians (oföränderlig) under strikt växande avbildning håller: ℎ1, ℎ2 :  𝛿(𝑌1, 𝑌2) =

𝛿(ℎ1(𝑌1), ℎ2(𝑌2)) (Joe, 2014). 

Korrelation 𝜌(𝑌1, 𝑌2) uppfyller inte alla kriterierna. Domänen finns givet att variansen av 

𝑌1 respektive 𝑌2 är begränsad.  Antagandet om symmetri håller. Variationsbredden är 1 

vid komonotonicitet dock inte -1 vid motmonotonicitet. Antagandet om oberoende håller 

givet att variansen av  𝑌1 respektive 𝑌2 är begränsad. Antagandet om teckenåterföring 

håller. Antagandet om kontinuitet håller givet att variansen av  𝑌1 respektive 𝑌2 existerar. 

Antagandet om invarians under strikt växande avbildning håller inte. De ovannämnda 

kriterierna är teorin bakom orsaken till att konkordansbaserade samvariationsmått är 

mera ändamålsenliga än korrelation Kendalls tau och Spearmans rankkorrelation de 

kändaste bivariata konkordansbaserade måtten och diskuteras härnäst. (Joe, 2014; 

McNeil et al., 2005) 

3.2.1 Kendalls tau 

Kendalls tau är ett konkordansbaserat mått för att beskriva bivariat monoton 

samvariation. Enkelt definierat anger måttet sannolikheten för konkordanser mellan två 

par minus sannolikheten för icke-konkordanser. Anta att (𝑦𝑖1, 𝑦𝑖2), 𝑖 = 1, … , 𝑛 är ett 

sampel av n observationer av en vektor (𝑌1, 𝑌2) bestående av kontinuerliga 

slumpvariabler.  Det existerar (
𝑛

2
) åtskilda par (𝑦𝑖1, 𝑦𝑖2) och (𝑦𝑗1, 𝑦𝑗2) av samplets 

observationer där (
𝑛

2
) är den binomiala koefficienten så att (

𝑛

2
) = (

𝑛

𝑘
) = (

𝑛!

𝑘!(𝑛−𝑘)!
), det vill 

säga antalet kombinationer av k objekt (i detta fall 2) som kan väljas av antalet n objekt. 

Då c representerar antalet par med konkordans och d antalet par utan konkordans så att 
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samtliga par antingen är konkordanser eller icke-konkordanser, kan sampelversionen av 

Kendalls tau beräknas enligt 

    �̂� =
𝑐−𝑑

𝑐+𝑑
= (𝑐 − 𝑑)/ (

𝑛

2
),    (3.2) 

där �̂� anger koefficientestimatet (Nelsen, 2006). Populationsversionen av Kendalls tau 

anger sannolikheten för konkordanser minus sannolikheten för icke-konkordanser. För 

vektorerna (𝑌1, 𝑌2) och (𝑌1
′, 𝑌2

′) bestående av oberoende slumpmässiga par beräknas 

populationsversionen enligt 

  𝜏 = P[(𝑌1 − 𝑌1
′)(𝑌2 − 𝑌2

′) > 0] − P[(𝑌1 − 𝑌1
′)(𝑌2 − 𝑌2

′) < 0]  (3.3) 

Nelsen (2006). 

3.2.2 Spearmans ro 

Spearmans ro är det andra konkordansbaserade måttet för monoton samvariation. Lik 

Kendalls tau mäter Spearmans ro sannolikheten för konkordanser minus sannolikheten 

för icke-konkordanser mellan två par (McNeil et al., 2005). Anta att (𝑦𝑖1, 𝑦𝑖2) där 𝑖 =

1, … , 𝑛 är ett sampel av observationer en vektor (𝑌1 , 𝑌2) bestående av kontinuerliga 

slumpvariabler. Här beräknas korrelationen mellan rakningarna  (𝑟𝑖1, 𝑟𝑖2) där 𝑟𝑖1 = 𝑘 då 

𝑦𝑖1 är den k:te minsta bland 𝑦11, … , 𝑦𝑛1 och 𝑟𝑖2 = 𝑙 då 𝑦𝑖1 är den l:te minsta bland 

𝑦12, … , 𝑦𝑛2. Spearmans ro är korrelationen mellan rankningar givet att de inte är bundna2 

och sampelformeln kan beräknas enligt 

�̂�𝑠 =
 ∑ 𝑟𝑖1 𝑟𝑖2

𝑛
𝑖=1 −𝑛[(𝑛+1) 2]2⁄

∑ [𝑖−(𝑛+1) 2]2⁄𝑛
𝑖=1

=  
 ∑ 𝑟𝑖1 𝑟𝑖2

𝑛
𝑖=1 −𝑛[(𝑛+1) 2]2⁄

(𝑛2−1) 12⁄
 ,   (3.4) 

(Joe, 2014). Populationsversionen kan definieras då sampelstorleken går mot oändlighet 

det vill säga  𝑛 → ∞  och motsvarar då 𝐶𝑜𝑟[𝐹1(𝑌1), 𝐹2(𝑌2)] det vill säga det samma som 

korrelationen mellan två likformiga slumpvariabler (Joe, 2014). 

 

 

 
2 Bundna rankningar i data uppstår då identiska siffror skall rankas (Joe, 2014). 
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3.3 Svansberoende 

Svansberoende mäter samvariationen mellan svansarna eller extremvärdena i 

fördelningarna mellan två slumpvariabler 𝑌1 och 𝑌2 med enskilda (kumulativa) 

fördelningsfunktioner3 𝐹1 respektive 𝐹2. Övre svansberoende definieras som 

sannolikheten att 𝑌1 antar ett extremt högt värde givet att 𝑌2 gör det varvid nedre 

svansberoende definieras som sannolikheten att 𝑌1 antar ett extremt lågt värde givet att 

𝑌2 gör det (Embrechts et al., 2001). Måttet beskriver således hur extremt höga (låga) 

värden i en variabel är kopplade till extremt höga (låga) värden i en annan variabel (Joe, 

2014). Svansberoendekoefficienterna 𝜆𝐿 och 𝜆𝑈 för nedre respektive övre svansberoende 

beräknas enligt 

   𝜆𝑈 = lim
𝑢→1−

P(𝑌1 > 𝐹1
−1(𝑢) |  𝑌2 > 𝐹2

−1(𝑣)),    (3.5) 

   𝜆𝐿 = lim
𝑢→0+

P (𝑌1 ≤ 𝐹1
−1(𝑢)  |  𝑌2 ≤ 𝐹2

−1(𝑣)),                (3.6) 

(Nelsen, 2006). Parametern för övre svansberoende 𝜆𝑈 är gränsvärdet av 

sannolikhetsfördelningen att 𝑌1 är större än den 100u:te percentilen av 𝐹1 då u närmar 

sig 1. Parametern för nedre svansberoende 𝜆𝐿 är gränsvärdet givet att det existerar, av 

den betingade sannolikheten att 𝑌1 är mindre eller lika med den 100:te percentilen av 𝐹1, 

givet att 𝑌2 också är mindre eller lika med den 100v:te percentilen av 𝐹2, då v närmar sig 

0 (Nelsen, 2006). 

 

 

 
3Sannolikhetsfördelningen av variabeln 𝑌 beskrivs unikt genom dess kumulativa 
fördelningsfunktion 𝐹(𝑦) vilken definieras enligt 𝐹(𝑦) = 𝑃(𝑌 ≤ 𝑦) vilket anger sannolikheten för 
slumpvariabeln 𝑌 att anta ett värde som är mindre eller lika med 𝑦 (Taleb, 2020).  
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4 COPULAFUNKTIONER 

I detta kapitel presenteras copulafunktioner. Avsikten med detta kapitel är att ge läsaren 

en inblick metodiken som tillämpas i undersökningen samt för att underlätta läsarens 

förståelse av innehållet som presenteras i kapitel 5 Litteraturöversikt. 

4.1 Undersökning av samvariation med copulafunktioner 

Metodiken i denna avhandling baserar sig på copulafunktioner för undersökning av 

samvariationen mellan de internationella aktiemarknaderna.  Ordet copula härstammar 

från latin och betyder att linka samman någonting, vilket copulan även gör i denna 

kontext. Sklar (1959) definierade copulafunktionerna redan i slutet på femtiotalet dock 

applicerades dessa inom forskning och statistisk modellering först senare. 

Copulafunktioner kan appliceras för att analysera samvariationen i exempelvis en 

investeringsportfölj bestående av flera olika tillgångar så att de enskilda tillgångarnas 

fördelningar, samvariationen mellan dem samt hela portföljens fördelning bestående av 

de enskilda tillgångarna analyseras och modelleras separat. (Joe, 2014; Nelsen, 2006) 

Problemet med att analysera samvariationen och hantera risken i exempelvis en 

investeringsportfölj bestående av flera olika tillgångar är att känna till eller få en bra 

uppskattning av hela portföljens statistiska fördelning och risk. De enskilda tillgångarnas 

fördelningar är likaså svåra att uppskatta korrekt. Enligt Longin och Solnik (2001) är den 

multivariata fördelningen svår om inte omöjlig att specificera korrekt.  Ett annat 

problem är att generalisera antaganden och utgå ifrån att den multivariata fördelningen 

är normalfördelad, vilket den underliggande fördelningen normalt inte är. Fördelen med 

copulafunktionera är att problemet med att direkt behöva specificera den multivariata 

fördelningen kringgås (Longin & Solnik, 2001). Då samvariationen analyseras genom 

copulafunktioner ingår tre huvudsakliga komponenter, vilka är den multivariata 

fördelningen (även kallad simultanfördelningen), de enskilda fördelningarna (även 

kallade marginalfördelningarna) och samvariationen mellan dem. För en förenkling, 

anta att de enskilda fördelningarna är flera olika tidsserier av aktiemarknader, 

samvariationen är aktiemarknadernas relation sinsemellan, den multivariata 

fördelningen är en portfölj bestående av de enskilda aktiemarknaderna och deras 

relation sinsemellan. Copulafunktioner erbjuder en flexibel lösning genom att dela upp 

komponenterna. I stället för att direkt undersöka den multivariata fördelningen som är 

svår att specificera korrekt, kan de enskilda fördelningarna (aktiemarknaderna) och 

samvariationen (relationen mellan dem) undersökas skilt med hjälp av 

copulafunktionerna. Copulorna diskuteras vidare i kapitel 6 Metod. (Joe, 2014) 
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Olika relevanta typer av samvariation som undersöks i avhandlingen genom 

copulafunktionerna är symmetrisk samvariation utan svansberoende vilket motsvarar 

en normalfördelning, symmetrisk samvariation med nedre och övre svansberoende 

vilket innebär starkare samvariation mellan både relativt stora negativa och relativt stora 

positiva avkastningar, asymmetrisk samvariation med nedre svansberoende vilket 

innebär starkare samvariation mellan stora negativa avkastningar, samt asymmetrisk 

samvariation med övre svansberoende vilket innebär starkare samvariation mellan stora 

positiva avkastningar. Symmetriska fördelningar kallas elliptiska. Ordet elliptisk 

kommer från en ellips vars form liknar en oval eller platt cirkel. Olika typer av 

samvariation antyder olika typer av fördelningar, vilka kort diskuteras härnäst. 

Normalfördelningen och t-fördelningen är båda elliptiska, skillnaden är att t-

fördelningen har tjocka svansar i båda ändorna vars tjockhet beror på nivån av 

frihetsgraderna. Dessa multivariata fördelningar kan tillämpas för undersökning av 

symmetrisk samvariation respektive symmetrisk samvariation med nedre och övre 

svansberoende av lika magnitud. Asymmetrisk samvariation med nedre eller övre 

svansberoende betonar samvariationen mellan extremvärden i nedre eller övre svansen 

i en multivariat fördelning. Laplace fördelningen, även kallad dubbel 

exponentialfördelning eller Gumbelfördelning samt gammafördelningen kan tillämpas 

för undersökning av asymmetrisk samvariation. Copulafunktionerna är associerade med 

olika fördelningar och diskuteras härnäst. (Joe, 2014; Taleb, 2020) 

4.2 Copulaklasser 

Copulafunktioner är associerade med olika fördelningar och delas normalt i så kallade 

klasser och dessa är elliptiska4 copulor, archimedeiska copulor och 

extremvärdescopulor5. Klassindelningen görs på basis av typ av fördelning och 

samvariationsparametrar. (Joe, 2014) Härnäst presenteras relevanta copulor för 

avhandlingens empiriska undersökning. 

4.2.1 Elliptiska copulor 

Till klassen elliptiska copulor hör den gaussiska copulan och t-copulan. Elliptiska 

copulor är som sagt symmetriska. Den gaussiska copulan är den enklaste copulan och är 

associerad med normalfördelningen. Dess samvariationsparameter är korrelation. T-

copulan är den andra elliptiska copulan och är associerad med t-fördelningen och har 

 
4 En elliptisk fördelning är symmetrisk (Joe, 2014). 
5 Vissa copulor klassas som både archimedeiska copulor och extremvärdescopulor (Joe, 2014). 
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två parametrar vilka är korrelation och frihetsgrader6. T-copulan har tjocka svansar 

vilket innebär att den observerar svansberoende men lägger lika mycket 

sannolikhetsmassa i nedre och övre svansen och kan därmed inte skilja på dessa. 

Elliptiska copulor kan tillämpas vid undersökning av både två- och flerdimensionella 

data där dimension avser antalet enskilda fördelningar i en multivariat fördelning. Både 

positiv och negativ samvariation kan undersökas genom elliptiska copulor. Den 

gaussiska copulan fungerar bra för undersökning av symmetrisk samvariation utan 

svansberoende (normalfördelad) varvid t-copulan fungerar bra för undersökning av 

symmetrisk samvariation med nedre och övre svansberoende vilket nämndes. (Demarta 

& McNeil, 2005; Embrechts et al., 2001; Jondeau & Rockinger, 2003) 

4.2.2 Archimedeiska copulor och extremvärdescopulor 

Till klassen archimedeiska copulor hör en uppsjö av olika copulor, här presenteras 

enbart copulor som är relevanta för avhandlingens empiriska undersökning. Namnet har 

sitt ursprung i den grekiska matematikern Archimedes och den archimedeiska 

grundsatsen7. I början användes archimedeiska copulor i forskning inom probabilistiska 

metriska rum i samband med det probabilistiska synsättet på triangelolikheten,8 innan 

de applicerades inom övrig forskning. (McNeil et al., 2005; Nelsen, 2006) 

Det relevanta med archimedeiska copulor är att en stor del av dem är associerade med 

fördelningar som lämpar sig för undersökning av asymmetrisk samvariation med nedre 

eller övre svansberoende. Asymmetrisk samvariation med nedre svansberoende är en 

kännetecknande egenskap hos fördelningar av aktiemarknadsavkastningar vilket 

diskuterades tidigare. Till de kändaste archimedeiska copulorna hör Clayton copulan och 

Gumbel copulan. Clayton copulan är asymmetrisk och observerar nedre svansberoende 

och dess fördelning är associerad med gammafördelningen. Gumbel copulan är 

asymmetrisk och observerar övre svansberoende och dess fördelning är associerad med 

Gumbel fördelningen, även kallad Laplace fördelningen eller dubbel 

exponentialfördelningen. Gumbel coplan klassas också som extremvärdescopula. Både 

Clayton copulan och Gumbel copulan observerar enbart positiv samvariation och inte 

negativ samvariation. (Joe, 2014) 

 
6 Då frihetsgraderna går mot oändlighet närmas normalfördelningen (Joe, 2014). 
7 De tillfredsställer en version av den Archimedeiska grundsatsen enligt vilken för en given 
mängd av två värden A och B där A är mindre än B finns det alltid ett heltal m så att produkten 
av A och m är större än B. (Nelsen, 2006). 
8 Enligt triangelolikheten bör för en given triangel, summan av triangelns båda sidor x och y 
vara större eller lika med längden av triangelns bottensida z. (Nelsen, 2006) 
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 Övre svansberoende är inte en kännetecknande egenskap hos samvariationen mellan 

utvecklade aktiemarknader dock demonstrerar Aloui et al. (2011) att övre svansberoende 

förekommer bland tillväxtmarknader. Genom den så kallade överlevnadsfunktionen kan 

en copula roteras med olika grader. Detta innebär att copulan kan svängas om för att 

ändra typen av samvariation. Då Gumbel copulan roteras 180 grader fås dess 

överlevnadscopula vilken i stället observerar nedre svansberoende och motsvarar 

spegelbilden av den vanliga Gumbel copulan. Clayton copulan är irrelevant att rotera för 

avhandlingens undersökning då samvariationen mellan aktiemarknaderna inte torde 

präglas av övre svansberoende. Gumbel copulan passar bra för undersökning av 

samvariation med övre svansberoende varvid den roterade Gumbel copulan och Clayton 

copulan passar bra för undersökning av asymmetrisk samvariation med nedre 

svansberoende. Nackdelar med de archimedeiska copulorna är att de inte fungerar bra 

vid undersökning och estimering av flerdimensionella (flera dimensioner än två) 

fördelningar. Nackdelarna med elliptiska copulor är att de enbart observerar symmetrisk 

samvariation. I avhandlingen undersöks därmed samvariationen både med elliptiska och 

archimedeiska copulor. (Aloui et al., 2011; Cherubini et al., 2004; Embrechts et al., 2002; 

McNeil et al., 2005) 

Sannolikhetsdensitetfördelningarna (PDF) och kumulativa fördelningsfunktionerna 

(CDF) av de presenterade copulorna kan åskådas i Figur 1. Graferna illustrerar hur 

sannolikhetsmassan fördelas i ett tvådimensionellt exempel mellan två fördelningar av 

aktiemarknadsavkastningar. Den gaussiska copulan är symmetrisk, sannolikhetsmassan 

är jämt utspridd som i normalfördelningen. T-copulan är plattare och har tjockare 

svansar som är symmetriska, därmed lika mycket sannolikhetsmassa i nedre och övre 

svansen. Clayton copulan är asymmetrisk och har sannolikhetsmassan koncentrerad i 

den nedre svansen och ingen i den övre svansen. Gumbel copulan är asymmetrisk och 

har mera sannolikhetsmassa i den övre svansen och litet i den nedre. Den 180 grader 

roterade Gumbel copulan är spegelbilden av Gumbel copulan och lägger till motsats 

mera sannolikhetsmassa till den nedre delen av svansen och mindre till den övre. Den 

roterade Gumbel och Clayton copulan observerar båda nedre svansberoende men deras 

PDF ser olika ut för att copulorna är olika. CDF ser lika ut för alla copulor vilket är 

meningen.  
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Figur 1   Copulornas sannolikhetsdensitetfördelningar (PDF) och kumulativa    
                 fördelningsfunktioner (CDF)  
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5 LITTERATURÖVERSIKT 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om samvariationen mellan olika 

aktiemarknader. Fyra olika artiklar presenteras av vilka tre undersöker samvariationen 

med copulafunktioner och av vilka en undersöker samvariationen med 

extremvärdesteori.  

Den första artikeln undersöker extremkorrelation med extremvärdesteori mellan olika 

internationella aktiemarknader. Artikeln är relevant då det tydligt kommer fram att 

samvariationen är asymmetrisk med nedre svansberoende samt då marknaderna som 

undersöks även ingår i den egna undersökningen. Den andra artikeln undersöker den 

asymmetriska samvariationen mellan G7 länderna genom copulafunktioner. Artikeln är 

viktig främst då samma marknader även ingår i den egna undersökningen dock under 

en annan tidsperiod. Den tredje artikeln är en omfattande studie som undersöker 

samvariationen mellan utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Forskarna 

härleder en asymmetrisk version av t-copulan för att undersöka asymmetrisk 

samvariation med flerdimensionella data. Artikeln är viktig för avhandlingen då en del 

av marknaderna är de samma som undersöks och då t-copulan även ingår i 

undersökningen. Den fjärde artikeln undersöker hur portföljoptimering påverkas av 

asymmetrisk samvariation genom att använda copulafunktioner. Artikeln är viktig bland 

annat därav att metoden är mest lik metoden avhandlingen. Slutligen sammanfattas de 

presenterade artiklarna i Tabell 1. 

 

5.1 Longin & Solnik (2001). Extreme correlation  

Longin och Solnik (2001) undersöker huruvida korrelationen mellan de internationella 

aktiemarknaderna ökar under tider av hög marknadsvolatilitet eller inte. Forskarna 

hävdar att rubriken är svår i och med att förhållandet mellan volatilitet och korrelation 

lätt kan missförstås. Tidigare forskning tyder på att det finns ett samband mellan hög 

absolut avkastning och ökad korrelation. Här tillämpas Extremvärdesteorin (EVT) för 

att modellera svansarna i den multivariata fördelningen och för att härleda fördelningar 

för den extrema korrelationen. 

Datamaterialet består av tidsseriedata bestående av månatliga observationer från USA 

(US), England (UK), Frankrike (FR), Tyskland (GE) och Japan (JA). Tidsperioden 

sträcker sig från januari 1959 till december 1996 vilket resulterar i 456 observationer. 
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Materialet är inhämtat via Morgan Stanley Capital International (MSCI). 

Undersökningen görs parvis mellan USA och de andra marknaderna, det vill säga paren 

US-UK, US-FR, US-GE och US-JA, därmed bivariat (parvis). 

För att statistiskt kunna testa huruvida korrelationen ökar under högre 

marknadsvolatilitet eller inte bör enligt forskarna fördelningen som förväntas under noll 

hypotesen, med andra ord den multivariata normalfördelningen, noggrant specificeras. 

Forskarna baserar metoden på extremvärdesteori (EVT) för att undersöka den betingade 

korrelationsstrukturen mellan de internationella aktiemarknadernas avkastningar. Den 

asymptotiska fördelningen av betingad svanskorrelationen går att härleda dock går 

andra delar av fördelningen av den betingade korrelationen inte att härleda. Genom EVT 

erhålles således enbart asymptotiska resultat men resultaten borde hålla för många 

andra parametriska fördelningar utöver den multivariata normalfördelningen.  

Forskarna tillämpar som sagt EVT för undersökning av samvariationen mellan 

internationella aktiemarknader. De modellerar multivariata fördelningar av extrema 

avkastningar definierade enligt avkastningar som överskrider givna tröskelnivåer. Sedan 

estimeras korrelationen mellan dem. Kort går detta ut på att estimera överskridande 

avkastningar av vartdera tecknet som definieras med hjälp av olika så kallade 

tröskelnivåer. Som tröskelnivåer används både optimala och fixerade värden. De 

optimala tröskelnivåerna är olika för de övre och nedre svansarna och varierar 

marknaderna emellan. De fixerade värden ligger olika procentenheter från de månatliga 

medelavkastningarna av aktiemarknaderna, +/-0, +/-5, +/-8 och +/-10 i detta fall. 

Vidare estimeras svanssannolikheten, spridningen och svansindexet för varje marknad 

samt korrelationen mellan de överskridande avkastningarna för att modellera 

sambandet mellan extrema avkastningar. Forskarna inleder emellertid med att estimera 

de enskilda fördelningarna för varje marknad genom Maximum Likelihood-estimering. 

Dessa parametrar och den icke-betingade sampelkorrelationen används som startvärden 

i den bivariata estimeringen som kort beskrevs ovan. 

Forskarna erhåller intressanta resultat av korrelationen mellan de överskridande 

avkastningarna. Både tecknet och storleken på de olika tröskelnivåerna som används för 

att definiera de extrema värdena tycks påverka korrelationen. Korrelationen mellan de 

negativa överskridande avkastningarna tenderar att bli starkare då tröskelnivåerna ökar. 

Till motsats för de positiva överskrivande avkastningarna tenderar korrelationen att bli 

svagare då tröskelnivåerna ökar. Med andra ord blir korrelationen enbart starkare då 

den negativa tröskelnivån höjs och blir till motsats svagare då den positiva tröskelnivån 
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höjs. Detta bekräftar existensen av ett asymmetriskt samband mellan negativa och 

positiva överskridande avkastningar. Estimaten av svanssannolikheten är de samma 

som de empiriska sannolikheterna att avkastningarna är mindre eller större än 

tröskelnivån. Svansindexestimaten är positiva för US, UK, FR, negativa för GE och JA 

dock inte signifikanta.  

Som sagt är korrelationen mellan de negativa överskridande avkastningarna starkare än 

korrelationen mellan de positiva överskridande avkastningarna och i medeltal uppgår 

dessa till 0,505 respektive 0,124. För att fastställa resultatens statistiska signifikans 

tillämpas t-testet för att testa för oberoende mellan negativa och positiva överskridande 

avkastningar. Differensen är statistiskt signifikanta för paren US-UK, US-FR och US-GE 

men inte US-JA. Vidare testas korrelationen mellan de olika aktiemarknadsparen för 

normalfördelning. Detta görs genom Wald-testet där den skattade korrelationen för en 

given tröskelnivå mellan de överskridande avkastningarna jämförs med sitt teoretiska 

värde som fås under noll hypotesen att avkastningarna är normalfördelade. Noll 

hypotesen förkastas för samtliga par vid höga negativa tröskelvärden men inte för de 

positiva. 

Forskarna konstaterar att den nedre svansen inte är normalfördelad men att den övre 

svansen är. Det finns inte ett samband mellan korrelation och marknadsvolatilitet utan 

snarare mellan korrelation och marknadstrenden. Korrelationen ökar inte under 

uppåtgående marknadslägen men däremot under nedåtgående marknadslägen. 

Forskarna påpekar att det asymmetriska mönstret i korrelationen är mycket essentiellt 

och bör observeras då multivariata fördelningar modelleras och är en intressant rubrik 

för fortsatt forskning. Under antagandet av multivariat normalfördelning med konstant 

korrelation borde korrelationen mellan avkastningar över vissa tröskelnivåer 

asymptotiskt gå mot noll då tröskelnivåerna ökar. Beträffande de negativa överskridande 

avkastningarna är forskarnas resultat inte ense med antagandet. Korrelationen mellan 

negativa avkastningar konvergerar inte till noll utan blir starkare då tröskelnivåerna 

ökar. Antagandet om normalfördelning förkastas också. Å andra sidan kan antagandet 

om normalfördelning inte förkastas för de positiva överskridande avkastningarna vars 

korrelation blir svagare då tröskelnivåerna höjs. Resultaten tyder på att korrelation ökar 

i nedåtgående marknadslägen men inte i uppåtgående marknadslägen. 
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5.2 Okimoto (2008). New Evidence of Asymmetric Dependence 
Structures in International Equity Markets 

Okimoto (2008) undersöker samvariationen mellan de internationella 

aktiemarknaderna. Tidigare forskning visar evidens för asymmetrisk samvariation så att 

samvariationen blir speciellt stark under volatila och nedåtgående marknadslägen. 

Forskaren vill få en djupare insyn i detta och tillämpar en metod baserad på Markov-

regimomkoppling. Detta medför flexibilitet genom att låta samvariationen variera under 

olika regimer. 

Undersökningsmaterialet består av tidsseriedata bestående av månatliga observationer 

av aktiemarknadsindexdata från den amerikanska och den brittiska marknaden under 

perioden februari 1973 till augusti 2003. Som ett tillägg i undersökningen använder 

forskaren även aktiemarknadsindexdata av andra G7 länder exklusive Italien för att 

undersöka samvariationen mellan USA och resten av G7 länderna.  

Markov-regimomkoppling används för att beskriva strukturella förändringar i 

tidsseriedata. Här tillämpas regimomkopplingen för att dela in tidsperioden i två olika 

regimer, ett nedåtgående marknadsläge och ett uppåtgående marknadsläge. Copulorna 

används för att modellera olika typer av samvariation, bland annat asymmetri och 

svansberoende. Forskaren identifierar två tydliga regimer i sampelperioden, ett 

nedåtgående marknadsläge med stark samvariation, hög volatilitet och låg förväntad 

avkastning samt en vanlig regim eller ett vanligt uppåtgående marknadsläge med svag 

samvariation, stabil och hög förväntad avkastning. Tre modeller estimeras. Dessa är 

MSMVN som utgår ifrån vanliga marknadslägen under båda regimer, MSAC som utgår 

ifrån asymmetri och nedre svansberoende i båda regimerna samt MSSAC som utgår ifrån 

den multivariata normalfördelningen under den vanliga regimen samt asymmetri och 

nedre svansberoende i den nedåtgående regimen. Därmed kan genom olika regimer 

olika typer samvariation identifieras och genom copulorna kan olika typer av 

samvariation modelleras. 

Estimeringen av copulorna görs parametriskt i två steg. Marginalfördelningarna 

estimeras först, det vill säga varje marknads enskilda fördelning, varefter copulorna 

estimeras. För marginalfördelningarna används tre fördelningar; normalfördelning, t-

fördelning och generaliserad feltermsfördelning (GED), de är normaliserade så att de 

ligger inom intervallet noll till ett. T-fördelningen och GED har en extra parameter som 

modellerar tjockheten av svansarna. Copulorna som estimeras är den gaussiska copulan 

som utgår i från normalfördelning och har korrelation som parameter. Vidare estimeras 
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sex andra copulor. Dessa är Kimeldorf Sampson (KS), Joe, Gumbel, Hüsler och Reiss 

(HR) samt Galambos copulorna för att modellera andra egenskaper så som 

svansberoende och asymmetri. Alla dessa förutom Joe är extremvärdescopulor.  

Markow-regimomkopplingsmodellerna estimeras för varje land, olika fördelningar samt 

olika regimer vilket resulterar i 25 modeller totalt. Analys av huruvida de enskilda 

modellerna passar för data görs genom att mäta den överskridande korrelationen. Detta 

görs genom att simulera data från modellerna och jämföra detta med datas riktiga 

överskridande korrelation. För att testa den ekonomiska signifikansen av 

konsekvenserna för riskhantering då man förbiser asymmetri i samvariationen tillämpar 

forskaren Value at Risk-måttet (VaR) och Expected Shortfall-måttet (ES). Detta görs 

genom att beräkna VaR-estimaten som fås av MSMVN och MSSAC modellerna. VaR-

estimatet av MSSAC modellen antas vara det verkliga VaR-måttet och utgångspunkten 

är att det finns en möjlig fel specifikation av VaR från MSMVN modellen. För att evaluera 

detta beräknas förhållandet mellan MSMVN modellens VaR och MSSAC modellens VaR. 

Resultaten från modelleringen av de enskilda fördelningarna visar att 

normalfördelningen lämpar sig bäst för att beskriva både USA och Storbritannien under 

båda regimerna. Dessa antas således vara normalfördelade. Resultaten från copula 

modellerna med regimomkopplingen visar över lag att MSMVN passar bra för att 

modellera den vanliga regimen. Där kan samvariationen beskrivas bra av den vanliga 

korrelationskoefficienten. I den nedåtgående regimen beskrivs samvariationen å andra 

sidan bättre genom MSAC.  

Resultaten från den överskridande korrelationen visar att för MSMVN är den negativa 

överskridande korrelationen från modellen lägre än den negativa överskridande 

korrelationen i data, gapet blir också bredare då korrelationen blir mera extrem. Detta 

kunde vara ett tecken på att det finns övrig asymmetri mellan USA och Storbritannien 

som modellen inte kan detektera. MSSAC modellen å andra sidan visar sig passa bättre 

för nedåtgående marknadslägen i jämförelse till den normalfördelade modellen 

MSMVN. MSSAC ger högre negativ överskridande korrelation och kan observera extrem 

korrelation bättre än MSMVN. En annan observation beträffande MSAC modellen är att 

Log Likelihood-värdet för KS och Joe copulorna sjunker i förhållande till MSSAC, detta 

kunde bero på att modellerna är för asymmetriska med för kraftigt nedre svansberoende 

för att förklara en vanlig regim. MSMVN modellen är således bättre för den normala 

regimen. Av alla modeller konstaterar forskaren att MSSAC den lämpligaste för att 

förklara båda regimerna.  
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Resultaten från G7 länderna visar att det inte existerar asymmetri och nedre 

svansberoende i samvariationen mellan USA-Japan och USA-Kanada under båda 

regimer. Samvariationen mellan USA-Tyskland och USA-Frankrike präglas däremot av 

asymmetri och nedre svansberoende under båda regimer. Den normalfördelade 

modellen MSMVN passar tydligt inte. För USA-Tyskland och USA-Frankrike lämpar sig 

Gumbel copulan respektive Galambos copulan bäst under båda regimer. Resultaten 

skiljer sig från resultaten av USA-UK vars samvariation under den nedåtgående regimen 

kännetecknas av asymmetri och nedre svansberoende medan samvariationen under den 

uppåtgående regimen anses vara symmetrisk och normalfördelad. 

Resultaten från estimaten av VaR och ES visar att effekten av att inte beakta asymmetrin 

inte är signifikant då 95 % VaR beräknas men däremot signifikant då 99 % VaR beräknas. 

Således är det evident att MSMVN modellen underskattar VaR. Underskattningen ökar 

dessutom då signifikansnivån av VaR stiger. Lika gäller för ES måttet. Konsekvenserna 

av att förbise asymmetri är att 99 % VaR underskattas med 10 % varvid ES underskattas 

med 5-10 %. 

 

5.3 Christoffersen et al. (2011). Is the Potential for International 
Diversification Disappearing?   

Christoffersen et al. (2011) undersöker korrelationsmönster och förekomsten av 

svansberoende på utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Motivet bakom 

undersökningen är den ökade korrelationen mellan internationella aktiemarknader. För 

att bedöma huruvida diversifieringsfördelarna har förändrats tillämpas modeller för 

tidsvarierande varians och korrelation samt copulafunktioner. 

Som data används aktiemarknadsindex av 16 utvecklade marknader och 13 

tillväxtmarknader. Dessa är Australien, Österrike, Belgien, Kanada, Danmark, 

Frankrike, Tyskland, Hong Kong, Irland, Italien, Japan, Holland, Singapore, Schweiz, 

Storbritannien, USA respektive Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Indien, 

Jordanien, Korea, Malaysia, Mexiko, Filippinerna, Taiwan, Thailand, Turkiet. 

Datafrekvensen är veckovis och sampelperioden för de utvecklade marknaderna är 

12.06.1973-12.06.2009 och för tillväxtmarknaderna 06.01.1989-25.07.2008.  

I metoden används multivariata GARCH-modeller för betingad korrelation och 

copulafunktioner för samvariationen. Nyttan av diversifiering bedöms genom en 
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portföljoptimering med två olika copulamodeller. För att modellera betingad korrelation 

används de dynamiska DCC- och DECO-GARCH modellerna. För modellering av 

asymmetrisk samvariation tillämpas copulafunktionerna. Forskarna vill använda enbart 

elliptiska copulor då de anser att archimedeiska copulor inte lämpar sig för data av flera 

dimensioner än två.  Då den normalfördelade gaussiska copulan inte är lämplig för att 

modellera svansberoende tillämpas t-copulan i stället. T-copulan passar för modellering 

av symmetrisk samvariation med nedre och övre svansberoende. För att ändå kunna 

modellera asymmetrier konstrueras en skevad t-copula. Vanligen används 

archimedeiska copulor för att modellera asymmetrier men forskarna vill som sagt ha en 

elliptisk copula i och med problemen som uppstår vid flera dimensioner.  

För att beräkna nyttan av diversifiering görs en variant av portföljoptimering med två 

modeller, t-copulan och den asymmetriska t-copulan. Forskarna hävdar att då 

korrelationen varierar över tiden varierar även nyttan av diversifiering, därav behövs ett 

dynamiskt mått. De optimala vikterna estimeras veckovis genom att maximera 

diversifieringsnyttan där den maximala nyttan är en korrelationsmatris med negativa 

ettor och motsatsen en korrelationsmatris med positiva ettor. Diversifieringsnyttan ökar 

då korrelationen minskar och är normaliserad för att hållas mellan noll och ett. 

Investeraren antas hålla enbart långa positioner, restriktioner påläggs därmed för 

kortsäljning. För att avgöra huruvida nyttan av diversifiering ökar vid en dynamisk 

investeringsstrategi används en passiv likaviktad portfölj som benchmark. Differensen 

mellan måtten av nyttan av diversifiering för respektive investeringsstrategi indikerar 

huruvida den dynamiska strategin medför mervärde eller inte. För att fastställa hur bra 

modellerna passar för data mäter forskarna den överskridande korrelationen. Detta görs 

genom att simulera data från modellerna och jämföra dem med datas empiriska 

överskridande korrelation.  

Resultaten tyder på att modeller som utgår ifrån normalfördelning inte lämpar sig för att 

beskriva samvariationen mellan de internationella aktiemarknaderna. Därmed är 

samvariationen inte symmetrisk utan svansberoende. Den dynamiska skevade t-

copulans passar bra beskriva samvariationen mellan marknaderna vilket tyder på att 

samvariationen är asymmetriskt med svansberoende. Asymmetrisk tröskelkorrelation 

kan inte detekteras genom den multivariata normalfördelningen i och med att 

normalfördelningen utgår i från symmetrisk korrelation. Den symmetriska t-copulan 

visar som förväntat enbart symmetrisk korrelation och estimaten av 

tröskelkorrelationen är för höga. Den skevade t-copulan å andra sidan kan replikera den 
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asymmetriska tröskelkorrelationen relativt bra och ger dessutom en högre nedre 

tröskelkorrelation. Forskarna konstaterar att den skevade t-copulan passar bra för att 

beskriva tillväxtmarknadernas tröskelkorrelation. För de utvecklade marknaderna ger 

modellen däremot för hög övre tröskelkorrelation vilket innebär att modellen inte är 

lämplig för dem. 

Andra observationer är att svansberoendet på de utvecklade marknaderna visar en 

positiv uppåtgående trend medan svansberoendet hålls lågt på tillväxtmarknader. I stora 

drag är korrelationen starkare på utvecklade marknader än på tillväxtmarknader. I och 

med en uppåtgående korrelationstrend på utvecklade marknader konstaterar forskarna 

att nyttan av diversifiering har minskat med åren. På tillväxtmarknader å andra sidan 

finns det fortfarande nytta av diversifiering. Intressant är att speciellt under 

marknadslägen med stor variation blir korrelationen svagare på tillväxtmarknader, 

vilket indikerar ökad nytta av diversifiering. Andra observationer visar att 

tillväxtmarknader har högre kurtosis i förhållande till utvecklade marknader samt att de 

har svag positiv skevhet och slutligen att hävstångseffekten är mera förekommande på 

utvecklade marknader än tillväxtmarknader. I enlighet tidigare med forskning är 

variansen mycket persistent på båda marknaderna. 

 

5.4 Boubaker & Sghaier (2013). Portfolio optimization in the presence of 
dependent financial returns with long memory: A copula based 
approach  

Boubaker och Sghaier (2013) undersöker hur samvariation och portföljprestation 

påverkas det långa minnet i variansen och i avkastningen. Samvariationen undersöks 

genom copulafunktioner.  

Datamaterialet består av tidsseriedata av aktiemarknadsindexdata från marknaderna 

Frankrike och England. Frekvensen är daglig och indexen är CAC 40- och Dow-Jones 

indexen. Tilläggningsvis undersöks valutakursförändringen yenen mot euron, även på 

daglig frekvens. Sampelperioden är 05.07.1994-16.07.2008 vilket uppgår till 2488 

observationer med dagliga data. Aktiemarknadsindexavkastningar och 

valutakursförändringar undersöks.  Datamaterialet är hämtat via Datastream. 

För att modellera samvariationen tillämpas olika copulamodeller, i detta fall enbart 

archimedeiska copulor. Dessa är copulorna Clayton, Gumbel, Frank samt 

överlevnadsversionerna av Clayton och Gumbel, det vill säga roterade copulor. 
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Estimeringen görs semiparametriskt i två steg. Därav behövs inga antaganden om 

marginalfördelningarna och problem med felaktigt specificerade modeller vilka kan 

påverka copulans parameterestimat kringgås. Den lämpligaste copulamodellen väljs 

enligt informationskriterierna AIC och BIC. Noggrannhetsdiagnostik utförs genom 

Cramér-von Mises-testet genom att mäta distansen mellan den estimerade copulan och 

den empiriska copulan. För ytterligare noggrannhetsdiagnostik tillämpas 

waveletfunktioner för att göra en visuell jämförelse mellan de olika copulornas densitet. 

För att undersöka den ekonomiska signifikansen görs två olika portföljoptimeringar. I 

den ena optimeringen används den vanliga minimumvariansmetoden av Markowitz 

(1952) där risken mäts genom varians och samvariationen genom korrelation. 

Optimeringen görs genom att minimera variansen för en given avkastning. I den andra 

optimeringen används copulans samvariationsparameter i stället för korrelation. Vidare 

hävdar forskarna att varians inte är ett lämpligt mått på risk. Därav görs samma 

optimeringar även med avseende på Conditional Value at Risk-måttet (C-VaR). 

Optimeringen görs på en portfölj bestående av aktiemarknadsindexen och en portfölj 

bestående av valutakurserna. Optimeringen görs enbart över en historisk period. 

Därmed görs ingen uppföljning eller dylikt. För att modellera variansens långa minne 

appliceras ett ARFIMA-FIGARCH-filter på aktiemarknadsavkastningarna och 

valutakursförändringarna. För att fastställa effekten av det långa minnet i variansen och 

avkastningen på portföljprestationen görs ytterligare en optimering på de råa 

avkastningarna och en på de filtrerade avkastningarna så att dessa kan jämföras. 

En granskning av data visar som förväntat att antagandet om normalfördelning inte 

håller. Aktieavkastningarna och valutakursförändringarna har negativ skevhet och hög 

kurtosis, med andra ord asymmetri och tjocka svansar. Enligt Ljung-Box-testet och 

ARCH-LM-testet uppvisar data även autokorrelation och heteroskedasticitet. 

Parameterestimaten visar att det långa minnet inte är signifikant i avkastningen dock i 

variansen. För att vidare undersöka effekten av variansens långa minne estimeras 

copulamodellerna både på de filtrerade data och på de råa avkastningarna genom att 

använda den empiriska kumulativa fördelningsfunktionen. 

En granskning av estimaten av de råa avkastningarna av copulamodellerna visar att 

Gumbel copulan och den roterade Gumbel copulan passar bäst för att beskriva 

samvariationen mellan aktiemarknaderna medan Frank copulan passar bäst för 

valutakurserna. Enligt Cramér-von Mises-testet kan för aktiemarknadsparet noll 

hypotesen inte förkastas för Gumbel copulan och dess överlevnadsversion den roterade 



30 
  

Gumbel copulan. Därav är dessa de enda lämpliga copulorna för beskrivning av 

samvariationen mellan aktiemarknadsparet. Det slutliga valet av copula för 

portföljoptimeringen görs med wavelet-funktionerna. Den grafiska analysen föreslår att 

Gumbel copulan passar bäst. Den estimerade densiteten av copulan är mer lik Gumbel 

copulan än dess överlevnadsversion den roterade Gumbel copulan då 

sannolikhetsmassan av den estimerade densiteten tydligt koncentrerar sig mera åt 

höger. Detta indikerar asymmetrisk samvariation med övre svansberoende mellan CAC 

40 och Dow Jones med andra ord mellan Frankrike och England.   

Resultaten från ARFIMA-FIGARCH filtreringen ger även samma resultat. Dock är 

copulans samvariationsparameter och parametern för övre svansberoende högre än vid 

fallet då de råa avkastningarna används. Forskarna konstaterar att volatilitetens långa 

minne dämpar den underliggande samvariationen och att samvariationen de facto är 

starkare än den observerade. Resultaten från portföljoptimeringen illustreras i en 

effektiv portföljfront. Forskarna konstaterar att Gumbel copulans parameter ger de mest 

exakta resultaten i och med att korrelation som mått på risk underskattar den 

underliggande risken i optimeringen med avseende på variansen. Resultaten från 

optimeringen med avseende på att minimera C-VaR ger liknande resultat. Forskarna 

konstaterar att både effekten av variansen långa minne och korrelation som 

kopplingsmått underskattar den underliggande risken. 
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Tabell 1  Sammanfattande tabell av tidigare forskning 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel Longin & Solnik (2002) Okimoto (2008) Christoffersen et al. (2011) Boubaker & Sghaier (2013)

Extreme correlation New Evidence of Asymmetric Is the Potential for International Portfolio optimization in the 

Dependence Structures in Diversification Disappearing?  presence of dependent financial 

International Equity Markets returns with long memory: 

A copula based approach

Journal of Finance Journal of Financial and The Review of Financial Studies Journal of Banking and Finance

Quantitative Analysis

Syfte Undersöka sambandet mellan Undersöka asymmetrisk Undersöka hur nyttan av Undersöka hur samvariation

korrelation och volatilitet samt samvariation och huruvida diversifiering påverkas och portföljprestation påverkas

huruvida korrelationen ökar samvariationen blir starkare av korrelationsmönster av långa minnet i variansen

vid hög marknadsvolatilitet under nedåtgående och och typen av samvariation och i avkastningen

volatila marknadslägen

Metod Extremvärdesteori (EVT) Copulafunktioner Copulafunktioner Copulafunktioner

Svansar och extrem korrelation Markov-Regimomkoppling GARCH C-VaR portföljoptimering genom 

Överskridande korrelation Indelning av sampelperioden i en Portföljoptimering för maximering korrelation och copulans

Bivariata modeller nedåtgående och uppåtgående regim av nyttan av diversifiering samvariationsparameter

Bivariata modeller Multivariata modeller Wavelet-analys av copulans densitet

Bivariata modeller

Data Avkastningsstidsserier Avkastningsstidsserier Avkastningsstidsserier Avkastningsstidsserier

Aktiemarknadsindex Aktiemarknadsindex Aktiemarknadsindex Aktiemarknadsindex

JAN 1959 - DEC 1996, månatliga data FEB 1973 - AUG 2003, månatliga data 12.06.1973-12.06.2009, vecko data 05.07.1994-16.07.2008, dagliga data

USA, UK, FRA, GER, JAP USA, UK, CAD, FRA, JAP, GER 06.01.1989-25.07.2008, vecko data UK och FRA

16 utvecklade marknader

13 tillväxtmarkander

Resultat Asymmetrisk samvariation med Asymmetrisk samvariation med Asymmetrisk samvariation med Asymmetrisk samvariation med 

nedre svansberoende. nedre svansberoende under båda svansberoende. övre svansberoende.

regimer mellan en del av marknaderna.

Korrelationen ökar i nedåtgående men Samvariationen är varken symmetrisk Långa minnet i volatiliteten dämpar

inte i uppåtgående marknadslägen. Symmetrisk samvariaiton utan  med eller utan svansberoende. den underliggande samvariationen

svansberoende under uppåtgående som är starkare än den observerade.

Nedre svansen är inte normalfördelad regimen och asymmetrisk samvariation Styrkan av samvariation har ökat mellan

men övre svansen är. med nedre svansberoende under utvecklade marknader men inte lika C-VaR underskattas då asymmetrisk

nedåtgående regimen mellan en mycket mellan tillväxtmarknader. samvariation inte beaktas.

Asymmetriskt samband mellan negativ  del av marknaderna.

och positiv överskridande avkastning. Nyttan av diversifiering har minskat

VaR underskattas då asymmetrisk genom åren.

Korrelationen mellan negativa samvariation med nedre svansberoende

överskridande avkastningar starkare inte beaktas.

än korrelationen mellan positiva 

överskridande avkastningar.
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5.5 Förväntningar och hypoteser 

Resultaten från tidigare forskning ger en intressant utgångspunkt för den egna 

undersökningen. Det är uppenbart att samvariationen mellan olika aktiemarknader i 

många fall inte är normalfördelad. Resultaten tyder till stor utsträckning på att 

samvariationen är asymmetrisk med nedre svansberoende eller symmetrisk med både 

nedre och övre svansberoende. Resultaten visar också att det finns fördelar vid olika 

investeringsstrategier av att känna till både typen och styrkan av samvariation. De 

presenterade undersökningarna är relativt gamla, mellan tio och 16 år.  Mycket har 

hunnit ske sedan dess, samvariationen mellan marknaderna kan ha förändrat sig 

markant. Avhandlingen ämnar därmed fylla denna lucka. Genom den presenterade 

teorin och tidigare forskning presenteras förväntningarna och hypoteserna om typen av 

samvariation mellan de olika aktiemarknaderna som ingår i undersökningen i form av 

forskningshypoteser: 

Forskningshypoteser 

1.  Samvariationen är inte normalfördelad  

2. Samvariationen är symmetrisk med svansberoende 

3.  Samvariationen är asymmetrisk med nedre svansberoende 

4.  Samvariationen är inte asymmetrisk och har inte övre svansberoende 
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6 METOD 

I detta kapitel presenteras metodiken i den empiriska undersökningen. Samvariationen 

mellan de olika aktiemarknaderna undersöks genom copulafunktioner. Avhandlingens 

syfte är att undersöka samvariationen mellan de internationella aktiemarknaderna, som 

forskningsmetod för ändamålet används copulafunktioner. Först ges en motivering för 

val av metod där metoden presenteras kort. Därefter definieras copulafunktionerna. 

Slutligen presenteras alla stegen i metoden detaljerat. 

6.1 Val av metod 

För undersökning av samvariation med copulafunktioner finns det flera olika 

tillvägagångssätt och närmare hundratals olika copulor som är avsedda för olika typer 

och styrka av samvariation. Här ligger fokus på att undvika både överanpassade och 

felaktigt specificerade modeller eller copulor för samvariationen dock utan tvivel välja 

de rätta copulorna. Den presenterade teorin och tidigare forskningen används som 

utgångspunkt för detta. Undersökningen genomförs med hjälp av den statistiska 

programvaran R där paketet Copula (2020) huvudsakligen används för att estimera 

copulorna och utföra signifikanstest etcetera. Det finns flera olika paket i R för 

estimering av copulor och paketet Copula (2020) hör till de mest tillförlitliga. Därtill 

förbereds data med hjälp av andra relevanta paket. För detta krävs en del 

programmering. Koderna för genomförandet av undersökningen har självständigt 

skräddarsytts manuellt av avhandlingens författare med hjälp av manualen i paketet 

Copula (2020). 

Med hänvisning till teori och tidigare forskning undersöks relevanta typer av 

samvariation vilka är symmetrisk utan svansberoende (normalfördelad), symmetrisk 

med svansberoende, asymmetrisk med nedre svansberoende samt asymmetrisk med 

övre svansberoende. Samvariationen förväntas inte att vara symmetrisk utan 

svansberoende (normalfördelad) och inte heller att vara asymmetrisk med övre 

svansberoende men samvariationen förväntas att vara symmetrisk med nedre och övre 

svansberoende eller asymmetrisk med nedre svansberoende. Alla dessa typer bör ändå 

undersökas. För ändamålet behövs både elliptiska och archimedeiska copulor vilka 

presenterades tidigare. Archimedeiska copulor lämpar sig inte för fördelningar 

bestående av flera dimensioner (dimension avser antalet enskilda fördelningar i en 

multivariat fördelning) än två varav samvariationen mellan aktiemarknaderna 

undersöks enbart bivariat (parvis).  
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Copulorna som estimeras är den gaussiska copulan för symmetrisk (normalfördelad) 

samvariation, t-copulan för symmetrisk samvariation med nedre och övre 

svansberoende, Clayton copulan för asymmetrisk samvariation med nedre 

svansberoende, Gumbel copulan för asymmetrisk samvariation med övre svansberoende 

samt den roterade Gumbel copulan för asymmetrisk samvariation med nedre 

svansberoende. Copulornas olika funktioner och parametrar definieras under rubrik 

6.3.3 Copulafunktionerna. Totalt estimeras fem olika copulor per aktiemarknadspar (55 

olika par) vilket uppgår till 165 olika copulor per sampelperiod och totalt 825 copulor då 

tre olika sampelperioder undersöks vilket diskuteras vidare i kapitel 7 Data. Mellan varje 

aktiemarknadspar jämförs de olika estimerade copulorna med varandra och målet är att 

uppskatta den copula som bäst beskriver samvariationen mellan varje aktiemarknadspar 

för att ta ställning till hurudan samvariationen är. Därmed identifiera rätt typ av 

samvariation. Slutligen bör signifikanstest utföras på varje copula för att fastställa 

resultatens trovärdighet samt statistiska och ekonomiska signifikans, det vill säga om 

rätt copula uppskattats. Härnäst definieras copulorna. 

6.2 Definition av en copula 

En copula är en funktion som linkar samman flera likformiga enskilda fördelningar, även 

kallade marginalfördelningar, med en multivariat fördelning, även kallad 

simultanfördelning. I en likformig fördelning är alla utfall lika sannolika. 

Sannolikhetsfördelningen av variabeln 𝑌 beskrivs unikt genom dess kumulativa 

fördelningsfunktion 𝐹(𝑦) vilken definieras enligt 𝐹(𝑦) = 𝑃(𝑌 ≤ 𝑦) vilket anger 

sannolikheten för slumpvariabeln 𝑌 att anta ett värde som är mindre eller lika med 𝑦. En 

fördelning är kontinuerlig givet att dess kumulativa fördelningsfunktion är kontinuerlig, 

det vill säga att den tillhör en kontinuerlig slumpvariabel 𝑌 för vilken det gäller att 

𝑃(𝑌 ≤ 𝑦) = 0 för alla 𝑦 i ℝ. En kontinuerlig slumpvariabel 𝑌 med kumulativ 

fördelningsfunktion 𝐹(𝑦) avbildas till att vara likformig genom sannolikhetsintegrerad 

avbildning enligt 

      𝑈 = 𝐹(𝑌),     (6.1) 

(Taleb, 2020). Det vill säga att slumpvariabeln 𝑈 = 𝐹(𝑌) är likformig på intervallet [0,1] 

tack vare 𝑃(𝑌 ≤ 𝑢) = 𝑃(𝐹(𝑌) ≤ 𝑢) = 𝑃(𝑌 ≤ 𝐹−1(𝑢)) = 𝐹(𝐹−1(𝑢)) = 𝑢 (Taleb, 2020). 

Copulafunktionen bestående av d dimensioner (dimension avser antalet enskilda 

fördelningar) av likformigt fördelade slumpvariabler 𝑈1, 𝑈2,…, 𝑈𝑑, definierade på 

intervallet [0,1], definieras enligt 
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   𝐶(𝑢1 , 𝑢2 … , 𝑢𝑑) = 𝑃(𝑈1 ≤ 𝑢1, 𝑈2 ≤ 𝑢2, … , 𝑈𝑑 ≤ 𝑢𝑑),   (6.2) 

 vilket innebär att 

    𝐶(𝑢1 , 𝑢2, … ,0, … , 𝑢𝑑) = 0,    (6.3) 

och 

    𝐶(1,1, … , 𝑢𝑖 , … ,1) = 𝑢𝑖,     (6.4) 

(Wilmott, 2007). Copulan sammanslår flera enskilda likformiga fördelningar 

(marginalfördelningar) med en multivariat fördelning genom att kombinera de enskilda 

fördelningarnas kumulativa fördelningsfunktioner med copulan. Slumpvariablerna är 

𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑑 och de har kumulativa fördelningsfunktioner 𝐹1(𝑦1), 𝐹2(𝑦2), … , 𝐹𝑑(𝑦𝑑). Då 

copulafunktionen sammanslås med fördelningsfunktionerna blir resultatet 

   𝐶(𝐹1(𝑦1), 𝐹2(𝑦2), … , 𝐹𝑑(𝑦𝑑)) = 𝐹(𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑑),  (6.5) 

där funktionen 𝐹(𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑑) är ekvivalent med 

    𝑃(𝑌1 ≤ 𝑦1, 𝑌2 ≤ 𝑦2, … , 𝑌𝑑 ≤ 𝑦𝑑)   (6.6) 

(Wilmott, 2007). I ekvation (6.5) är den multivariata fördelningen på högra sidan 

ekvivalent med funktionen på vänstra sidan där copulan är ihop limmad med de enskilda 

fördelningarna. Detta är möjligt tack vare satsen av Sklar (1959) enligt vilken den 

multivariata fördelningen kan fås genom att känna till copulan och de enskilda 

fördelningarna, omvänt kan de enskilda fördelningarna fås genom att känna till copulan 

och den multivariata fördelningen (Joe, 2014). Sklar (1959) menar att varje multivariat 

fördelning kan uttryckas genom en copulafunktion. Relevansen av detta är att i stället 

för att direkt undersöka och estimera en modell för hela den multivariata fördelningen 

kan den multivariata fördelningen undersökas genom de enskilda fördelningarna och 

copulan precis som i metoden i avhandlingen. (Jondeau & Rockinger, 2003) 

6.3 Estimering av copulor 

Estimering av copulor presenteras härnäst. Copulor estimeras genom en typ av 

Maximum Likelihood-estimering (ML) där copulaspecifika samvariationsparametrar 

med medelfel samt Loglikelihood-funktionens värde erhålls. Generellt finns det tre olika 

metoder för att estimera copulor. De enskilda fördelningarna och Loglikelihood-

funktionen kan estimeras samtidigt eller alternativt i två steg, parametriskt eller 
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semiparametriskt (Joe, 2014). Parametriskt innebär att modeller, det vill säga 

fördelningar, specificeras för de enskilda fördelningarna. Semiparametriskt innebär att 

de enskilda fördelningarna antas vara okända. Här görs estimeringen semiparametriskt 

i två steg genom den så kallade Maximum Pseudo Likelihood-metoden (MPL) av Genest 

et al. (1995) i enlighet med Boubaker och Sghaier (2014). MPL förutsätter kontinuerliga 

variabler, vilket variablerna (datamaterialet) i avhandlingen är (Joe, 2014). I MPL antas 

de enskilda fördelningarna vara okända och estimeringen görs därmed via den empiriska 

kumulativa fördelningsfunktionen (EKF) varefter Loglikelihood-funktionen estimeras. 

Observationerna i samplet kommer inte från en teoretisk fördelning, därför måste 

observationerna användas för att konstruera den kumulativa fördelningsfunktionen 

varav den kallas empirisk kumulativ fördelningsfunktion (Taleb, 2020). I MPL behövs 

likformiga fördelningar och avbildningen till likformighet med hjälp av EKF resulterar i 

så kallade pseudo-observationer definierade på intervallet [0,1] eller realiseringar av de 

likformiga enskilda fördelningarna. Joe (2014) rekommenderar att de enskilda 

fördelningarna estimeras med en GARCH(1.1)-modell (G1) innan copulorna estimeras 

då MPL används. På grund av att aktiemarknadsavkastningar präglas av 

heteroskedasticitet och autokorrelation i feltermerna9  är det bra att filtrera bort sådan 

information som inte har sitt ursprung i samvariationen innan copulorna estimeras. 

Problem med MPL då EKF används är heteroskedasticitet som orsakar klustring i 

volatilitet och således en underskattning av samvariationen (Hu, 2007).  Därav åtgärdas 

detta genom G1. I nästa stycke diskuteras kort andra alternativ för copulaestimering 

varefter G1 diskuteras vidare. 

Utöver MPL är andra alternativ den fulla Maximum Likelihood-estimeringen (ML) eller 

parametriskt i två steg. Patton (2009) hävdar att i ML är den numeriska maximeringen 

av Likelihood-funktionen är mycket komplicerad och tidskrävande vilket inte är bra och 

pseudo-observationer kan inte användas som i MPL. Den parametriska metoden i två 

steg kallas härledningsfunktionen av de enskilda fördelningarna (IFM) av Joe och Xu 

(1996). I IFM estimeras de enskilda fördelningarna parametriskt så att egna fördelningar 

specificeras för de enskilda fördelningarna. Om dessa estimeras felaktigt kan 

samvariationen också estimeras felaktigt vilket inte är bra. Genest et al. (2009) hävdar 

att de estimerade samvariationsparametrarna är mycket känsliga för val av modeller för 

 
9 Först testas närvaro av ARCH-effekter i feltermerna genom estimering av ARMA(p,q)-modell 
för att se om G1 är lämplig. ARCH-LM-testet används. För att bibehålla nådighet estimeras enbart 
G1 och tidsfördröjningar av andra aktiemarknader inkluderas inte. I G1 mäter 𝛼 effekten av 
feltermernas förflutna värden på volatiliteten och 𝛽 mäter den förflutna volatilitetens effekt på 
dagens volatilitet. (Brooks 2014; Joe 2014) 
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de enskilda fördelningarna och parametrarna kan vara missvisande ifall de enskilda 

fördelningarna är felaktigt specificerade. Detta rapporteras även av bland annat Hofert 

et al. (2012), Joe (2014) och Kim et al. (2007). Därför är den semiparametriska metoden 

ett bättre val. De enskilda fördelningarna är svåra att specificera om de inte är 

normalfördelade vilket fördelningar av aktiemarknadsavkastningar vanligen inte är. 

Enligt Hofert et al. (2012) är de estimerade parametrarna i MPL ändå konsistenta och 

asymptotiskt normalfördelade givet att copulan är rätt specificerad. Här är MPL en bra 

metod med tanke på avhandlingens syfte. I följande stycke diskuteras G1 vidare. 

G110 estimeras på tidsseriedata av aktiemarknadsindexen konverterade till avkastningar 

genom ekvation (6.7) 

     𝑅𝑖𝑡 = ln ( 
𝑃𝑖𝑡

𝑃𝑖𝑡−1
),     (6.7) 

där 𝑅𝑖𝑡  är avkastningen för aktiemarknadsindexet i vid tidpunkt t och där 𝑃𝑖𝑡 är 

aktiemarknadsindexets i stängningsvärde vid tidpunkt t och där 𝑃𝑖𝑡−1 

aktiemarknadsindexets i stängningsvärde vid tidpunkt t-1. G1 estimeras i enlighet med 

bland annat Hu (2004), Joe (2014) och Patton (2009). I G1 beräknas medelvärdes- och 

variansekvationen enligt 𝑦𝑡 = 𝜇 + 휀𝑡, 휀𝑡  ~ 𝑁(0, 𝜎𝑡
2) och  𝜎𝑡

2 = 𝜔 + 𝛼휀𝑡−1
2 + 𝛽𝜎𝑡−1

2 , där 𝑡 =

1, … , 𝑛 (Brooks, 2014). För att de estimerade G1 skall vara giltiga bör enligt Brooks (2014) 

följande kriterier uppfyllas. Den betingade variansen kan inte anta negativa värden det 

vill säga: 𝜔 ≥ 0, 𝛼 ≥ 0 och 𝛽 ≥ 0. Stationär varians: 𝛼 + 𝛽 < 1 vilket innebär att 

volatiliteten i avkastningsserien på lång sikt återgår till sitt medelvärde. (Brooks, 2014) 

Efter estimering av G1 representeras de enskilda fördelningarna av de standardiserade 

residualerna i G1. I MPL behövs likformiga data, därmed tillämpas ekvation (6.5)  𝑈 =

𝐹(𝑌). De standardisera resiudalerna i G1 avbildas genom funktionen 𝑈 = 𝐹(𝑌) i 

programmet R med paketet Copula (2020) till att vara likformiga på intervallet  [0,1]. 

Resultatet är likformiga så kallade pseudo-observationer. Dessa används då copulorna 

estimeras genom MPL med programvaran R och paketet Copula (2020) vilket är följande 

steg. Estimeringen i MPL av Genest et al. (1995) görs semiparametriskt, därav behövs de 

empiriska kumulativa fördelningsfunktionerna (EKF) vilket diskuterades. EKF �̂�1, … , �̂�𝑑  

beräknas enligt �̂�𝑗(𝑦) = 𝑛−1[ ∑ 𝐼(𝑦𝑖𝑗 ≤ 𝑦) −
1

2

𝑛
𝑖=1  ] där 𝐼 är en indikator som antar värdet 

 
10 G1 testas för autokorrelation och heteroskedasticitet i residualerna. Ifall dessa finns kvar 
estimeras G1 med Quasi Maximum Likelihood-metoden av Bollerslev och Wooldridge (1992) för 
att erhålla robusta medelfel (Brooks, 2014). 
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1 då kriteriet innanför parenteserna uppfylls och värdet 0 då det inte uppfylls. Detta sker 

automatiskt i programvaran R med paketet Copula (2020) då MPL estimeras. Genom 

MPL estimeras copulaparametrarna 𝛿 genom �̂�  som maximerar Pseudo-Loglikelihood 

enligt 

  𝐿pseudo(𝛿) = ∑ log [𝑐(�̂�1(𝑦𝑖1), �̂�2(𝑦𝑖2), … ,𝑛
𝑖=1 �̂�𝑑(𝑦𝑖𝑑))] ,  (6.8) 

(Chen & Fan, 2005; Genest et al., 2009; Joe, 2014). Samma estimeringsmetod används 

för alla copulor som estimeras vilka presenteras under rubrik 6.3.3 Copulafunktionerna. 

Efter estimeringen jämförs copulorna med varandra vilket diskuteras härnäst. 

Enligt Joe (2014) kan olika estimerade copulorna jämföras med varandra genom att 

granska informationskriterierna Akaikes informationskriterium (AIC) och det Bayesiska 

informationskriteriet (BIC). Bland genomförbara copulor väljs copulan som får lägsta 

värdet på informationskriterierna. Olika estimerade copulor för samma 

aktiemarknadspar under samma sampelperiod är jämförbara med varandra och copulan 

som erhåller lägsta värde på informationskriterierna passar bättre i förhållande till andra 

copulor med relativt större värde på informationskriterierna. Informationskriterierna 

beräknas på basis av estimeringen av MPL i programvaran R med paketet Copula (2020). 

Enligt Joe (2014) beräknas AIC och BIC enligt  

   AIC = −2𝐿pseudo(�̂� ) + 2(#parametrar),    (6.9) 

   BIC = −2𝐿pseudo(�̂� ) + (ln𝑛)(#parametrar),                            (6.10) 

där (#parametrar) avser antalet parametrar vilka varierar beroende av copula då copulor 

har olika antal parametrar (Joe, 2014). AIC och BIC värden som fås i samband med 

estimeringen är negativa och Loglikelihood-värden är positiva, därför är AIC och BIC 

negativa. Informationskriterierna ger så kallade straffpoäng åt modellerna. Skillnaden 

är att BIC ger strängare straffpoäng än AIC då sampelstorleken 𝑛 ökar. Emellertid är 

informationskriterier enbart riktgivande vid val mellan flera olika copulor dock berättar 

de vilken copulor som inte alls passar och vilken som passar bättre vilket preliminärt är 

informativt. (Joe, 2014) Vidare görs noggrannhetsdiagnostik vilket diskuteras härnäst.  

6.3.1 Noggrannhetsdiagnostik 

För att fastställa de estimerade copulornas statistiska signifikans, med andra ord om de 

estimerade copulor är lämpliga för att beskriva samvariationen mellan de olika 
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aktiemarknaderna, bör noggrannhetsdiagnostik genomföras. Noggrannhetsdiagnostik 

för copulor baserar sig vanligen på att mäta den så kallade distansen mellan den 

modellbaserade (estimerade) fördelningen och den så kallade empiriska fördelningen. 

Joe (2014) hävdar att Cramér-von Mises-testet som bygger på den empiriska kumulativa 

fördelningsfunktionen en bra metod. Genest et al. (2009) jämför i sin studie flera olika 

tillvägagångssätt för noggrannhetsdiagnostik för copulor och kommer fram till att 

Cramér-von Mises-testet är det bästa alternativet. För att genomföra testet behövs den 

så kallade empiriska copulan som är en slags fördelning vilken motsvarar den empiriska 

kumulativa fördelningsfunktionen beräknad med hjälp av likformiga pseudo-

observationer (Genest et al., 2009). Enligt Genest et al. (2009) är fördelen med den 

empiriska copulan att den är fullständigt icke-parametrisk och därav den mest opartiska 

jämförelsen. Därav tillämpas Cramér-von Mises-testet även här och även i enlighet med 

Boubaker och Sghaier (2013). Den empiriska copulan �̂�𝑛 beräknas enligt 

   �̂�𝑛(𝑢1, … , 𝑢d) =
1

𝑛
∑ 𝐼(�̂�𝑖1 ≤ 𝑢1 , … , �̂�𝑖𝑑 ≤ 𝑢d),𝑛

𝑖=1               (6.11) 

(Kojadinovic & Yan, 2010). Som nämndes mäts distansen mellan den modellbaserade 

fördelningen och den empiriska fördelningen. Distansen mellan den empiriska copulan 

𝐶𝑛  och estimatet 𝐶𝛿𝑛
 av den underliggande copulan 𝐶, där  𝛿n  är ett estimat av  𝛿  som 

erhålls genom pseudo-observationerna, beräknas enligt ℂ𝑛 =  √𝑛(𝐶𝑛  - 𝐶𝛿𝑛
) (Genest et al. 

(2009). I Cramér-von Mises-testet räknas teststatistikan och p-värden. P-värden i 

Cramér-von Mises-testet kan beräknas på två olika sätt i programvaran R med paketet 

Copula (2020), genom en multiplikator bootsrap eller ett parametriskt bootsrap. Det 

parametriska bootsrapet är enligt Kojadinovic och Yan (2010) mycket omständligt och 

tidskrävande. Därför tillämpas multiplikator bootsrapen som baserar sig på så kallade 

rankningar av Cramér-von Mises-teststatistikan för att erhålla p-värden. Enligt 

Kojadinovic och Yan (2010) är ett tillräckligt stort antal av upprepningar av minst 10 000 

viktigt för att erhålla exaktare p-värden, vilket beaktas i undersökningen. (Genest et al., 

2009; Kojadinovic & Yan, 2010) Statistikan 𝑆𝑛 beräknas enligt  

 𝑆𝑛 = ∫ ℂ𝑛(𝑢1, … , 𝑢d)d𝐶𝑛(𝑢1, … , 𝑢d) =
 

[0,1]𝑑 ∑ {𝐶𝑛(�̂�𝑖) − 𝐶𝛿𝑛
(�̂�𝑖}

2𝑛
𝑖=1 ,  (6.12) 

där ∫ är en integral  d  avser derivata (Kojadinovic & Yan, 2010). Testet genomförs i 

programvaran R med paketet Copula (2020). 
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6.3.2 Hypoteser i Cramér von-Mises-testet 

Cramér-von Mises-testet tillämpas för att avgöra om rätt copula har estimerats eller 

uppskattats. I testet testas huruvida den estimerade copulan som helhet passar bra för 

att beskriva den bivariata fördelningen mellan aktiemarknadsparen och därmed 

samvariationen mellan aktiemarknadsparen. Noll hypotesen är att den underliggande 

copulan hör till rätt så kallade copula familj varvid mot hypotesen är att den 

underliggande copulan inte hör till rätt copula familj. Om noll hypotesen inte kan 

förkastas innebär detta att rätt copula har estimerats och att copulan beskriver 

samvariationen mellan de olika aktiemarknaderna bra. Noll hypotesen och 

mothypotesen kan ställas upp enligt: 

    𝐻0 :    𝐶 ∈  𝐶0, 

    𝐻1 :    𝐶 ∉  𝐶0, 

där 𝐶 är den underliggande copulan och 𝐶0 en så kallad parametrisk copula vilken här 

motsvarar den estimerade copulan även då estimeringen görs semi-parametriskt. 

Symbolerna ∈, ∉ indikerar att objektet på vänster sida hör till objektet på höger sida 

respektive objektet på vänster sida hör inte till objektet på höger sida. Därmed testas om 

 𝐶 hör till 𝐶0. Noll hypotesen förkastas vid höga värden av Cramér-von Mises-statistikan 

därmed då 𝐶 ∉  𝐶0, det vill säga då 𝑆𝑛 är stor och då p-värden är små. Då 𝑆𝑛 är liten och 

p-värden stora förkastas noll hypotesen inte, vilket betyder att rätt copula har 

uppskattats eller estimerats och därmed att copulan beskriver samvariationen mellan de 

olika aktiemarknaderna bra. (Genest et al., 2009; Kojadinovic & Yan, 2010) 

   

6.3.3 Copulafunktionerna 

I detta stycke presenteras copulornas kumulativa fördelningsfunktioner (CDF) och 

parametrar enligt Joe (2014). 

Gaussiska copulans CDF med samvariationsparameter 𝜌 för slumpvariablerna 𝑢, 𝑣 och 

dimensionen 𝑑 = 2 är 

𝐶𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠𝑖𝑠𝑘(𝑢; 𝑣; 𝜌) = Φ𝜌(Φ−1(𝑢), Φ−1(𝑣); 𝜌)  0 ≤ 𝜌 ≤ 1     

T-copulans CDF med samvariationsparameter 𝜌, frihetsgrader 𝜈 samt nedre och övre 

svansberoendeparametrar λ𝐿 = λ𝑈 för slumpvariablerna 𝑢, 𝑣 och dimensionen 𝑑 = 2 är 
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𝐶𝑡(𝑢; 𝑣; 𝜌; 𝜈) = t𝜌,𝜈 (t 𝜈
−1(𝑢), t 𝜈

−1(𝑣))  0 ≤ 𝜌 ≤ 1,    

 λ𝐿 =  λ𝑈 = 2𝑇𝜈+1 (−√(𝜈 + 1)(1 − 𝜌)/(1 + 𝜌))    

Clayton copulans CDF med samvariationsparameter 𝛿 och nedre svansparameter λ𝐿 för 

slumpvariablerna 𝑢, 𝑣 och dimensionen 𝑑 = 2 är 

𝐶𝐶𝑙𝑎𝑦𝑡𝑜𝑛(𝑢; 𝑣; 𝛿) = (𝑢−𝛿 + 𝑣−𝛿 − 1)−1/𝛿    0 ≤ 𝛿 < ∞     λ𝐿 = 2−1/𝛿    

Gumbel copulans CDF med samvariationsparameter 𝛿  och övre 

svansberoendeparameter λ𝑈  för slumpvariablerna 𝑢, 𝑣 och dimensionen 𝑑 = 2 är 

𝐶𝐺𝑢𝑚𝑏𝑒𝑙 (𝑢; 𝑣; 𝛿) = exp {−([− log 𝑢]𝛿 + [− log 𝑣]𝛿)
1

𝛿}       1 ≤ 𝛿 < ∞        λ𝑈 = 2 − 2−1/𝛿    
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7 DATA 

I detta kapitel presenteras undersökningens datamaterial och datainsamlingsprocessen. 

Motivering för val av data diskuteras varefter nödvändiga förberedelser av data samt val 

av sampelperioden och delsampelperioder diskuteras. Slutligen presenteras deskriptiv 

statistik och visuella grafer över datamaterialet. 

7.1 Motivering för val av data 

I avhandlingen undersöks samvariationen mellan de internationella aktiemarknaderna. 

Som approximation används internationella aktiemarknadsindex från elva olika viktiga 

marknader. Dessa är USA, Kanada, Japan, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien 

vilka hör till G7 länderna samt Schweiz, Spanien, Belgien och Holland. Geografiskt är 

marknaderna de klart viktigaste. Kina som är en mycket viktig marknad hade inkluderats 

dock var detta inte möjligt på grund av avsaknad av historiska data från en tillräckligt 

lång tidsperiod. Även de viktigaste valutorna är inkluderade, nämligen euron, 

amerikanska dollarn, brittiska pundet, yenen, schweiziska francen samt kanadensiska 

dollarn.  

 

För att få en uppfattning om hurudan samvariationen mellan de internationella 

aktiemarknaderna är bör sampelperioden vara tillräckligt lång samt bör den innehålla 

olika marknadslägen för att ge en verklighetsmotsvarande bild. Därav uppgår 

sampelperioden till ca 49 år och är 18.08.1971-09.12.2020 vilket resulterar i 

tidsseriedata bestående av 2573 observationer på en veckovis frekvens. Kvar blir 2572 

observationer då aktiemarknadsindexserierna konverteras till avkastningar. Leverantör 

för aktiemarknadsindexen är Morgan Stanley Composite Index (MSCI) (2020) för att 

säkerställa att samtliga index beräknas på samma sätt. Datamaterialet är hämtat via 

Refinitv Datastream (2020). Data är hämtade i formen totalavkastningsindex av 

indexens stängningsvärden. Sampelperioden är den längsta tidsperioden som MSCI 

(2020) erbjuder via Refinitv Datastream (2020). 

 

Veckovisa observationer används i stället för dagliga observationer för att minimera 

effekten av tidsskillnaderna mellan de internationella marknaderna i enlighet med 

Christoffersen et al. (2011). Onsdagens stängningsindexvärden används för att undvika 

veckodagseffekter. Helgdagar och dylika är beaktade för att försäkra att antalet 

observationer är de samma för samtliga index. Vid fallet av helgdagar ersätts dessa 

automatiskt av Refinitv Datastream (2020) av den föregående börshandelsdagens 
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stängningsindexvärde. Totalavkastningsindex där dividender är återinvesterade 

används då undersökningen görs ur en investerares synvinkel.   

 

I och med att euron introducerades först 01.01.1999 används den tyska marken som 

approximation för euron innan dess introduktion. Därför hämtas data i tyska mark för 

tiden 18.08.1971-06.01.1999 och i euro för tiden 06.01.1999-09.12.2020. 

Undersökningen görs ur en europeisk investerares synvinkel varav tyska marken är en 

bra approximation. Andra alternativ i stället för tyska mark vore lokala valutor för 

respektive marknad eller en syntetisk euro. Här är det väsentligt att ha samma valuta för 

varje marknad så att marknaderna är jämförbara med varandra ur en investerares 

perspektiv som handlar allting i euro varför lokala valutor inte används. En syntetisk 

euro vore enligt databasen Refinitv Datstream (2020) beräknad som en komposition av 

olika relevanta europeiska valutor där vikterna av respektive valuta beror på hurudant 

det ekonomiska läget har varit historiskt. Därmed vore en syntetisk euro skapad genom 

ett tillbakatittande scenario. För en akademisk undersökning är en riktig valuta som 

tyska marken en bättre approximation för euron och passlig då undersökningen görs ur 

en europeisk investerares synvinkel. Värdepapper, ETF-fonder, vanliga fonder etcetera 

kan inte handlas i en syntetisk valuta. Därför används tyska marken i undersökningen. 

 

Hela sampelperioden består därmed av två valutor. För att undvika en stor fluktuation 

då indexvärdena i tyska mark kedjas samman med indexvärdena i euro vidtas åtgärder. 

Syftet är att eliminera den relativa skillnaden som uppstår vid valutabytet från tysk mark 

till euro. En så kallad konverteringsfaktor tillämpas för att eliminera skillnaden som 

annars skulle uppstå vid valutabytet. Avkastningsserierna i tyska mark kedjas samman 

med avkastningsserierna i euro. Detta görs genom att dividera det nya värdet i euro med 

det gamla värdet i euro och multiplicera detta med det gamla värdet i tyska mark. 

Därefter görs samma kalkyler men multiplikationen görs med det gamla värdet i den nya 

kedjade serien som skapas. Därefter räknas avkastningarna av den nya serien. Hela 

sampelperioden delas vidare i två delsampelperioder vilket diskuteras i rubrik 7.2 

Indelning av sampelperioden.  

 

7.2 Indelning av sampelperioden 

Samvariationen mellan de olika aktiemarknaderna undersöks under hela 

sampelperioden 18.08.1971-09.12.2020 och ytterligare i två delsampelperioder. Dessa är 

delsampelperiod 1 18.08.1971-06.01.1999 i tysk mark och delsampelperiod 2 06.01.1999-
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09.12.2020 i euro. Första observationen faller bort då serierna konverteras till 

avkastningar vilket innebär att delsampelperioderna är 25.08.1971-06.01.1999 

respektive 13.01.1999-09.12.2020. I hela sampelperioden faller likväl den första 

observationen bort så kvar blir 25.08.1971-09.12.2020. Sampelperioderna bör vara 

tillräckligt långa och bestå av tillräckligt många observationer för metoden i 

undersökningen varav inga kortare delsampelperioder undersöks. Datamaterialet 

sammanfattas nedan i Tabell 2. 

Tabell 2 Sammanfattning av datamaterialet 

 

Aktiemarknadsindexens historiska utvecklig kan åskådas visuellt i Figur 1, Figur 2 och 

Figur 3 över hela sampelperioden, delsampeldelperiod 1 respektive delsampeldelperiod 

2. I figurerna har indexen givits startvärdet 100 så att indexen är jämförbara med 

varandra. Figurerna kunde representera den historiska utvecklingen en investerare hade 

erhållit under ifrågavarande tidsperioder dock är avkastningarna i figurerna inte 

aritmetiska. Intressant är att se hur indexen fluktuerat över tiden och hur indexen tycks 

samlas närmare varandra då de alla är i nedåtgående lägen till skillnad från då de är i 

Datum för tidsperioderna avser datum för avkastningarna och inte stängningsindexvärdena, därmed anges 
antalet observationer av avkastningarna. 

Marknad Akronym Aktuell lokal valuta Kontinent

USA USA Amerikansk dollar Amerika

Japan JAP Yen Asien

Kanada CAD Kanadensisk dollar Nord Amerika

UK UK Brittiskt pund Europa

Tyskland GER Euro Europa

Frankrike FRA Euro Europa

Italien ITA Euro Europa

Spanien ESP Euro Europa

Belgien BEL Euro Europa

Holland NL Euro Europa

Schweiz CH Schweizisk Franc Europa

Tidsepriod Datum Antalet observationer Datasamplets valuta

Hela sampelperioden 25.08.1971-09.12.2020 2573 Tysk mark och euro

Delsampelperiod 1 25.08.1971-06.01.1999 1429 Tysk mark

Delsampelperiod 2 13.01.1999-09.12.2020 1144 Euro

Frekvens Veckodag Indextyp

Veckovis Onsdag Totalavkastningsindex

Källa: MSCI (2020) & Refinitiv Datastream (2020)
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uppåtgående lägen. På basis av figurerna kan skarpa nedåtgående lägen urskiljas runt 

1978-talet under den svarta måndagen, asiatiska krisen 1997, kring 2000-talsskiftet 

under technobubblan, runt året 2007 under finanskrisen samt det tredje kvartalet under 

2018 i samband med ekonomiska och politiska oroligheter bland annat mellan USA och 

Kina, samt under koronapandemins start under våren 2020. Enligt Figur 2 har Holland 

det högsta indexvärdet följd av Schweiz och USA under hela sampelperioden medan 

Italien har det lägsta följd av Spanien och England. Enligt Figur 3 har under 

delsampelperiod 1 återigen Holland det högsta indexvärdet följd av Belgien och Schweiz 

medan de lägsta värden fås av Italien, Spanien och Kanada. I Figur 4 under 

delsampelperiod 2 har Kanada det högsta indexvärdet följd av Schweiz och USA medan 

de lägsta värden fås av Italien, Belgien och Spanien. 
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Figur 2  Indexerade avkastningsserier hela sampelperioden 18.08.1971-09.12.2020 
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Figur 3  Indexerade avkastningsserier delsampelperiod 1 18.08.1971-06.01.1999 
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Figur 4  Indexerade avkastningsserier delsampelperiod 2 06.01.1999-09.12.2020 
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7.3 Deskriptiv statistik 

I detta stycke presenteras deskriptiv statistik över aktiemarknadsindexens avkastningar. 

Dessa kan åskådas i Tabell 3. Estimaten av medelvärde och standardavvikelse motsvarar 

vad aktiemarknadsindex vanligen uppvisar dock varierar dessa beroende av tidsperiod. 

Standardavvikelsen är relativt lika under sampelperioderna varvid medelvärdet är som 

högst under delsampelperiod 1 och som lägst under delsampelperiod 2. Avkastningarna 

uppvisar mycket hög kurtosis i överskott under hela sampelperioden och 

delsampelperiod 1 och litet lägre under delsampelperiod 2, vilket är ett tecken på tjocka 

svansar. Avkastningarna uppvisar svag negativ skevhet relativt lika under alla 

sampelperioderna dock är under delsampelperiod 2 den negativa skevheten mera 

uppenbar i förhållande till de andra sampelperioderna. Negativ skevhet är ett tecken på 

asymmetri och innebär att svansen är tjockare på vänstra sidan av fördelningen i 

förhållande till högra sidan. Kurtosis i överskott olika noll och skevhet olika noll är tyder 

på att avkastningarnas fördelningar inte är normalfördelade.  

7.4 Spearmans Ro och Kendalls Tau 

I detta stycke presenteras estimaten av de konkordansbaserademåtten Spearmans ro och 

Kendalls tau vilka anger styrkan av samvariation mellan avkastningarna av 

aktiemarknadsindexen. Dessa kan åskådas i Tabell 4. Spearmans ro och Kendalls tau är 

under hela sampelperioden i medeltal 0,70 respektive 0,60, i minimum 0,54 respektive 

0,47, i maximum 0,84 respektive 0,75, under delsampelperiod 1 i medeltal 0,74 

respektive 0,74, i minimum 0,65 respektive 0,68, i maximum 0,85 respektive 0,88 och 

under delsampelperiod 2 i medeltal 0,68 respektive 0,51, i minimum 0,40 respektive 

0,29, i maximum 0,91 respektive 0,76. Variationen mätt som sampelstandardavvikelsen 

av ro och tau varierar under sampelperioderna och uppvisar mera variation under 

sampeldelperiod 2 i förhållande till de andra sampelperioderna. Under hela 

sampelperioden uppvisas starkast styrka av samvariation mellan GER-NL enligt ro och 

GER-FRA enligt tau och svagast styrka av samvariation mellan JAP-ESP enligt både ro 

och tau. Under delsampelperiod 1 uppvisas starkast styrka av samvariation mellan USA-

CAD enligt ro och GER-NL enligt tau och svagast styrka av samvariation mellan USA-

ITA enligt ro och CAD-GER enligt tau. Under delsampelperiod 2 uppvisas starkast styrka 

av samvariation mellan GER-FRA och svagast styrka av samvariation mellan JAP-ESP 

enligt båda måtten. Måtten ger olika estimat eftersom de beräknas på olika sätt. Måtten 

motsvarar inte Pearsons korrelation och är inte jämförbara med Pearsons korrelation. 
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Tabell 3 Deskriptiv statistik över datamaterialet 

Hela sampelperioden USA JAP CAD UK GER FRA ITA ESP BEL NL CH

Medelvärde P.A. 6,59 % 4,36 % 4,48 % 4,08 % 4,98 % 4,94 % 0,72 % 2,99 % 5,50 % 7,86 % 7,32 %

Standardavvikelse P.A. 19,07 % 22,91 % 22,51 % 23,31 % 23,38 % 24,33 % 26,69 % 25,11 % 22,40 % 21,22 % 19,67 %

Median 0,15 % 0,10 % 0,12 % 0,09 % 0,14 % 0,13 % 0,11 % 0,09 % 0,14 % 0,15 % 0,12 %

Minimum -30,33 % -24,86 % -32,50 % -30,87 % -25,27 % -29,88 % -31,05 % -36,17 % -26,39 % -24,14 % -24,48 %

Maximum 14,22 % 20,11 % 17,47 % 38,14 % 18,40 % 22,69 % 25,25 % 22,64 % 22,67 % 21,96 % 21,25 %

Skevhet -0,84 -0,12 -1,36 -0,03 -1,01 -0,74 -0,53 -1,04 -0,71 -0,59 -0,57

Kurtosis 12,08 7,95 15,93 17,41 10,21 11,18 9,74 14,58 12,23 9,06 11,00

Antalet observationer 2573 2573 2573 2573 2573 2573 2573 2573 2573 2573 2573

Delsampelperiod 1 USA JAP CAD UK GER FRA ITA ESP BEL NL CH

Medelvärde P.A. 7,85 % 6,29 % 3,55 % 6,65 % 7,55 % 6,79 % 2,52 % 4,89 % 10,48 % 11,42 % 9,19 %

Standardavvikelse P.A. 19,48 % 25,05 % 22,90 % 25,92 % 23,18 % 26,02 % 29,10 % 26,31 % 21,58 % 21,00 % 21,93 %

Median 0,06 % 0,03 % 0,01 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,00 % 0,03 % 0,03 % 0,06 % 0,04 %

Minimum -30,33 % -24,86 % -32,50 % -30,87 % -24,36 % -29,88 % -31,05 % -36,17 % -26,39 % -24,14 % -24,48 %

Maximum 14,22 % 20,11 % 17,47 % 38,14 % 18,40 % 22,69 % 25,25 % 22,64 % 22,67 % 21,96 % 21,25 %

Skevhet -0,86 -0,04 -1,46 0,27 -0,91 -0,65 -0,41 -1,32 0,10 -0,32 -0,54

Kurtosis 17,05 9,10 21,09 18,45 12,64 12,13 10,53 19,91 13,38 11,69 11,47

Antalet observationer 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429

Delsampelperiod 2 USA JAP CAD UK GER FRA ITA ESP BEL NL CH

Medelvärde P.A. 5,01 % 1,96 % 5,64 % 0,87 % 1,77 % 2,64 % -1,54 % 0,61 % -0,73 % 3,43 % 4,97 %

Standardavvikelse P.A. 18,56 % 19,92 % 22,02 % 19,56 % 23,64 % 22,03 % 23,34 % 23,54 % 23,37 % 21,48 % 16,43 %

Median 0,33 % 0,24 % 0,26 % 0,18 % 0,35 % 0,31 % 0,24 % 0,21 % 0,36 % 0,29 % 0,26 %

Minimum -15,82 % -13,33 % -23,04 % -21,23 % -25,27 % -23,81 % -22,88 % -20,26 % -25,80 % -18,16 % -13,02 %

Maximum 11,63 % 13,23 % 12,88 % 13,60 % 15,23 % 15,32 % 14,14 % 13,52 % 16,87 % 16,58 % 13,37 %

Skevhet -0,82 -0,34 -1,22 -0,95 -1,12 -0,93 -0,83 -0,55 -1,49 -0,92 -0,66

Kurtosis 4,53 2,33 8,37 6,98 7,43 7,73 5,26 3,72 10,88 6,03 4,56

Antalet observationer 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144

Hela sampelperioden Delsampelperiod 1 Delsampelperiod 2

Medeltal Min Max Medeltal Min Max Medeltal Min Max

Medelvärde P.A. 4,89 % 0,72 % 7,86 % 7,02 % 2,52 % 11,42 % 2,24 % -1,54 % 5,64 %

Standardavvikelse P.A. 22,78 % 19,07 % 26,69 % 23,86 % 19,48 % 29,10 % 21,26 % 16,43 % 23,64 %

Median 0,12 % 0,09 % 0,15 % 0,03 % 0,00 % 0,06 % 0,28 % 0,18 % 0,36 %

Minimum -28,72 % -36,17 % -24,14 % -28,64 % -36,17 % -24,14 % -20,24 % -25,80 % -13,02 %

Maximum 22,25 % 14,22 % 38,14 % 22,25 % 14,22 % 38,14 % 14,22 % 11,63 % 16,87 %

Skevhet -0,69 -1,36 -0,03 -0,56 -1,46 0,27 -0,89 -1,49 -0,34

Kurtosis 11,94 7,95 17,41 14,31 9,10 21,09 6,17 2,33 10,88

Medelvärde P.A. och standardavvikelse P.A. (per annum) är beräknade enligt multiplikation med 52 respektive 
multiplikation med kvadratroten ur 52 eftersom observationerna är veckovisa och avkastningarna är additiva. 
Medelvärdet är sampelmedelvärdet. Standardavvikelse är sampelstandardavvikelse och avser hur observationerna 
fluktuerar från medelvärdet. Median, minimum och maximum avser mittersta, minsta respektive största 
observationen. Skevhet olika 0 indikerar asymmetri i fördelningen, normalfördelningen har skevhet 0. Negativ 
(positiv) skevhet avser att observationerna är mera koncentrerade i vänstra (högra) delen av fördelningen. Kurtosis 
mäter svanstjockheten, det vill säga extrema negativa eller positiva observationer i svansarna. Hög kurtosis 
innebär tjocka svansar. I normalfördelningen är kurtosis 3. Här anges kurtosis i överskott, normalfördelningen 
har 0 kurtosis i överskott. (Brooks, 2014; Taleb, 2020) Nere anges medelvärde, minimum och maximum av alla 
parametrarna för varje sampelperiod. Avsikten med dessa är enbart en informativ sammanfattning för läsaren. 
Medelvärde brukar inte räknas av sampelstandardavvikelser. 
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Tabell 4 Spearmans Ro och Kendalls Tau 

Hela sampelperioden 25.08.1971-09.12.2020

Spearmans Ro i nedre vänstra triangeln och Kendalls Tau i övre högra triangeln av matrisen

USA JAP CAD UK GER FRA ITA ESP BEL NL CH

USA 0,51 0,68 0,63 0,59 0,60 0,51 0,51 0,56 0,62 0,59

JAP 0,59 0,49 0,53 0,50 0,52 0,48 0,47 0,49 0,52 0,51

CAD 0,80 0,57 0,63 0,57 0,60 0,54 0,52 0,54 0,60 0,57

UK 0,74 0,61 0,67 0,65 0,69 0,59 0,60 0,64 0,69 0,64

GER 0,69 0,58 0,70 0,75 0,75 0,64 0,64 0,66 0,73 0,67

FRA 0,71 0,60 0,63 0,79 0,83 0,68 0,67 0,68 0,73 0,66

ITA 0,59 0,55 0,60 0,68 0,73 0,77 0,65 0,60 0,63 0,58

ESP 0,60 0,54 0,60 0,70 0,73 0,76 0,74 0,60 0,63 0,56

BEL 0,66 0,58 0,64 0,75 0,77 0,79 0,70 0,70 0,69 0,63

NL 0,74 0,61 0,71 0,81 0,84 0,83 0,73 0,73 0,80 0,67

CH 0,69 0,60 0,67 0,74 0,79 0,77 0,67 0,64 0,74 0,79

Delsampelperiod 1 25.08.1971-06.01.1999 

Spearmans Ro i nedre vänstra triangeln och Kendalls Tau i övre högra triangeln av matrisen

USA JAP CAD UK GER FRA ITA ESP BEL NL CH

USA 0,70 0,81 0,76 0,72 0,75 0,68 0,70 0,74 0,78 0,75

JAP 0,68 0,68 0,71 0,70 0,72 0,71 0,71 0,73 0,72 0,71

CAD 0,85 0,66 0,75 0,68 0,72 0,71 0,69 0,73 0,75 0,74

UK 0,77 0,69 0,67 0,74 0,78 0,71 0,73 0,77 0,79 0,74

GER 0,73 0,68 0,72 0,73 0,77 0,71 0,71 0,78 0,82 0,81

FRA 0,75 0,71 0,70 0,78 0,77 0,74 0,74 0,79 0,78 0,77

ITA 0,65 0,69 0,68 0,69 0,70 0,72 0,71 0,73 0,71 0,71

ESP 0,69 0,70 0,68 0,73 0,69 0,73 0,69 0,72 0,73 0,70

BEL 0,75 0,73 0,73 0,79 0,79 0,81 0,72 0,72 0,80 0,78

NL 0,80 0,72 0,77 0,82 0,85 0,79 0,70 0,72 0,83 0,79

CH 0,76 0,70 0,74 0,75 0,84 0,77 0,70 0,68 0,79 0,82

Delsampelperiod 2 13.01.1999-09.12.2020. 

Spearmans Ro i nedre vänstra triangeln och Kendalls Tau i övre högra triangeln av matrisen

USA JAP CAD UK GER FRA ITA ESP BEL NL CH

USA 0,38 0,58 0,53 0,50 0,50 0,40 0,38 0,41 0,51 0,46

JAP 0,53 0,36 0,39 0,36 0,36 0,31 0,29 0,31 0,38 0,36

CAD 0,76 0,50 0,56 0,51 0,52 0,43 0,41 0,41 0,49 0,44

UK 0,71 0,54 0,69 0,61 0,65 0,53 0,52 0,54 0,63 0,57

GER 0,68 0,49 0,70 0,79 0,76 0,62 0,61 0,57 0,68 0,57

FRA 0,68 0,50 0,59 0,83 0,91 0,68 0,65 0,60 0,72 0,59

ITA 0,55 0,43 0,56 0,71 0,79 0,85 0,66 0,52 0,60 0,49

ESP 0,53 0,40 0,56 0,69 0,79 0,83 0,83 0,52 0,57 0,46

BEL 0,56 0,43 0,56 0,71 0,75 0,78 0,69 0,69 0,60 0,51

NL 0,68 0,52 0,67 0,81 0,85 0,88 0,78 0,75 0,78 0,59

CH 0,63 0,50 0,61 0,74 0,74 0,77 0,66 0,62 0,69 0,77

Hela sampelperioden Delsampelperiod 1 Delsampelperiod 2

Ro Tau Ro Tau Ro Tau

Medelvärde 0,70 0,60 0,74 0,74 0,68 0,51

Min 0,54 0,47 0,65 0,68 0,40 0,29

Max 0,84 0,75 0,85 0,82 0,91 0,76

Avvikelse 0,08 0,07 0,05 0,04 0,13 0,11

Medelvärde, min, max, avvikelse avser sampelmedelvärdet, minsta värdet, största värdet respektive 
sampelstandardavvikelsen av parameterestimaten av Spearmans ro och Kendalls tau över de olika sampelperioderna.  
Estimat av avvikelse har gjorts enbart för att vara informativa för läsaren. Estimaten av Spearmans ro och Kendalls 
tau är inte jämförbara med varandra. Estimat från olika sampelperioder är heller inte jämförbara med varandra. 
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8 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras den empiriska undersökningens resultat. Samvariationen 

mellan de olika aktiemarknaderna undersöktes genom copulafunktionerna under hela 

sampelperioden 25.08.1971-12.09.2020 och delsampelperiod 1 25.08.1971-06.01.1999 

och delsampelperiod 2 13.01.1999-12.09.2020. Resultaten presenteras i den ovan 

nämnda ordningen. 

8.1 Samvariationen med copulorna 

Samvariationen mellan de olika aktiemarknaderna undersöktes genom 

copulafunktioner. Fem olika copulor estimerades för olika typer av samvariation vilka är 

den gaussiska copulan för symmetrisk samvariation utan svansberoende 

(normalfördelad), t-copulan för symmetrisk samvariation med nedre och övre 

svansberoende, Clayton copulan för asymmetrisk samvariation med nedre 

svansberoende, Gumbel copulan för asymmetrisk samvariation med övre svansberoende 

och den roterade Gumbel copulan för asymmetrisk samvariation med nedre 

svansberoende. Totalt estimerades 5 copulor på alla de 55 aktiemarknadsparen över de 

tre olika tidsperioderna, det vill säga totalt 825 copulor. Målet var att uppskatta rätt 

copula, det vill säga finna en copula som beskriver samvariationen mellan de olika 

aktiemarknaderna bra.  

Den bästa copulan valdes på basis av informationskriterier eftersom olika estimerade 

copulor för samma aktiemarknadspar under samma tidsperiod är jämförbara med 

varandra. Bland genomförbara copulor valdes copulan som erhåller lägsta värdet på 

informationskriterierna. Slutligen gjordes signifikanstest för att fastställa resultatens 

statistiska signifikans. Därmed testades om rätt copula uppskattats. I och med att så 

många copulor estimerades presenteras enbart resultaten från de bästa copulorna för 

varje aktiemarknadspar. De viktigaste resultaten sammanfattas härnäst från hela 

sampelperioden, delsampelperiod 1 och delsampelperiod 2.  

 

8.1.1 Hela sampelperioden 25.08.1971-12.09.2020 

Under hela sampelperioden verkar bland genomförbara copulor t-copulan passa bäst för 

samtliga 55 aktiemarknadspar. Båda informationskriterierna AIC och BIC uppvisar 

märkbart lägre värden i förhållande till de andra copulorna. Detta antyder att 

samvariationen beskrivs bäst av t-copulan och att samvariationen därmed skulle vara 
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symmetrisk med nedre och övre svansberoende. Resultaten kan åskådas i Tabell 5. 

Samvariationsparametern är i medeltal 0,82, minimum är 0,71 och maximum är 0,93. 

Frihetsgraderna är i medeltal 1,24, minimum är 1,00 och maximum är 1,45. 

Svansberoendeparametrarna är i medeltal 0,52, minimum 0,040 och maximum 0,65.  

Det är överraskande att parameterestimaten av samvariation, frihetsgrader och 

svansberoende är relativt lika varandra för alla aktiemarknadspar. Överraskande är 

också att frihetsgraderna är mycket låga. En orsak kunde vara att ingen av de estimerade 

t-copulorna är av statistisk signifikans. Noll hypotesen att rätt copula uppskattats 

förkastas för alla t-copulor för alla 55 aktiemarkandspar. Detta är ett tecken på att den 

verkliga samvariationen mellan aktiemarknadsparen inte vore symmetrisk med nedre 

och övre svansberoende och därmed att t-copulan inte är rätt copula. 

Parameterestimaten i Tabell 5 av t-copulorna är inte informativa och motsvarar inte den 

verkliga samvariationen mellan aktiemarknadsparen. 

 

8.1.2 Delsampelperiod 1 25.08.1971-06.01.1999 

Under delsampelperiod 1 verkar bland genomförbara copulor likaså t-copulan passa bäst 

för alla 55 aktiemarkandspar. Värdena av informationskriterierna AIC och BIC för t-

copulorna är märkbart lägre i förhållande till övriga copulor. Detta indikerar att 

samvariationen beskrivs bäst av t-copulan och att samvariationen därmed skulle vara 

symmetrisk med nedre och övre svansberoende. Detta berör alla olika 

aktiemarkandspar. Resultaten kan åskådas i Tabell 6. Samvariationsparametern är i 

medeltal 0,97, minimum är 0,88 och maximum 0,99. Frihetsgraderna är i medeltal 0,70, 

maximum är 1,19 och minimum är 0,54. Svansberoendeparametrarna är i medeltal 0,83, 

minimum är 0,61 och maximum är 0,90.  

Det är återigen överraskande att parameterestimaten av samvariation, frihetsgrader och 

svansberoende är så lika varandra för alla aktiemarknadspar. Överraskande är också att 

frihetsgraderna är mycket låga. Detta kunde bero på att ingen av de estimerade t-

copulorna är av statistisk signifikans. Noll hypotesen att rätt copula uppskattats 

förkastas för alla t-copulor för alla 55 aktiemarkandspar. Detta antyder att den verkliga 

samvariationen mellan aktiemarknadsparen inte vore symmetrisk med nedre och övre 

svansberoende och därmed att t-copulan inte är rätt copula. Parameterestimaten i Tabell 

6 av t-copulorna är inte informativa och motsvarar inte den underliggande 

samvariationen mellan aktiemarknadsparen. 
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8.1.3 Delsampelperiod 2 13.01.1999-12.09.2020 

Under delsampelperiod 2 är resultaten olika i jämförelse till de andra sampelperioderna. 

Under delsampelperiod 2 tycks för samtliga aktiemarkandspar t-copulan och roterade 

Gumbel copulan passa bäst på basis av informationskriterierna. Detta vore ett tecken på 

att samvariationen skulle vara symmetrisk med nedre och övre svansberoende mellan en 

del av marknaderna och asymmetrisk med nedre svansberoende mellan en annan del av 

marknaderna. 

Informationskriterierna AIC och BIC är i de flesta fallen konsistenta. För roterade 

Gumbel copulan erhålls lägsta värde av BIC i 32 fall och lägre av både AIC och BIC i 26 

fall. För t-copulan erhålls lägsta värden av AIC i 29 fall och lägsta av både AIC och BIC i 

23 fall. För 6 par ger AIC och BIC olika lägsta värden för olika copula (t-copula och 

roterad Gumbel copula). Roterade Gumbel copulan erhåller lägsta värden av 

informationskriterierna för aktiemarkandsparen: USA-CAD, USA-UK, USA-FRA (BIC), 

USA-ESP, USA-BEL, USA-NL, USA-CH, JAP-UK, JAP-GER, JAP-FRA, JAP-BEL, JAP-

NL, JAP-CH, CAD-UK, CAD-FRA CAD-BEL, CAD-NL, CAD-CH, UK-ESP (BIC), UK-

BEL, UK-NL (BIC), UK-CH (BIC), GER-BEL, GER-NL, GER-CH, FRA-BEL, FRA-NL 

(BIC), FRA-CH, ITA-CH (BIC), BEL-NL, BEL-CH, NL-CH. T-copulan erhåller lägsta 

värden av informationskriterierna för aktiemarkandsparen: USA-JAP, USA-GER, USA-

FRA (AIC), USA-ITA, JAP-CAD, JAP-ITA, JAP-ESP, CAD-GER, CAD-ITA, CAD-ESP, 

UK-GER, UK-FRA, UK-ITA, UK-ESP (AIC), UK-NL (AIC), UK-CH (AIC), GER-FRA, 

GER-ITA, GER-ESP, FRA-ITA, FRA-ESP, FRA-NL (AIC), ITA-ESP, ITA-BEL, ITA-NL, 

ITA-CH (AIC), ESP-BEL, ESP-NL, ESP-CH 

Tabell 7 sammanfattar resultaten av de estimerade t-copulorna och roterade Gumbel 

copulorna för de olika aktiemarknadsparen under delsampelperiod 2. I Tabell 7 anges de 

copulor som passar bäst enligt informationskriterierna. Valet av copula gjordes på basis 

av BIC vid de 6 fallen då AIC och BIC valde olika copulor. BIC ger strängare straffpoäng 

åt modellerna enligt Joe (2014). Därmed fås 23 t-copulor och 32 roterade Gumbel 

copulor. Enligt Tabell 7 är t-copulans (n=23) samvariationsparameter i medeltal 0,69 

och ligger mellan 0,42 - 0,92, frihetsgraderna är i medeltal 4,99 och ligger mellan 3,30 - 

7,88, svansberoendeparametrarna är i medeltal 0,41 och ligger mellan 0,21 - 0,67. 

Starkast samvariation och starkast svansberoende uppvisas mellan paren GER-FRA, 

FRA-ITA, FRA-ESP och ITA-ESP. Svagast samvariation och svagast svansberoende 

uppvisas mellan paren JAP-ESP, JAP-ITA och JAP-CAD. Då enbart parameterestimaten 

som är av statistisk signifikans granskas, vilket 9 av 23 t-copulor är, är 
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samvariationsparametrarna i medeltal 0,72 och ligger mellan 0,54–0,92, 

frihetsgraderna är i medeltal 4,76 och ligger mellan 3,30–6,52, 

svansberoendeparametrarna är i medeltal 0,44 och ligger mellan 0,27–0,67. Bland 

resultaten som är av statistisk signifikans uppvisas starkast samvariation och starkast 

svansberoende mellan paren GER-FRA, FRA-ITA och ITA-ESP samt uppvisas svagast 

samvariation och svagast svansberoende mellan paren JAP-CAD, USA-JAP och CAD-

ESP.  

Roterade Gumbel copulans (n=32) samvariationsparameter är i medeltal 1,96 och ligger 

mellan 1,42 – 3,38, nedre svansberoendeparametrarna är i medeltal 0,57 och ligger 

mellan 0,42 - 0,77. Starkast samvariation och starkast nedre svansberoende uppvisas 

mellan paren FRA-NL, GER-NL och UK-NL samt uppvisas svagast samvariation och 

svagast nedre svansberoende mellan paren JAP-BEL, JAP-CH, JAP-GER och JAP-FRA. 

Då enbart parameterestimaten som är av statistisk signifikans granskas, vilket 19 av 32 

roterade Gumbel copulor är, är samvariationsparametrarna i medeltal 2,20 och ligger 

mellan 1,62 – 3,38, nedre svansberoendeparametrarna är i medeltal 0,54 och ligger 

mellan 0,47 – 0,77. Då enbart resultaten som är av statistisk signifikans granskas 

uppvisas starkast samvariation och starkast nedre svansberoende mellan paren FRA-NL, 

GER-NL och UK-NL samt uppvisas svagast samvariation och svagast nedre 

svansberoende mellan paren CAD-BEL, USA-BEL och CAD-CH. 
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Tabell 5 Resultat hela sampelperioden, t-copulan  

Resultaten av t-copulan anges i grön färg. 𝛿, 𝜐, 𝜆𝐿 , 𝜆𝑈  är parameterestimat för samvariation, frihetsgrader, nedre 
svansberoende respektive övre svansberoende där 𝜆𝐿 = 𝜆𝑈.  𝑆𝑛 är Cramér-von Mises teststatistika, p-värden anges 
på raden nedanför. Noll hypotesen att rätt copulamodell har estimerats förkastas för alla 55 copulor vilket innebär 
att ingen av copulorna är lämpliga för att beskriva samvariationen mellan aktiemarknadsparen. I tabellen 
sammanfattas estimaten från de bästa copulorna av genomförbara copulor vilka valdes enligt 
informationskriterier, i detta fall t-copulan för alla aktiemarknadsparen. Nere anges medelvärde, minimum, 
maximum av parameterestimaten. På grund av avsaknad statistisk signifikans för alla estimerade t-copulor är 
parameterestimaten inte informativa och medför inget mervärde. T-värden brukar inte räknas av copulors 
parameterestimat och rapporteras därför inte.  

Hela sampelperioden 25.08.1971-09.12.2020

t-copula USA JAP CAD UK GER FRA ITA ESP BEL NL CH

USA δ 0,74 0,87 0,83 0,81 0,82 0,74 0,74 0,79 0,84 0,82

1,38 1,32 1,37 1,40 1,37 1,38 1,39 1,30 1,21 1,23

0,44 0,58 0,52 0,51 0,51 0,42 0,43 0,48 0,55 0,52

0,27 0,38 0,40 0,22 0,49 0,11 0,32 0,37 0,18 0,21

p-värde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JAP δ 0,74 0,75 0,75 0,74 0,71 0,73 0,71 0,76 0,73

1,28 1,37 1,31 1,38 1,32 1,19 1,44 0,17 1,45

0,40 0,44 0,43 0,41 0,41 0,42 0,40 0,44 0,42

0,36 0,21 0,22 0,39 0,29 0,18 0,22 0,37 0,42

p-värde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAD δ 0,84 0,80 0,82 0,79 0,77 0,77 0,83 0,79

1,38 1,28 1,28 1,36 1,20 1,34 1,17 1,36

0,54 0,50 0,51 0,48 0,48 0,46 0,51 0,48

0,20 0,19 0,33 0,42 0,32 0,51 0,17 0,40

p-värde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UK δ 0,86 0,90 0,82 0,82 0,85 0,88 0,85

1,27 1,21 1,19 1,34 1,28 1,40 1,20

0,57 0,63 0,51 0,51 0,55 0,60 0,56

0,29 0,27 0,43 0,39 0,18 0,30 0,25

p-värde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GER δ 0,93 0,87 0,87 0,88 0,91 0,87

1,04 1,12 1,09 1,12 1,12 1,31

0,65 0,59 0,59 0,60 0,63 0,58

0,33 0,16 0,19 0,44 0,42 0,50

p-värde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRA δ 0,90 0,88 0,88 0,92 0,87

1,00 1,19 1,21 1,09 1,17

0,64 0,59 0,59 0,64 0,57

0,32 0,34 0,17 0,21 0,28

p-värde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ITA δ 0,89 0,82 0,85 0,80

1,05 1,27 1,26 1,35

0,61 0,54 0,58 0,49

0,41 0,19 0,32 0,22

p-värde 0,00 0,00 0,00 0,00

ESP δ 0,83 0,85 0,79

1,22 1,25 1,22

0,52 0,53 0,47

0,17 0,39 0,41

p-värde 0,00 0,00 0,00

BEL δ 0,84 0,85

1,26 1,08

0,55 0,57

0,36 0,51

p-värde 0,00 0,00

NL δ 0,90

1,17

0,62

0,22

p-värde 0,00

CH δ

p-värde

t-copula δ

Medelvärde 0,82 1,24 0,52

Min 0,71 1,00 0,40

Max 0,93 1,45 0,65

n 55
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Tabell 6 Resultat delsampelperiod 1, t-copulan  

Resultaten av t-copulan anges i lila färg. 𝛿, 𝜐, 𝜆𝐿 , 𝜆𝑈  är parameterestimat för samvariation, frihetsgrader, nedre 
svansberoende respektive övre svansberoende där 𝜆𝐿 = 𝜆𝑈.  𝑆𝑛 är Cramér-von Mises teststatistika, p-värden anges 
på raden nedan. Noll hypotesen att rätt copula har estimerats förkastas för alla 55 (52) copulor vilket innebär att 
ingen av copulorna är lämpliga för att beskriva samvariationen mellan aktiemarknadsparen. I tabellen 
sammanfattas estimaten från de bästa copulorna av genomförbara copulor vilka valdes enligt 
informationskriterier, i detta fall t-copulan för alla aktiemarknadsparen. Nere anges medelvärde, minimum, 
maximum av parameterestimaten. På grund av avsaknad statistisk signifikans för alla estimerade t-copulor är 
parameterestimaten inte informativa och medför inget mervärde. De grå fälten indikerar konvergensproblem 
antingen i estimeringen av copulan eller i signifikanstestet. T-värden brukar inte räknas av copulors 
parameterestimat och rapporteras därför inte. 
 

Delsampelperiod 1 25.08.1971-06.01.1999

t-copula USA JAP CAD UK GER FRA ITA ESP BEL NL CH

USA δ 0,98 0,98 0,98 0,99 0,98 0,97 0,98 0,99 0,99 0,99

0,71 0,68 0,69 0,64 0,74 0,72 0,69 0,66 0,67 0,64

0,84 0,83 0,77 0,88 0,83 0,79 0,83 0,88 0,87 0,88

0,25 0,16 0,44 0,71 0,43 0,65 0,67 0,63 0,46 0,69

p-värde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JAP δ 0,96 0,97 0,96 0,96 0,96 0,96 0,97 0,96

0,60 0,70 0,70 0,55 0,61 0,54 0,68 0,59

0,77 0,78 0,77 0,78 0,78 0,78 0,78 0,77

0,84 0,93 0,74 0,61 0,57 0,85

p-värde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAD δ 0,97 0,98 0,99 0,97 0,96 0,98 0,99 0,98

0,73 0,69 0,62 0,68 0,68 0,63 0,65 0,73

0,80 0,83 0,88 0,87 0,87 0,89 0,89 0,83

0,47 0,88 0,71 0,72 0,72 0,65 0,44 0,59

p-värde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UK δ 0,96 0,97 0,98 0,97 0,98 0,96 0,97

0,66 0,70 0,74 0,75 0,80 0,68 0,72

0,81 0,83 0,83 0,82 0,83 0,87 0,87

0,75 0,77 0,40 0,66 0,80 0,69 0,55

p-värde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GER δ 0,98 0,97 0,96 0,97 0,96 0,98

0,72 0,70 0,69 0,64 0,68 0,71

0,84 0,82 0,79 0,79 0,77 0,80

0,44 0,68 0,70 0,71 0,62 0,65

p-värde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRA δ 0,99 0,88 0,99 0,96 0,99

0,58 1,19 0,69 0,81 0,73

0,90 0,61 0,90 0,86 0,89

0,73 0,55 0,84 0,63 0,62

p-värde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ITA δ 0,98 0,98 0,97 0,96

0,80 0,74 0,95 0,61

0,69 0,82 0,80 0,79

0,49 0,81 0,74 0,77

p-värde 0,00 0,00 0,00 0,00

ESP δ 0,99 0,98 0,99

0,66 0,68 0,60

0,90 0,84 0,88

0,62 0,79 0,58

p-värde 0,00 0,00 0,00

BEL δ 0,99 0,98

0,77 0,59

0,89 0,86

0,51 0,64

p-värde 0,00 0,00

NL δ 0,98

0,97

0,87

0,22

p-värde 0,00

CH δ

p-värde

t-copula δ

Medelvärde 0,97 0,70 0,83

Min 0,88 0,54 0,61

Max 0,99 1,19 0,90

n 55 (54)
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Tabell 7  Resultat delsampelperiod 2, t-copulan och roterade Gumbel copulan  

Resultaten av t-copulan anges i ljusblått och resultaten av roterade Gumbel (RG) copulan anges i rosa. 𝛿, 𝜐, 𝜆𝐿 , 𝜆𝑈  är 
parameterestimat för samvariation, frihetsgrader, nedre svansberoende respektive övre svansberoende. 𝑆𝑛 är 
Cramér-von Mises teststatistika, p-värden anges på raden nedan. De icke-signifikanta värdena är utmärkta i fet 
stil och indikerar att rätt copula uppskattats. Estimaten från de bästa copulorna valda enligt informationskriterier 
anges. T-copulans och roterade Gumbel (RG) copulans parametrar är inte jämförbara med varandra. T-copulan 
har parametrar 𝛿, 𝜐, 𝜆𝐿 , 𝜆𝑈 där 𝜆𝐿 = 𝜆𝑈 och roterade Gumbel (RG) har parametrar 𝛿, 𝜆𝐿. Noll hypotesen att rätt 
copula har estimerats förkastas inte för 28 av 55 copulor (n=9 t-copula och n=19 RG-copula). Medelvärde, min, 
max anges av parameterestimaten av t-copulan (n=23) och RG-copulan (n=32) samt skilt av t-copulan (n=9) och 
RG-copulan (n=19) för vilka noll hypotesen inte förkastades och därmed har de rätta copulorna uppskattats. T-
värden brukar inte räknas av copulors parameterestimat och rapporteras därför inte. 

Delsampelperiod 2 13.01.1999-12.09.2020

t-copula

Roterad Gumbel (RG) copula USA JAP CAD UK GER FRA ITA ESP BEL NL CH

USA δ 0,56 2,21 2,05 0,68 1,89 0,56 1,55 1,63 1,93 1,79

5,75 6,63 5,99

0,29 0,63 0,60 0,38 0,56 0,29 0,44 0,47 0,57 0,53

0,02 0,02 0,02 0,04 0,02 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02

p-värde 0,28 0,12 0,35 0,00 0,12 0,00 0,05 0,20 0,05 0,30

JAP δ 0,54 1,58 1,51 1,51 0,44 0,42 1,41 1,54 1,49

6,52 7,88 5,11

0,27 0,45 0,42 0,42 0,22 0,21 0,37 0,43 0,41

0,02 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06

p-värde 0,32 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00

CAD δ 2,11 0,69 1,97 0,60 0,57 1,62 1,88 1,72

6,27 4,95 5,58

0,61 0,38 0,58 0,33 0,29 0,47 0,55 0,50

0,04 0,16 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02

p-värde 0,01 0,00 0,03 0,07 0,11 0,40 0,13 0,29

UK δ 0,80 0,83 0,72 1,94 2,08 2,53 2,25

4,72 4,62 4,67

0,48 0,53 0,41 0,57 0,60 0,69 0,64

0,04 0,03 0,02 0,05 0,02 0,02 0,02

p-värde 0,01 0,01 0,24 0,01 0,30 0,12 0,20

GER δ 0,92 0,81 0,81 2,23 2,92 2,16

5,05 3,30 4,10

0,67 0,51 0,50 0,63 0,73 0,62

0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03

p-värde 0,34 0,13 0,02 0,14 0,24 0,06

FRA δ 0,87 0,84 2,37 3,38 2,32

3,34 4,09

0,58 0,53 0,66 0,77 0,65

0,02 0,03 0,02 0,02 0,02

p-värde 0,30 0,01 0,12 0,30 0,14

ITA δ 0,84 0,70 2,38 0,68

4,18 4,16 4,44

0,54 0,39 0,66 0,37

0,01 0,05 0,02 0,02

p-värde 0,50 0,00 0,13 0,11

ESP δ 0,71 0,76 0,65

4,09 5,34 3,98

0,40 0,45 0,35

0,06 0,05 0,04

p-värde 0,00 0,00 0,03

BEL δ 2,46 2,00

0,67 0,59

0,02 0,01

p-värde 0,46 0,79

NL δ 2,32

0,65

0,06

p-värde 0,06

CH δ

p-värde

t-copula δ δ RG-copula δ δ

Medelvärde 0,69 4,99 0,41 0,72 4,76 0,44 1,96 0,57 2,20 0,54

Min 0,42 3,30 0,21 0,54 3,30 0,27 1,41 0,42 1,62 0,47

Max 0,92 7,88 0,67 0,92 6,52 0,67 3,38 0,77 3,38 0,77

n 23 23 23 9 9 9 32 32 19 19
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8.2 Noggrannhetsdiagnostik 

För att fastställa resultatens statistiska signifikans genomfördes noggrannhetsdiagnostik 

med hjälp av Cramér-von Mises testet för att testa om rätt copula uppskattats och 

därmed huruvida resultaten är av statistisk signifikans. Med andra ord testas om de 

estimerade copulorna beskriver samvariationen mellan de olika aktiemarknaderna 

korrekt. Enligt testet har rätt copula uppskattats enbart under delsampelperiod 2.  

Resultaten kan åskådas i Tabell 7 där noll hypotesen att rätt copula har estimerats inte 

förkastas för 28 av 55 copulor. Av dessa är 9 av 23 t-copulor och 19 av 32 roterade 

Gumbel copulor. För t-copulan berör detta aktiemarkandsparen: USA-JAP, JAP-CAD, 

CAD-ESP, UK-ITA, GER-FRA, GER-ITA, FRA-ITA, ITA-ESP, ITA-CH. För roterade 

Gumbel copulan berör detta aktiemarknadsparen: USA-CAD, USA-UK, USA-FRA, USA-

BEL, USA-CH, CAD-BEL, CAD-NL, CAD-CH, UK-BEL, UK-NL, UK-CH, GER-BEL, 

GER-NL, FRA-BEL, FRA-NL, FRA-CH, ITA-NL, BEL-NL, BEL-CH.  

Under hela sampelperioden och delsampelperiod 1 förkastas noll hypotesen att rätt 

copula har estimerats för alla estimerade t-copulor vilka valdes på basis av 

informationskriterier bland genomförbara copulor. Därmed uppskattades inte rätt 

copula för någon av aktiemarknadsparen under sampelperioderna i fråga. 

Parameterestimaten är inte heller informativa och det är inte möjligt att ta ställning till 

hurudan samvariationen mellan aktiemarknadsparen är under sampelperioderna i fråga 

på grund av avsaknad statistisk signifikans. Som poängterades är t-copulans 

parameterestimat under hela sampelperioden och delsampelperiod 1 överraskande. En 

orsak till dels de överraskande parameterestimaten av t-copulorna och dels att ingen av 

t-copulorna är av statistisk signifikans kunde bero på tekniska problem i inställningarna 

i den statistiska programvaran R. Dessa problem kunde tyvärr inte åtgärdas. Resultaten 

analyseras vidare i följande kapitel. 
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9 ANALYS AV RESULTATEN 

Detta kapitel analyserar resultaten av den empiriska undersökningen. Resultaten 

analyseras och jämförs med tidigare forskning, resultatens statistiska och ekonomiska 

signifikans diskuteras samt ges förslag till fortsatt forskning. De viktigaste resultaten 

analyseras grundligt samt diskuteras brister med undersökningen och förslag ges på hur 

undersökningen kunde göras annorlunda och kompletteras. Avhandlingens syfte var att 

undersöka samvariationen mellan de internationella aktiemarknaderna med 

copulafunktionerna vilket genomfördes framgångsrikt och därmed kan resultaten 

analyseras härnäst. 

Undersökningen visar intressanta resultat beträffande samvariationen mellan de 

internationella aktiemarknaderna. Resultaten tyder till stor utsträckning på att 

samvariationen mellan de olika aktiemarknaderna är symmetrisk med nedre och övre 

svanberoende mellan en del av marknaderna och asymmetrisk med nedre 

svansberoende mellan en annan del av marknaderna. Därmed är den inte 

normalfördelad, det vill säga symmetrisk utan svansberoende. Emellertid kan på basis 

av signifikanstest konklusioner av typen och styrkan av samvariationen dras explicit 

enbart under delsampelperiod 2 13.01.1999-09.12.2020. Enligt signifikanstestet har rätt 

copula uppskattats enbart under delsampelperiod 2. Rätt copula uppskattades inte 

under hela sampelperioden 25.08.1971-09.12.2020 och inte under delsampelperiod 1 

25.08.1971-06.01.1999 enligt signifikanstestet. Härnäst analyseras resultaten från de 

olika sampelperioderna.  

Enligt resultaten vore samvariationen mellan aktiemarknaderna under hela 

sampelperioden och delsampelperiod 1 symmetrisk med nedre och övre svansberoende. 

Emellertid har inte rätt copula, det vill säga t-copulan, uppskattats enligt 

signifikanstesten. En orsak kunde vara att typen av samvariation under 25.08.1971-

09.12.2020 och 25.08.1971-06.01.1999 varierar så mycket och att samvariationen inte 

kan beskrivas av enbart samma copula under sampelperioderna. Nästan 49 år är en 

väldigt lång tidsperiod under vilken det rådande ekonomiska läget förändras mycket och 

därmed även samvariationen mellan aktiemarknaderna. Delsampelperiod 1 25.08.1971-

06.01.1999 är även relativt lång på ca 27 år och består i princip av en relativt vanlig 

ekonomisk tidsperiod med avseende på aktiemarknaderna under en del av 

sampelperioden och så består sampelperioden av en annan del som innehåller litet mera 

turbulens med händelser så som svarta måndagen 19.20.1987 och asiatiska krisen runt 

året 1997. Möjligtvis är samvariationen under en del av sampelperioden symmetrisk med 
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eller utan nedre och övre svansberoende och under en annan del asymmetrisk med nedre 

svansberoende eller symmetrisk med nedre och övre svansberoende. Rätt copula kunde 

möjligen uppskattas ifall delsampelperiod 1 och hela sampelperioden analyserades 

separat i flera kortare delsampelperioder. Alternativ kunde en metod som möjliggör byte 

av copula eller annan statistisk modell för samvariationen vara en möjlighet för att 

undersöka hela sampelperioden och delsampelperiod 1 utan dela in dessa i kortare 

perioder. På basis av resultaten kunde ändå en tolkning vara att på långsikt uppvisar 

aktiemarknaderna någon form av symmetrisk samvariation med nedre och övre 

svansberoende, trots avsaknad statistisk signifikans. Dock motsvarar resultaten inte den 

underliggande samvariationen mellan aktiemarknaderna.   

Under delsampelperiod 2 13.01.1999-09.12.2020 skiljer sig resultaten från de andra 

sampelperioderna vilket är intressant. Samvariationen är symmetrisk med nedre och 

övre svansberoende mellan 23 av 55 aktiemarknadspar och asymmetrisk med nedre 

svansberoende mellan 32 av 55 aktiemarknadspar av vilka 9 av 23 respektive 19 av 32 

copulor (t-copula respektive roterad Gumbel copula) har uppskattats rätt enligt 

signifikanstest. Därmed beskrivs samvariationen mellan aktiemarknaderna bra av dessa 

copulor. Aktiemarknadsparen i fråga sammanfattas i Tabell 8. Intressant är även hur 

typen av samvariation varierar kontinentvis mellan olika aktiemarknader. Asymmetrisk 

samvariation med nedre svansberoende uppvisas europeiska länder emellan samt 

mellan Nordamerika och Europa dock inte mellan Asien och övriga marknader. 

Symmetrisk samvariation med nedre och övre svansberoende uppvisas mellan 

Nordamerika och Asien och Nordamerika och ett europeiskt land samt några europeiska 

länder emellan. Samvariationen mellan Asien och Europa kan man inte ta ställning till 

då inte rätt copula uppskattats.  

Beträffande resultaten av t-copulan uppvisas starkast symmetrisk samvariation med 

starkast nedre och övre svansberoende mellan paren GER-FRA, FRA-ITA och ITA-ESP 

samt uppvisas svagast symmetrisk samvariation och svagast med starkast nedre och övre 

svansberoende mellan paren JAP-CAD, USA-JAP och CAD-ESP.  Aktiemarknaden som 

uppvisar asymmetrisk samvariation med nedre svansberoende mellan det största antalet 

marknader är USA och marknaderna i fråga är CAD, UK, FRA, BEL och CH. Av 

aktiemarknadsparen som uppvisar symmetrisk samvariation med nedre och övre 

svansberoende uppvisas starkast samvariation och starkast svansberoende mellan paren 

GER-FRA, FRA-ITA och ITA-ESP samt uppvisas svagast samvariation och svagast 

svansberoende mellan paren JAP-CAD, USA-JAP och CAD-ESP. Av 
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aktiemarknadsparen som uppvisar asymmetrisk samvariation med nedre 

svansberoende uppvisas starkast samvariation och starkast nedre svansberoende mellan 

paren FRA-NL, GER-NL och UK-NL samt uppvisas svagast samvariation och svagast 

nedre svansberoende mellan paren CAD-BEL, USA-BEL och CAD-CH. De ovannämnda 

resultaten är av statistisk signifikans. 

 

Tabell 8 Sammanfattning av samvariationen mellan aktiemarknadsparen 

 

 

 

Enligt Cramér-von Mises-testet är samvariationen mellan 9 av 23 aktiemarknadspar symmetrisk med nedre och 
övre svansberoende (ljusblått till vänster) och mellan 19 av 32 aktiemarknadspar asymmetrisk med nedre 
svansberoende (rosa till höger) under delsampelperiod 2 13.01.1999-09.12.2020 där rätt copula har uppskattats. 
Dessa är t-copulan (ljusblått till vänster) och roterade Gumbel copulan (rosa till höger) vilka beskriver 
samvariationen mellan de olika aktiemarknadsparen korrekt enligt signifikanstestet. Dessa resultat är av både 
statistisk och ekonomisk signifikans. 
 
 

Symmetrisk samvariation Aymmetrisk samvariation 

med nedre och övre svansberoende med nedre svansberoende

T-copula Roterad Gumbel copula

CAD
BEL

UK GER
FRA NL

USA JAP GER USA FRA
ITA

BEL
BEL

JAP CAD CH
FRA NL

FRA ITA
BEL CH

CAD ESP
CAD NL

ESP CH ITA NL
UK ITA ITA

CH
BEL

NL
UK NL BEL

CH
CH

Delsampelperiod 2 13.01.1999-09.12.2020 Delsampelperiod 2 13.01.1999-09.12.2020
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9.1 Resultaten i jämförelse till tidigare forskning 

Härnäst jämförs resultaten med tidigare forskningsresultat. Grundlig analys görs enbart 

av resultat som är av statistisk signifikans. Relevanta undersökningar med olika eller 

samma sampelperioder samt jämförbara resultat och motsvarande metod har inte hittats 

för alla de aktiemarknader som undersöktes i avhandlingen. Därmed kan inte alla 

resultat i avhandlingen jämföras med övriga studier dock kan dessa ändå analyseras. 

Artiklarna presenterade i Kapitel 5 Litteraturöversikt används som huvudsaklig källa vid 

jämförelse och analys av resultaten.  

Avhandlingens resultat stämmer delvis överens med tidigare forskningsresultat men 

skiljer sig också delvis från tidigare forskning. Resultaten skiljer sig delvis från Okimotos 

(2008) studie med månatliga data och sampelperioden 1973 – 2003 vilken delades i en 

nedåtgående regim och uppåtgående regim. Okimoto (2008) fann att samvariationen 

mellan USA-JAP och USA-CAD inte uppvisar asymmetrisk samvariation med nedre 

svansberoende varken under uppåtgående eller nedåtgående regimen. Avhandlingens 

resultat från delsampelperiod 2 13.01.1999-12.09.2020 tyder på att samvariationen 

mellan USA-JAP och USA-CAD är symmetrisk med svansberoende respektive 

asymmetrisk med nedre svansberoende och detta bekräftas av Cramér-von Mises-testet. 

Under hela sampelperioden 25.08.1971-12.09.2020 och delsampelperiod 1 25.08.1971-

06.01.1999 antyder avhandlingens resultat att samvariationen mellan USA-JAP och 

USA-CAD är symmetrisk med svansberoende dock förkastas noll hypotesen att rätt 

copula uppskattas. Liknande resultat som Okimo (2008) kunde möjligen ha erhållits ifall 

sampelperioderna i avhandlingen också hade delats in i olika regimer. Okimoto (2008) 

fann asymmetrisk samvariation med nedre svansberoende under båda regimer mellan 

USA-GER och USA-FRA. Detta stämmer delvis överens med avhandlingens resultat där 

USA-FRA också uppvisar asymmetrisk samvariation med nedre svansberoende under 

delsampelperiod 2 vilket bekräftas av Cramér-von Mises-testet. Samvariationen mellan 

USA-GER vore symmetrisk med nedre och övre svansberoende under alla 

sampelperioderna dock bekräftar signifikanstestet inte detta. Avhandlingen finner delvis 

lika resultat beträffande USA-UK vars samvariation är asymmetrisk med nedre 

svansberoende vilket bekräftas av signifikanstestet och är ense med Okimoto (2008) som 

också finner att samvariationen mellan USA-UK är asymmetrisk med nedre 

svansberoende under den nedåtgående regimen dock symmetrisk utan svansberoende 

under den uppåtgående regimen. 
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Longin och Solnik (2001) fann ett samband mellan korrelation och marknadstrend där 

korrelationen inte ökar under uppåtgående marknadslägen men däremot under 

nedåtgående marknadslägen under sampelperioden 1959 - 1996 med månatliga data. 

Avhandlingens resultat stöder delvis Longin och Solnik (2001) dock genom olika 

forskningsmetod.  Asymmetrisk samvariation med nedre svansberoende, vilket är ett 

tecken på att styrkan av samvariation blir starkare då olika aktiemarknader samtidigt är 

i nedåtgående lägen, uppvisas i delsampelperiod 2 mellan paren USA-CAD, USA-UK, 

USA-FRA, USA-BEL, USA-CH, CAD-BEL, CAD-NL, CAD-CH, UK-BEL, UK-NL, UK-CH, 

GER-BEL, GER-NL, FRA-BEL, FRA-NL, FRA-CH, ITA-NL, BEL-NL, BEL-CH, bekräftat 

av signifikanstest. 

 Longin och Solnik (2001) fann starkare korrelation mellan de negativa överskridande 

avkastningarna i förhållande till korrelationen mellan de positiva överskridande 

avkastningarna mellan USA-UK, USA-FRA och USA-GER, bekräftat av signifikanstest. 

Avhandlingen fann inga resultat om samvariationen mellan USA-GER som bekräftas av 

signifikanstest. Samvariationen mellan USA-UK och USA-FRA tycks följa liknande 

mönster som i studien av Longin och Solnik (2001). Avhandlingens resultat är inte ense 

med Boubaker och Sghaier (2013) som fann asymmetrisk samvariation med övre 

svansberoende mellan UK-FRA under sampelperioden 1994 - 2008 med dagliga data. 

Enligt avhandlingens resultat vore samvariationen mellan UK-FRA under samtliga 

sampelperioder symmetrisk med nedre och övre svansberoende dock förkastas noll 

hypotesen alla gånger. Enligt informationskriterier erhöll dessutom Gumbel copulan 

märkbart större värden av informationskriterier i förhållande till de andra copulorna 

vilket vore ett tecken på att samvariationen åtminstone inte skulle vara asymmetrisk med 

övre svansberoende. Boubaker och Sghaier (2013) fann däremot att Gumbel copulan 

beskriver samvariationen bäst mellan UK-FRA samt är resultaten av statistisk 

signifikans. 

Studierna som jämfördes med avhandlingens resultat undersöker mycket äldre 

sampelperioder än den nyare delsampelperioden 2 i avhandlingen. Mellan en del av 

marknaderna uppvisas likadan samvariation och mellan en annan del av marknaderna 

uppvisas inte likadan samvariation då de äldre sampelperioderna i tidigare studier 

jämförs med sampelperioden i avhandlingen. Detta diskuteras härnäst och enbart 

resultat av statistisk signifikans analyseras. USA-JAP och USA-CAD som tidigare har 

uppvisat symmetrisk samvariation utan svansberoende under sampelperioden 1973 – 

2003 i studien av Okimoto (2008), under både uppåtgående och nedåtgående regimer, 
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har nu övergått till asymmetrisk samvariation med nedre svansberoende under 

sampeldelperiod 2 13.01.1999 – 09.12.2020 enligt avhandlingens resultat. USA-FRA 

fortsätter att uppvisa asymmetrisk samvariation med nedre svansberoende under 

delsampelperiod 2 i enlighet med resultaten av Okimoto (2008) under den nedåtgående 

regimen samt i enlighet med Longin och Solnik (2001) under sampelperioden 1959 - 

1996. Samvariationen mellan USA-UK tycks likaså följa samma mönster med 

asymmetrisk samvariation med nedre svansberoende i enlighet med Longin och Solnik 

(2001).  

Avhandlingen fann att majoriteten av aktiemarknadsparen präglas av asymmetrisk 

samvariation med nedre svansberoende och en del av dem av symmetrisk samvariation 

med nedre och övre svansberoende. Jämförbara och relevanta studier har inte hittats till 

alla marknaderna som undersöktes i avhandlingen. Därmed kan resultaten inte 

jämföras. Detta berör CAD-ESP, UK-ITA, GER-ITA, FRA-ITA, ITA-ESP, ITA-CH vilka 

uppvisar symmetrisk samvariation med nedre och övre svansberoende samt USA-BEL, 

USA-CH, CAD-BEL, CAD-NL, CAD-CH, UK-BEL, UK-NL, UK-CH, GER-BEL, GER-NL, 

FRA-BEL, FRA-NL, FRA-CH, ITA-NL, BEL-NL, BEL-CH vilka uppvisar asymmetrisk 

samvariation med nedre svans beroende. För de nämnda paren är alla estimerade t-

copulor och roterade Gumbel copulor av statistisk signifikans under delsampelperiod 2 

13.01.1999-09.12.2020. Copulorna beskriver därmed samvariationen mellan paren bra. 

Därmed är även dessa resultat en fin kontribution. 

Huruvida styrkan av samvariation mellan de olika aktiemarknaderna har blivit starkare 

eller inte kan man inte ta ställning till som i studien av Christoffersen et al. (2011) som 

hävdar att nyttan av diversifiering har minskat på grund av att samvariationen har ökat 

så mycket mellan utvecklade marknader under sampelperioden 1973-2009. 

Avhandlingen stöder emellertid övriga forskningsresultat enligt vilka styrkan av 

samvariation blir starkare mellan olika aktiemarknader under nedåtgående 

marknadslägen, därmed starkare samvariation mellan negativa avkastningar. Därmed 

minskar även nyttan av diversifiering under nedåtgående marknadslägen eftersom 

nyttan av diversifiering maximeras genom att minimera styrkan av samvariation. 

Aktiemarknaderna i avhandlingen undersöktes enbart parvis vilket även bland annat 

Okimoto (2008) samt Longin och Solnik (2001) gjorde. I enlighet med övrig litteratur 

exklusive Boubaker och Sghaier (2013) finner avhandlingens resultat inte asymmetrisk 

samvariation med övre svansberoende, det vill säga att samvariationen mellan 

aktiemarknadsparen blir starkare då de befinner sig i uppåtgående lägen samtidigt. 
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Sådan typ av samvariation har exempelvis Aloui et al. (2011) identifierat mellan 

tillväxtmarknader, vilka inte undersöktes i avhandlingen. Tillväxtmarknader kunde 

undersökas med motsvarande metod som i avhandlingen för att se ifall motsvarande 

resultat som Aloui et al. (2011) erhålls. 

 

9.2 Statistisk signifikans 

Resultatens statistiska signifikans är speciellt viktigt vilket har beaktats kritiskt. Samtliga 

estimerade copulor har testats för statistisk signifikans genom Cramér-von Mises-testet 

som är ett pålitligt test. Genom testet kan avgöras ifall rätt copula uppskattats, med 

andra ord att samvariationen beskrivs korrekt av de estimerade copulorna. Testet ger en 

omfattande helhetsbild av huruvida copulan är lämplig för hela den bivariata 

fördelningen av aktiemarknadsparen. Till resultaten som är av statistisk signifikans hör 

enbart resultaten från de estimerade copulorna som är rätt uppskattade enligt 

signifikanstestet. Dessa anses motsvara den underliggande samvariationen mellan 

aktiemarknadsparen. Under delsampelperiod 2 har rätt copula uppskattats enligt 

signifikanstest för 28 av 55 aktiemarknadspar. Dessa resultat är av statistisk signifikans 

och har analyserats omfattande och jämförts med tidigare forskning i resultatanalysen. 

Resultaten som saknar statistisk signifikans har beaktats kritiskt i resultatanalysen och 

poängterats tydligt, detta berör bland annat resultaten från delsampelperiod 1 och hela 

delsampelperioden. Dessa resultat är mera spekulativa och motsvarar inte den 

underliggande samvariationen mellan aktiemarknadsparen. 

 

9.3 Ekonomisk signifikans 

Resultatens ekonomiska signifikans avser vilka resultatens praktiska konsekvenser och 

nytta är, samt det ekonomiska mervärdet resultaten medför, givet att resultaten är av 

statistisk signifikans. Tack vare resultaten kan bättre investeringsbeslut fattas genom att 

uppnå bland annat effektivare diversifiering och riskhantering då allokeringar i 

investeringsportföljer ska göras. Avhandlingens undersökning identifierade olika typer 

och styrka av samvariation mellan olika marknader. Genom att känna till mellan vilka 

marknader samvariationen är både starkare och svagare kan portföljer diversifieras 

effektivare genom att inkludera instrument från sådana marknader där styrkan av 
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samvariation är svagare i förhållande till andra marknader. Därmed kan portföljrisken 

hanteras effektivare.  

De olika typerna av samvariation som identifierades, det vill säga asymmetrisk 

samvariation med nedre svansberoende och symmetrisk samvariation med nedre och 

övre svansberoende, kan också utnyttjas vid riskhantering och investeringsbeslut. Att 

känna till mellan vilka aktiemarknader samvariationen är asymmetrisk med nedre 

svansberonde samt styrkan av dessa, är speciellt värdefullt för investerare då det inte är 

fördelaktigt att ha investeringar med asymmetrisk samvariation och nedre 

svansberoende i samma portfölj och framför allt inte under nedåtgående 

marknadslägen. Starkare samvariation mellan negativa avkastningar minskar mervärdet 

som diversifieringen annars skulle medföra. Däremot kunde i stället investeringar i 

marknader som uppvisar symmetrisk samvariation med nedre och övre svansberoende 

inkluderas i portföljer under både uppåtgående och nedåtgående marknadslägen.  

Trots att enbart globala aktiemarknadsindex undersöktes kan utöver indexplaceringar 

så som ETF-fonder och vanliga fonder också exempelvis enskilda aktier från valbara 

marknader inkluderas i portföljer med hjälp av undersökningens resultat då globala 

aktiemarknadsindex också representerar enskilda aktier relativt bra. En 

investeringsstrategi baserad på avhandlingens resultat kunde utvecklas genom att 

inkludera andra tillgångsklasser så som råvaror eller ränteinstrument eller så kunde 

exempelvis olika aktiemarknadssektorindex inkluderas. Intressant vore även att 

undersöka ifall starkare samvariation mellan vissa marknader kunde bero på att 

marknadsindexen innehåller liknande sektorer. Sektorer är även viktiga att beakta vid 

riskhantering, diversifiering och investeringsbeslut.  

Fördelen med avhandlingens undersökningsmetod med copulafunktioner är att de 

speciella egenskaperna hos fördelningar av finansiella avkastningar beaktades. Många 

traditionella investeringsstrategier och metoder för tillgångsselektion och 

tillgångsallokering i portföljer baserar sig på olika finansiella teorier som inte alltid 

fungerar i praktiken, exempelvis Modern Portföljteori. I många statistiska och 

ekonometriska modeller görs antaganden om normalfördelning, vilket inte motsvarar de 

faktiska fördelningarna av finansiella avkastningar. Många sådana metoder och 

modeller är parametriska vilket förutsätter att man känner till fördelningarna a priori. 

Till skillnad från sådana metoder och modeller är undersökningen med 

copulafunktioner icke-parametrisk och en mera avancerad metod och mera 

ändamålsenlig med tanke på de komplexa egenskaperna hos fördelningarna av 
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finansiella avkastningar. Mera sofistikerade investerare är också intresserade av mera 

avancerade metoder för riskhantering och investeringsbeslut.  

Som nämndes kunde metodiken i avhandlingen utvecklas för att göra en mera 

omfattande analys av samvariationen mellan marknaderna och därigenom utnyttja 

resultaten för att förbättra riskhantering, diversifiering och investeringsbeslut. 

Avhandlingens undersökning är inte perfekt då dessvärre både tid och resurser är 

begränsade. Intressant vore att undersöka samvariationen i flera dimensioner än två 

vilket inte gjordes i avhandlingen på grund av att archimedeiska copulor inte lämpar sig 

för flera dimensioner än två och på grund av att de elliptiska copulorna enbart observerar 

symmetrisk samvariation. Motsvarande analys av samvariationen mellan 

aktiemarknaderna med copulafunktioner kunde göras i flera dimensioner genom så 

kallade vine copulor i enlighet med Nikoloulopoulos et al. (2012). En utmaning då flera 

aktiemarknader än två undersöks i samma multivariata fördelning är att samvariationen 

ofta är olika mellan olika aktiemarknadspar, precis som för en del av aktiemarknaderna 

i avhandlingen. Samma problem kunde uppstå ifall en elliptisk copula estimeras på en 

multivariat fördelning bestående av flera aktiemarknader än två. Vid multivariata 

GARCH-modeller eller dylika kunde likaså samma problem uppstå. Genom vine-copulor 

å andra sidan kan olika copulor för samvariationen specificeras skilt för varje 

aktiemarknadspar i samma multivariata fördelning vilket är mycket flexibelt. Med tanke 

på avhandlingens syfte var metoden med den bivariata analysen genom 

copulafunktionerna ändå tillräckligt sofistikerad och möjliggjorde en omfattande analys 

av samvariationen mellan de olika aktiemarknaderna samt erhölls värdefulla resultat. 

Vidare identifierades i undersökningen två huvudsakliga olika typer av samvariation 

mellan de olika aktiemarknaderna. Härnäst diskuteras kort den praktiska och 

ekonomiska betydelsen av dessa. 

 

9.4 Asymmetrisk samvariation med nedre svansberoende 

Enligt resultaten är samvariationen mellan en stor del av aktiemarknadsparen 

asymmetrisk med nedre svansberoende under delsampelperiod 2 13.01.1999-

09.12.2020. Detta berör 32 av 55 aktiemarknadspar för vilka rätt copula uppskattats för 

19 av 32 par enligt signifikanstestet. Asymmetrisk samvariation med nedre 

svansberoende betyder att samvariationen mellan aktiemarknadsparen blir starkare då 

båda aktiemarknaderna samtidigt är i nedåtgående lägen, därmed starkare samvariation 
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mellan simultana negativa avkastningar, vilket nedre svansberoende antyder. 

Implikationer av asymmetrisk samvariation med nedre svansberoende är att styrkan av 

samvariation kan accelerera fort och därmed risken också flerfaldigas. Ifall sådan typ av 

samvariation inte identifieras underskattas samvariationen och den därtill relaterade 

risken vilket inte är önskvärt vid riskhantering och diversifiering.  

Asymmetrisk samvariation med nedre svansberoende betyder inte att stora simultana 

negativa avkastningar i aktiemarknadernas bivariata fördelning sker mera frekvent. 

Därmed är de inte mera sannolika dock är konsekvenserna av dessa mera betydelsefulla 

på grund av att samvariationen blir starkare. Vid exempelvis riskhantering kan 

sannolikheten för sådana så kallade svanshändelser vara svåra att uppskatta korrekt. 

Därför är konsekvenserna av sådana händelser viktiga att beakta utöver sannolikheterna. 

Motsvarande sannolikheter och konsekvenser är mycket olika i en normalfördelning än 

i en asymmetrisk fördelning med nedre svansberoende, vilket är kritiskt att beakta. 

 

9.5 Symmetrisk samvariation med övre och nedre svansberoende 

Resultaten visar att en del av aktiemarknadsparen uppvisar symmetrisk samvariation 

med nedre och övre svansberoende under delsampelperiod 2 13.01.1999-09.12.2020. 

Detta berör 23 av 55 aktiemarknadspar för vilka rätt copula uppskattats för 9 av 23 par 

enligt signifikanstestet. Symmetrisk samvariation med nedre och övre svansberoende 

betyder att samvariationen mellan aktiemarknadsparen blir starkare då de samtidigt 

uppvisar relativt stora negativa eller relativt stora positiva avkastningar. I den bivariata 

fördelningen är därmed samvariationen starkare i de nedre och övre svansarna i 

förhållande till övriga delar av fördelningen.  Ingen av svansarna är dominerande, till 

skillnad från asymmetrisk samvariation med nedre svansberoende. Implikationer av att 

inte identifiera symmetrisk samvariation med nedre och övre svansberoende är att 

styrkan av samvariation och den därtill hörande risken feluppskattas.  

Symmetrisk samvariation med nedre och övre svansberoende betyder inte att relativt 

stora simultana negativa eller simultana positiva avkastningar i aktiemarknadernas 

bivariata fördelning sker mera frekvent. De är alltså inte mera sannolika men 

konsekvenserna är mera betydelsefulla på grund av att samvariationen blir starkare. Som 

med asymmetrisk samvariation med nedre svansberoende, kan sannolikheterna vara 

svåra att uppskatta korrekt varför konsekvenserna också är viktiga att beakta. 

Motsvarande sannolikheter och konsekvenser är olika i en normalfördelning än i en 
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symmetrisk fördelning med nedre och övre svansberoende, vilket är kritiskt att beakta 

även i detta fall. 

 

9.6 Förslag till fortsatt forskning 

Avhandlingen fann intressanta resultat beträffande samvariationen mellan de olika 

aktiemarknaderna som undersöktes. Intressant vore att undersöka samvariationen i 

flera dimensioner än två genom vine copulor, vilket nämndes. Således kunde en mera 

omfattande analys av samvariationen göras vilken kunde motsvara en 

investeringsportfölj bestående av investeringar i flera marknader än två. Vidare kunde 

en portföljoptimering göras genom att använda copulornas samvariationsparametrar i 

stället för korrelationsparametrarna som används i modern portföljteori. 

Portföljoptimeringen kunde utvecklas genom att inkludera instrument från olika 

tillgångsklasser utöver aktier, exempelvis råvaror och räntor. Intressant vore även att 

undersöka samvariationen mellan andra aktiemarknader genom motsvarande metodik. 

Relevanta marknader vore Kina, Brasilien, Ryssland och Indien samt övriga 

tillväxtmarknader som Argentina, Mexiko, Sydafrika, Polen, Turkiet och Sydkorea. 

Samvariationen mellan dessa och samplet i avhandlingen vore likaså intressant att 

undersöka.  

 

9.7 Sammanfattning av de viktigaste resultaten 

Resultaten tyder till stor utsträckning på att samvariationen mellan de olika 

aktiemarknaderna är asymmetrisk med nedre svansberoende mellan en stor del av 

marknaderna och symmetrisk med nedre svansberoende mellan en mindre del av 

marknaderna. Styrkan av samvariation och styrkan av svansberoende varierar mellan 

olika marknader och mellan olika kontinenter. Ingen av aktiemarknaderna uppvisar 

symmetrisk samvariation utan svansberoende (normalfördelad) eller asymmetrisk 

samvariation med övre svansberoende vilket är ense med forskningsfrågorna och 

forskningshypoteserna. Resultat som är av statistisk och ekonomisk signifikans erhölls 

enbart under delsampelperiod 2 13.01.1999-09.12.2020 under vilken rätt copula 

uppskattats enligt signifikanstestet. Resultaten från denna period tyder på att 

samvariationen är symmetrisk med nedre och övre svansberoende mellan 23 av 55 

aktiemarknadspar och asymmetrisk med nedre svansberoende mellan 32 av 55 
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aktiemarknadspar. Rätt copula uppskattades för 9 av 23 (t-copula) respektive 19 av 32 

(roterad Gumbel copula) aktiemarknadspar enligt signifikanstest. Resultaten från hela 

sampelperioden 25.08.1971-09.12.2020 och delsampelperiod 1 25.08.1971-06.01.1999 

är inte av statistisk signifikans då rätt copula inte uppskattats.  

Under delsampelperiod 2 varierar typen och styrkan av samvariation kontinentvis 

mellan olika aktiemarknader. Asymmetrisk samvariation med nedre svansberoende 

uppvisas europeiska länder emellan samt mellan Nordamerika och Europa dock inte 

mellan Asien och övriga marknader. Symmetrisk samvariation med nedre och övre 

svansberoende uppvisas mellan Nordamerika och Asien samt några europeiska länder 

emellan. Resultaten stämmer delvis överens med tidigare forskning enligt vilken 

samvariationen mellan olika utvecklade aktiemarknader vanligen inte är normalfördelad 

men däremot är asymmetrisk med nedre svansberoende.  

Resultaten bidrar med signifikant kontribution beträffande samvariationen mellan olika 

aktiemarknader. Den ekonomiska signifikansen av resultaten utgörs av de olika typerna 

och styrkan av samvariation mellan de olika aktiemarknaderna som identifierades i 

undersökningen genom copulorna. Resultaten kan utnyttjas för att effektivera 

riskhantering, diversifiering och investeringsbeslut vid selektion av instrument från 

olika marknader till portföljer. Avhandlingen visar tydligt att kapitalplacerare och 

investerare inte blint kan förlita sig på att diversifiering enbart genom placeringar på 

olika geografiska kapitalmarknader med säkerhet resulterar i en de facto diversifiering. 
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10 SAMMANFATTNING 

I avhandlingen undersöks samvariationen mellan elva olika internationella utvecklade 

aktiemarknader. Avhandlingen bidrar med en signifikant kontribution beträffande 

samvariationen mellan olika aktiemarknader under sampelperioden 18.08.1971-

09.12.2020 och delsampelperioder.  

Den empiriska metodologin baserar sig på bivariat analys med copulafunktioner med 

elliptiska och archimedeiska copulor vilket möjliggör identifiering och undersökning av 

olika typer och styrka av samvariation. Metoden är icke-parametrisk därmed görs inga 

antaganden om fördelningarna a priori. Estimeringen görs genom Maximum Pseudo 

Likelihood (MPL) och signifikanstest görs med Cramér-von Mises testet. 

Undersökningen genomförs med hjälp av den statistiska programvaran R. 

Resultaten tyder på att samvariationen är asymmetrisk med nedre svansberoende 

mellan en stor del av marknaderna och symmetrisk med nedre och övre svansberoende 

mellan en mindre del av marknaderna under 13.01.1999-09.12.2020. Ingen av 

marknaderna uppvisar symmetrisk samvariation utan svansberoende vilket motsvarar 

en mutlivariat normalfördelning och ingen uppvisar heller asymmetrisk samvariation 

med övre svansberoende.  Typen och styrkan av samvariation varierar kontinentvis och 

marknadsvis. En stor del av resultaten är av både statistisk och ekonomisk signifikans 

och hypoteserna stöds av resultaten.  

Avhandlingens resultat stöder tidigare forskningsresultat som finner att samvariationen 

mellan olika aktiemarknader vanligen inte är normalfördelad men däremot att 

samvariationen mellan simultana negativa avkastningar är starkare. Detta motsvarar 

asymmetrisk samvariation med nedre svansberoende. Normalfördelningen är en 

utgångspunkt i många finansiella teorier och ekonometriska modeller trots att 

finansiella avkastningar vanligen inte är normalfördelade. Det är en orsak till att många 

teorier och modeller inte fungerar bra i praktiken. På grund av de speciella egenskaperna 

hos fördelningar av finansiella avkastningar är det viktigt att utveckla teorier och 

modeller för att uppnå bättre uppskattning av samvariation och risker. 

Avhandlingens centrala resultat har viktiga implikationer för riskhantering och 

portföljförvaltning. Resultaten kan utnyttjas för att effektivera riskhantering, 

diversifiering och investeringsbeslut, exempelvis vid selektion av instrument från olika 

marknader till portföljer. Genom att känna till hurudan både typen och styrkan av 

samvariation är mellan olika marknader kan portföljer diversifieras effektivare genom 
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att inkludera instrument från marknader som uppvisar svagare samvariation mellan 

varandra. Speciellt värdefullt är att känna till vilka marknader som uppvisar 

asymmetrisk samvariation med nedre svansberoende då sådana investeringar inte är 

önskvärda att ha i samma portfölj och framför allt inte under nedåtgående 

marknadslägen. Den ekonomiska signifikansen av resultaten utgörs av betydelsen av de 

olika typerna av samvariation och styrkan av samvariation mellan de olika 

aktiemarknaderna som identifierades i undersökningen. Resultaten kan utnyttjas av 

både forskare och investerare.  
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