De nordiska börsernas reaktion under COVID-19
pandemin 2020

Nico Henriksson

Institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi
Svenska handelshögskolan

Helsingfors
2021
<

i

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN
Institution:
Institutionen för finansiell ekonomi och

Arbetets art:
Magisteravhandling

nationalekonomi
Författare och Studerandenummer:

Datum:

Nico Henriksson, 155660

15.05.2021

Avhandlingens rubrik:
De nordiska börsernas reaktion under COVID-19 pandemin 2020
Sammandrag:
Denna avhandling undersöker hur de nordiska börserna reagerat till fyra olika
makroekonomiska händelser under pandemiåret 2020. Reaktionen har räknats ut
som onormala avkastningar, vilket är i linje med tidigare studier. Den onormala
avkastningen har i sin tur uträknats med hjälp av en händelsestudie.
Den bakomliggande teorin består av hypotesen om effektiva marknader,
beteendeekonomi och teorin om finansiell smitta. Teorierna ska hjälpa förklara
börsreaktionerna till följd av händelserna.
Avhandlingens data består av dagliga aktiepriser för 723 publika nordiska företag samt
dagliga indexpriser på ett index per nordiskt land. Indexen är all share index.
Tidsperioden av intresse är från den 01.01.2019 till den 23.12.2020. De uträknade
onormala avkastningarna har testats med ett korrigerat t-test av Kolari och Pynnönen.
T-testet korrigerar för tvärsnittskorrelation.
Avhandlingens resultat visar att de två första händelserna första fallet och WHO:s
meddelande hade en statistiskt signifikant negativ inverkan på de nordiska börserna.
Den tredje händelsen ekonomisk stimulering hade både en negativ och en positiv
inverkan på börserna medan den sista händelsen första vaccineringen inte hade
någon märkbar inverkan på de nordiska börserna. Resultaten har vidare varit både i
linje och mot tidigare studier.
Nyckelord: COVID-19, Norden, aktiebörs, händelsestudie, onormal
avkastning, CAR, CAAR
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1

INTRODUKTION

På nyårsafton år 2019 fick Världshälsoorganisationen (World Health Organization,
WHO) ett meddelande om att en okänd form av lunginflammation upptäckts i Wuhan,
Kina. Under de tre kommande dagarna rapporterades 44 nya fall av den okända
sjukdomen. Från 11 januari till 20 januari identifieras den okända formen av
lunginflammation som en ny typ av Coronavirus som senare fastställs vara COVID-19
eller 2019-nCoV. Från och med dessa datum tar spridningen av viruset fart och den 11
mars 2020 meddelar WHO att COVID-19 bedöms som en pandemi. (WHO, 2020)
I Norden är det Finland som först rapporterar att man hittat ett fall av COVID-19 den 29
januari 2020 då en turist från Wuhan, Kina körs till sjukhus i Lappland på grund av
COVID-19 liknande symtom (Yle, 2020). Sverige rapporterar sedan sitt första fall några
dagar senare den 31 januari 2020. Norge och Danmark rapporterar sina första fall den
26 och 27 februari 2020. (ECDC, 2020). I skrivande stund har det globalt rapporterats
138 688 383 bekräftade fall av COVID-19 (inklusive 2 978 935 dödsfall) per den 16 april
2021 (WHO, 2021).
COVID- 19 pandemin är fortfarande världsomfattande då nya fall dagligen rapporteras.
Alla har påverkats på något sätt och även kapitalmarknaderna har påverkats. I mars
2020 föll aktiepriser och volatiliteten steg runt om i världen. Detta märktes även i
Norden. I figur 1 presenteras utvecklingen för de största indexen i Norden. Prisutveckling
för indexen är hämtat från databasen Factset.
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Figur 1 Indexutveckling i Norden (Factset databas)
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Enligt Baker et. al. (2020) har ingen tidigare smittsam sjukdom haft en så stor inverkan
på aktiemarknaden som COVID-19 pandemin. Världen har nu levt med pandemin över
ett år, vilket naturligen resulterar i forskning kring pandemins påverkan på olika
finansiella fenomen. Ramelli & Wagner (2020) undersöker exempelvis hur den
amerikanska marknaden reagerat till COVID-19 viruset. Detta gör de genom att beräkna
hur icke finansiella företag i indexet Russel 3000 avkastat under tre olika tidsperioder
mellan 2 januari 2020 och 20 mars 2020. Liu, Choo och Lee (2020) undersöker vidare
hur tillkännagivandet av en global pandemi påverkat 77 olika marknader genom en
händelsestudie.
I denna avhandling kommer jag att undersöka hur de nordiska marknaderna reagerat
under COVID-19 pandemin. Detta kommer att undersökas på liknande sätt som Ramelli
& Wagner (2020) och Liu et. al. (2020).
1.1

Problemområde

Undersökningsämnet för denna avhandling är valt eftersom COVID-19 pandemin
påverkat oss alla i någon form. Andra pandemier har undersökts mycket på många olika
sätt och denna pandemi har under de senaste månaderna börjat undersökas. Ingen har
hittills undersökt vad för inverkan pandemin haft på de nordiska börserna och att
undersöka de nordiska marknaderna känns naturligt eftersom de påverkar oss nordbor
mest.
Fokus ligger på att undersöka hur olika händelser påverkar börserna. Onormala
börsreaktioner skall enligt hypotesen om effektiva marknader inte kunna ske eftersom
marknader är effektiva där all tillgänglig information om ett aktiepris finns reflekterat i
dess pris och att investerare är rationella. Beteendeekonomin går emot detta och säger
att överreaktioner på börser kan ske eftersom investerare inte är rationella och
marknader inte effektiva.
1.2

Syfte

Syftet med denna avhandling är att undersöka hur de nordiska börserna reagerat till
olika makroekonomiska händelser under COVID-19 pandemin 2020.
1.3

Avgränsningar

Denna avhandling kommer att avgränsas till att undersöka de nordiska marknaderna
Finland, Sverige, Norge och Danmark. Island kommer att exkluderas eftersom
marknaden i sig är mycket mindre än de fyra andra och därför är svår att jämföra med
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de andra marknaderna. Bolagen som undersöks skall vara publika aktiebolag listade på
någon av de fyra börserna OMX Nordic Stockholm, OMX Nordic Helsinki, OMX Nordic
Copenhagen eller Oslo Börs. Dessutom skall bolagen ha ett marknadsvärde på minst 50
miljoner euro.
Avhandlingen är begränsad till olika händelser under pandemiåret 2020. Runt
händelserna är perioden från 1 handelsdag före händelsen till 10 dagar efter händelsen
av intresse eftersom händelserna är makrohändelser som inte kunnat förutspås flera
dagar innan händelserna. Företagen på de olika börserna måste ha aktiepris från
01.01.2019 till 22.12.2020 för att kunna vara med i undersökningen. Ifall företagen inte
har aktiepris från dessa handelsdagar kan avkastningarna som ska räknas ut inte
uträknas. Andra avgränsningar samt vidare diskussion finns djupare diskuterat i kapitel
sex.
1.4

Kontribution

Som tidigare presenterats är COVID-19 pandemin fortfarande inte över men forskningen
kring pandemin har påbörjats. Denna avhandling bidrar med ny forskning och är så vitt
jag vet den första som undersöker hur de nordiska aktiebörserna reagerat under
pandemin. Andra forskningar har mest fokuserat på USA och asiatiska länder men med
denna undersökning får läsaren en djupare förståelse för hur mycket COVID-19
pandemin faktiskt påverkat aktiemarknaderna i Norden.
1.5

Terminologi

I denna avhandling kommer onormala avkastningar att räknas ut. Med onormal
avkastning menas en avkastning utöver den förväntade avkastningen. Olika termer för
onormal avkastning (eng. abnormal return) kommer att användas. Dessa är kumulativa
onormala avkastningar (eng. cumulative abnormal return), CAR, genomsnittliga
kumulativa onormala avkastningar (eng. cumulative average abnormal returns),
CAAR, genomsnittliga onormala avkastningar (eng. average abnormal return), AAR
och AR. Samtliga betyder onormal avkastning.
1.6

Disposition

Denna avhandling är uppbyggd på följande sätt. I de två kommande kapitlen kommer
bakomliggande teori samt information om de nordiska länderna och börserna att
presenteras. De viktigaste teorierna är hypotesen om effektiva marknader samt teorin
om finansiell smitta. I kapitel fyra kommer tidigare forskning kring COVID-19 att
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presenteras. Vidare i kapitel fem presenteras metoden för avhandlingen, vilken är en
händelsestudie. I kapitel sex presenteras avhandlingens data, hur data samlats in samt
deskriptiv statistik. Vidare i kapitel sju presenteras och analyseras samtliga resultat. I
kapitel sju presenteras även eventuella brister i resultaten och förslag på fortsatt
forskning. I sista kapitlet, kapitel åtta, kommer en sammanfattning av avhandlingen.
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2

TEORETISK REFERENSRAM

I detta kapitel presenteras den bakomliggande teorin för avhandlingen. Denna
avhandling undersöker hur aktiepriser för företag på de nordiska börserna reagerat till
följd av olika händelser under pandemiåret 2020. Hypotesen om effektiva marknader
(EMH) säger att all information om priser på finansiella instrument på marknaden också
alltid finns reflekterat i priset. Då ny information blir tillgänglig kommer aktiepriser att
reagera på informationen. Denna reaktion ska vara i samma proportion som den nya
informationen säger men eftersom människor kan vara irrationella kan reaktionen till
den nya informationen leda till under- eller överreaktioner. Här kommer beteende
ekonomins roll in.
Effekterna av COVID-19 på de nordiska börserna har spridits från andra länder där
COVID-19 tidigare påträffats. Detta handlar alltså om ren finansiella smitta, då kriser
sprider sig direkt eller indirekt från en marknad till andra marknader. Teorin om
finansiella smitta presenteras till sist i detta kapitel.
2.1

Hypotesen om effektiva marknader

Hypotesen om effektiva marknader presenterades första gången av Fama (1970) och har
sedan utarbetats och kritiserats i flera omgångar. Hypotesen säger att all information
alltid finns fullt reflekterats i ett instruments pris och på detta sätt är marknaden effektiv.
För att man ska kunna anta att en marknad är effektiv skall även dessa antaganden
uppfyllas:
-

Transaktionskostnader är noll.

-

All tillgänglig information är gratis för alla marknadsparter.

-

Alla marknadsparter är överens om den nya informationens inverkan på
nuvarande och framtida pris på instrumenten i fråga.

En sådan marknad finns förstås inte. Enligt Fama (1970) kan en marknad ändå vara
realistiskt effektiv så länge som exempelvis parter som uppbär transaktionskostnader
också beaktar all tillgänglig information eller ifall en tillräckligt stor andel investerare
har tillgång till den nya informationen. Vidare delas EMH in i tre olika former; svag,
semistark och stark form.
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-

Svag form: enligt denna form är all historisk information om ett finansiellt
instrument reflekterat i instrumentets pris. Med denna historiska information
kan man inte säga något om instrumentets framtida pris. I stället är det framtida
priset slumpmässigt, vilket ingen kan förutspå på något sätt.

-

Semistark form: denna form är lite annorlunda än den svaga formen. Enligt
denna form beaktas inte endast historisk information. Ny tillgänglig information
kommer snabbt korrigera det nuvarande finansiella instrumentets pris på ett
rättvist sätt. Exempelvis börsmeddelanden från ett företag kommer snabbt att
reflekteras i företagets aktiepris. Denna form är även den form som anses hålla i
praktiken.

-

Stark form: Enligt denna form finns information som inte är publikt också
reflekterat i det finansiella instrumentets pris. Denna information kan vara sådan
information som endast företagets högsta chefer innehar. Detta betyder alltså att
all information som finns om ett finansiellt instrument är beaktat i dess pris.
Denna form håller inte i praktiken men kan användas som ett index för att
undersöka avvikelser från marknadseffektivitet.

Enligt EMH är investerare rationella varelser som snabbt och effektivt reagerar till ny
information. Ifall onormala ändringar i priser förekommer så kommer investerare
snabbt att påverka detta tills att ändringen är balanserad till det normala. Ingen enskild
investerare kan inverka på enskilda priser eftersom all information om priset redan finns
reflekterat i priset. I och med detta är det omöjligt för investerare att försöka uppnå
någon form av överavkastning.
2.2

Beteendeekonomi

Som tidigare beskrevs enligt EMH är marknader effektiva och investerare rationella.
Marknader är i själva verket inte helt effektiva och investerare behöver inte vara
rationella. Enligt teorin om beteendeekonomi behöver investerare inte vara rationella
och marknaderna behöver inte vara friktionslösa. I stället försöker man förklara hur
marknader och investerare reagerar vid olika situationer med hjälp av olika psykologiska
faktorer, vilket undersökts mycket. (De Bondt, Muradoglu, Shefrin & Staikouras, 2008)
Enligt De Bondt et. al. (2008) är beteendeekonomi baserat på tre olika grundpelare:
sentiment, preferenser och arbitrage begränsningar. Den första, sentiment, betyder
felbedömningar av investerare. Investerare kan göra felbedömningar som sedan syns på
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marknaden. Den andra, preferenser, betyder att investerare kan ha egna preferenser om
vad de gör på marknaden. Rationella investerare kommer att utnyttja irrationella
investerare som har beteendemässiga preferenser om ett visst instrument. Om
exempelvis den irrationella investeraren tycker om ett visst bolag extra mycket kanske
denna investerare investerar i bolaget medan den rationella investeraren köper ett annat
instrument som tror att bolaget i fråga kommer att gå ner i pris. Den tredje, arbitrage
begränsningar, betyder att det inte ska gå att göra någon helt riskfri vinst.
De Bondt et. al. (2008) beskriver även att investerares egen tro och uppfattning ofta leder
till felbedömningar på marknaden. Felbedömningar kan exempelvis uppstå vid kraftiga
prisförändringar i ett finansiellt instrument som investeraren äger. Den irrationella
investeraren kan möjligen göra irrationella beslut baserat på vilket pris investeraren köpt
instrumentet en gång i tiden. Investeraren lägger möjligtvis då för mycket vikt på
gammal historisk information i stället för ny information.
Ett annat exempel på felbedömningar är ett överdrivet självförtroende om investerarens
eget kunnande. Om en investerare har ett överdrivet självförtroende kanske investeraren
missuppfattar den verkliga risken i ett finansiellt instrument.
Forskningen kring beteendeekonomi har även hittat vissa former av ”psykologisk
smitta”, vilket lite tangerar nästa kapitel. Flera tidigare ekonomiska bubblor kan
förklaras med detta fenomen. När investerare ser att aktiepriser stiger och stiger dras
flera investerare in på marknaden tills ett irrationellt eller onormalt överflöd av kapital
finns att tillgå på marknaderna. Detta har främst förklarats och undersökts av Shiller
(2000) som undersökt fenomenet på den amerikanska marknaden men man kan även
applicera detta på de nordiska marknaderna under 2020. I detta fall är investerare
irrationella och investerar på samma sätt som andra, utan att tänka efter själva. Dock
har priserna i princip bara stigit och stigit sedan fallet i mars 2020.
2.3

Finansiell smitta

COVID-19 pandemin har sitt ursprung från Wuhan, Kina. Härifrån spred sig viruset både
som själva viruset men också från finansiell marknad till andra marknader runt om i
världen. Före 1990 talet betydde ordet smitta en spridning av en medicinsk sjukdom men
detta förändrades då en valutakris i Thailand snabbt spred sig genom Asien till Ryssland,
Brasilien, USA och Europa. Efter detta börjar man tala om finansiell smitta, då en kris i
ett land direkt eller indirekt sprider sig till andra marknader. (Claessens & Forbes, 2001)
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2.3.1 Definitioner av finansiell smitta
I detta avsnitt presenteras olika sätt att definiera finansiell smitta. Dessa definitioner
återfinns i den empiriska litteraturen. Enligt Dornbusch, Park och Claessens (2000) kan
man dela upp finansiell smitta i två olika kategorier. Den första kategorin betonar att
chocker, oavsett om de är lokala eller globala, kommer att överföras från ett land till ett
annat land på grund av olika slags ekonomiska kopplingar mellan länderna. Den andra
kategorin säger att exempelvis en finanskris endast är ett resultat av investerares och
andra finansiella agenters beteende på marknaden. Den finansiella smittan uppstår
alltså på grund av deras irrationella beteende och då kan man inte kan förklara den
finansiella smittan utgående från förändringar i makroekonomin eller andra
grundläggande ekonomiska teorier.
Vidare finns det enligt Pericoli och Sbracia (2003) fem olika definitioner av finansiell
smitta som främst används i den empiriska litteraturen. Den första definitionen lyder:
”Finansiell smitta är en betydande ökning av sannolikheten för en kris i ett land, förutsatt att en
kris inträffar i ett annat land” (Pericoli & Sbracia, 2003)

Denna definition används främst då man vill undersöka vad för konsekvenser som följer
av att växelkurser eller en valuta kollapsar. Växelkurskriser brukar påverka och involvera
många olika länder. Vissa länder kan dock ha tur och kan undvika valutadevalvering fast
man drabbats hårt av en kris där mycket spekulation råder.
Den andra definitionen lyder:
”Finansiell smitta uppstår när volatiliteten i priset på tillgångar sprids från ett krisland till andra
länder” (Pericoli & Sbracia, 2003)

Då det är oroligt på internationella finansiella marknader är stigande volatilitet i priset
på tillgångar ett faktum. Med detta följer även att finansiell smitta ”spiller över”
volatilitet från en marknad till en annan marknad. Volatiliteten i tillgångspriser i sin tur
är ett bra mått av osäkerhet på marknaden. Ett resultat av detta är att man också kan
beskriva finansiell smitta som att sprida osäkerhet till andra marknader internationellt.
Vad som ännu bör observeras med denna definition är att olika marknader kan ha en
ökning i volatiliteten samtidigt men som inte behöver bero på finansiell smitta, vilket
inte beaktas i denna definition.
Den tredje definitionen lyder sedan:
”Finansiell smitta finns då man inte kan förklara varför tillgångspriser rör sig på samma sätt över
landsgränser” (Pericoli & Sbracia, 2003)
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Spridningen av en kris kan medföra att jämvikten på marknaden rubbas. Ifall man inte
kan förklara varför jämvikten rubbas och att priser stiger med hjälp av grundläggande
fakta är finansiell smitta troligen den underliggande faktorn. Men med grundläggande
fakta kan man ändå möjligen identifiera varför vissa länder är mer sårbara för kriser
medan andra länder inte är det. Exempelvis är länder med låga nivåer av internationella
reserver i förhållande till kortfristiga skulder i farozonen då en likviditetskris sprider sig
från land till land.
Den fjärde definitionen lyder vidare:
”Finansiell smitta är en signifikant ökning i samvariationen av priser och kvantiteter över
marknader, förutsatt att en kris förekommer i en eller en grupp marknader” (Pericoli & Sbracia,
2003)

Denna definition passar utmärkt för att beskriva smitta generellt såsom hur Hong Kongs
börs kraschade 1997 på grund av att finansiell instabilitet spridit sig dit.
Den sista definitionen lyder:
“Finansiell smitta uppstår när överföringen intensifieras eller, generellt, förändras efter en chock
på en marknad” (Pericoli & Sbracia, 2003)

Ifall en kris förekommer i ett land kan den internationella överföringsmekanismen
stärkas som svar på krisen. Vissa överföringskanaler är möjligen endast aktiva under en
kris. Med detta sagt skulle man kunna identifiera smitta med en förändring i
överföringsmekanismen som skulle vara beroende av en kris. Det finns ingen orsak till
att konceptet ”finansiell smitta” skulle behöva begränsas till att endast gälla då det finns
onormalt starka gränsöverskridande kopplingar.
2.3.2 Varför finansiell smitta uppkommer
Detta avsnitt kommer att presentera olika bakomliggande teorier till finansiell smitta.
Frågeställningen är hur finansiella kriser sprider sig över landsgränser. Enligt Kaminsky,
Reinhart och Végh (2003) är de vanligaste bakomliggande förklaringarna till finansiell
smitta finansiella kopplingar mellan länder, handel över gränser och gemensamma
fordringsägare

mellan länder samt investerarbeteende. Dessa bakomliggande

förklaringar presenteras näst.
Investerarbeteende
I tider då man har dålig eller lite information om exempelvis aktiemarknaden litar
investerare mera på sina egna känslor än att tänka rationellt. Detta kan resultera i en
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informationskaskad. Informationskaskaden inträffar då det är i en investerares bästa
intresse att handla som andra investerare gjort före honom utan att bry sig om eller ta
hänsyn till vad för information han själv har. Denna kaskad är oftast en felberäkning från
investerarnas sida men på grund av ett flockbeteende vinner kaskaden över rationellt
tänkande. De investerare som startat kaskaden kan ha en stor onormal inverkan på
exempelvis finansiella instrument som inte grundar sig på något annat än dessa
investerares känslor.
Att göra som alla andra gör kan ha oanade konsekvenser. Om en investerare har
information som inte är publikt kan dennes handlingar kopieras av andra investerare
även fast de skulle gjort ett annat beslut baserat på sin egen information. Om man själv
följer vad andra gör kanske alla andra gör det också. På detta sätt kan man även förklara
fenomenet ”överdriven volatilitet” i marknader. (Kaminsky et. al., 2003) Ifall en
investerare börjar sälja stora volymer i ett finansiellt instrument börjar andra också göra
det eftersom de inte vill förlora sitt investerade kapital, vilket i sin tur leder till
prisnedgångar i det finansiella instrumentet och volatiliteten stiger.
Handel
Finansiell smitta kan enligt Kaminsky et. al. (2003) uppkomma på grund av exempelvis
en devalvering av ett lands valuta. Då ett lands valuta devalveras blir det billigare att
handla varor och tjänster i det landet internationellt. Detta i sin tur kan pressa andra
länder som har det svårt att också devalvera sin valuta, vilket resulterar i minskad
import, ökad export och ekonomin blir bättre. Denna frivilliga finansiella smitta är svår
att åstadkomma eftersom centralbanker oftast gör åtgärder att motverka devalvering.
Finansiella kopplingar
Likviditet har en betydande roll mot finansiell smitta. Om exempelvis en långivare ber
en högt belånad investerare om tilläggssäkerheter kan investeraren tvingas sälja av
tillgångar. På grund av informationsasymmetrier och snedvridet urval säljs dessa
tillgångar kanske endast för en bråkdel av vad de egentligen är värda. För att undvika
detta problem kommer investeraren att sälja tillgångar vars pris fortfarande är intakta,
vilket leder till att deras priser sjunker. Detta i sin tur leder till en kedjereaktion där
störningar i prissättningen sprider sig över marknaden så att flera tillgångar förlorar
värde tills vissa instrument inte är värde något alls.
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Ett annat sätt att förklara hur finansiell smitta kan uppkomma med finansiella
kopplingar i fokus är genom att kolla på bankers roll. Ifall en utländsk bank återkallar
lån i ett krisland på grund av rädsla att förlora kapital kan krisen sprida sig till andra
länder där banken i fråga också återkallar lån. Om banken har kreditexponering i flera
olika länder sprider sig sedan krisen ännu mera och kreditgivningen avstannar.
2.3.3 Motverka finansiell smitta
Enligt Dornbusch et. al. (2000) är det svårt att komma fram till de exakta orsakerna som
ligger bakom finansiell smitta. Eftersom det är svårt är det även svårt att hitta en exakt
policy som skulle kunna motverka den finansiella smittan effektivt. För att kunna
motverka finansiella smitta krävs åtgärder både av regeringar och aktörer inom den
privata sektorn. Ingripanden skall vidare hanteras i både tillväxtmarknader och
industriländer.
Landsvisa reformer kan vara användbara för att minska risken för finansiell smitta.
Dessa reformer behöver inte vara så invecklade. Exempelvis kan länder täcka
budgetunderskott, ha bättre valutakurshantering, förbättra de finansiella sektorernas
kvalité eller göra datahantering mer transparent.
Enligt Dornbusch et. al. (2000) har många forskare föreslagit och analyserat hur man
bäst borde hantera finansiell smitta. Ett exempel på hur man skulle kunna hantera
finansiell smitta är genom att slopa de upplysningskrav som institutioner har eftersom
marknader redan har incitament att uppdaga och avslöja den information som redan
finns om dessa institutioner. Under vissa omständigheter kan till och med för mycket
information vara skadligt för marknaden och förvärra finansiella fluktatoner så att en
finanskris bryter ut.
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3

DE NORDISKA LÄNDERNA OCH BÖRSERNA

I detta kapitel kommer de nordiska länderna och börserna att presenteras för att få fram
lite bakgrundsfakta om situationen i länderna och om börserna under året 2020. Den
svenska, finska och danska börsen är samtliga en del av NASDAQ OMX Group som är
världens största börsföretag. Nasdaq äger förutom dessa börser också de baltiska
börserna samt den isländska börsen (Nasdaq, 2021). Den norska börsen som går under
namnet Oslo Börs är nuförtiden en del av Euronext Group där handel av norska
värdepapper skett sedan 2019 (Euronext, 2021).
3.1

Finland

Finland rapporterade sitt första COVID-19 fall den 29 januari 2020 (Yle, 2020). Från
detta datum har fler och fler fall rapporterats dagligen. Från 29 januari 2020 till den 16
april 2021 har totalt 83 253 fall och 885 dödsfall bekräftats i Finland (WHO,2021). Läget
har nu börjat ljusna efter att Finland, tillsammans med övriga EU länder börjat vaccinera
befolkningen från och med den 27 december 2020 (Social- och Hälsovårdsministeriet,
2021). Totalt har över 1,2 miljoner människor i Finland vaccinerats per den 10 april 2021.
I figur 2 presenteras den dagliga utvecklingen av antal nya COVID-19 fall i Finland under
året 2020. Man ser att fallen ökade innan sommaren till att vara under kontroll under
sommaren till att senare stiga under hösten till vintern 2020.
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Figur 2 Dagliga antal fall i Finland

COVID-19 har tvingat regeringen i Finland till att vidta flera olika åtgärder för att försöka
minimera den negativa effekten av COVID-19 på ekonomin. Exempelvis har skolor,
restauranger och gym behövt stänga och rörelsefriheten begränsats. För att få bukt på
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detta har flera olika finanspolitiska åtgärder i form av ekonomisk stimulering förslagits.
Exempelvis meddelade Finlands regering den 6 april 2020 att ett paket på 15 miljarder
euro skulle användas för att lindra ekonomiska konsekvenser av COVID-19 för företagare
och hushåll (VTV, 2020).
3.1.1

OMX Nordic Helsinki

Helsingfors värdepappersbörs grundades år 1912 (Nasdaq, 2021) men redan år 1862
fanns organiserad handel av värdepapper i Helsingfors (uppslagsverket.fi, 2011). År 1995
blir Helsingfors värdepappersbörs ett aktiebolag som idag heter Nasdaq OMX Helsinki
och är en del av NASDAQ OMX Group (Nasdaq, 2021). Helsingforsbörsen har tre olika
aktielistor på Nasdaq. Dessa är Large Cap, Mid Cap och Small Cap. I tabell 1 presenteras
de fem största finska börslistade bolagen. Storleken är baserad på marknadsvärde i
miljoner euro och data är hämtat från databasen Factset.
Tabell 1 Fem största bolagen på OMX Nordic Helsinki (Factset, 2021)

Bolag
Neste Corporation
Kone Oyj
Sampo Oyj
Nokia Oyj
Fortum Oyj

3.2

Marknadsvärde
43 167,77
34 669,90
20 037,10
19 729,58
19 178,27

Danmark

Danmark rapporterade sitt första COVID-19 fall den 27 februari 2020 efter att en man
kommit hem från en skidsemester i Lombardiet, Italien (Reuters, 2020a). Från 27
februari 2020 till 16 april 2021 har totalt 240 330 fall av COVID-19 bekräftats, vilket
också inkluderar 2449 dödsfall (WHO, 2021). Danmark började som Finland och övriga
EU länder att vaccinera befolkningen den 27 december 2020 och i nuläget har över 1,3
miljoner vaccindoser givits befolkningen. Problem och stora biverkningar har på sistone
varit på tapeten i många medier. Danmark är det första landet i världen som helt och
hållet slutat att ge COVID-19 vaccin av tillverkaren AstraZeneca efter att flera mottagare
av vaccinet fått blodproppar och dött (BBC, 2021).
Figur 3 innehåller vidare den dagliga utvecklingen av antal nya COVID-19 fall i Danmark
under året 2020. Antalet dagliga fall har varit under rätt bra kontroll under första delen
av 2020 men fallen började senare från september att öka tills de i december 2020 kunde
vara över 3000 fall per dag.
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Figur 3 Dagliga antal fall i Danmark

COVID-19 pandemin har också tvingat den danska regeringen att vidta åtgärder.
Gränserna har stängts, företag har tvingats hålla stängt och restriktioner på hur många
som får vistas på en och samma plats att begränsats till 10 människor är exempel på
detta. Dessutom har man på olika sätt försökt stimulera ekonomin. Exempelvis har
regeringen betalat 1000 DKK den 1 oktober till människor som lever på socialinkomster
(KPMG, 2020). En av de största stimulansåtgärderna kom den 28 oktober 2020 då ett
stödpaket meddelades av regeringen för att stöda företagande och kultur (The local,
2020).
3.2.1 OMX Nordic Copenhagen
Handel med finansiella instrument har skett i Danmark sedan 1700-talet (Den store
danske, 2011). År 1808 startas handeln i Köpenhamns värdepappersbörs, som är den
äldsta börsen i Norden (Nasdaq, 2021). De nordiska börserna bildade en gemensam
handelsplattform år 2004 och år 2005 köpte den svensk-finska OMX gruppen
Köpenhamnsbörsen. Två år senare köpte NASDAQ upp OMX och med detta är
Köpenhamnsbörsen en del av NASDAQ OMC Group. (Nasdaq, 2021)
Köpenhamnsbörsen har som den finska börsen tre olika aktielistor med Large Cap, Mid
Cap och Small Cap. Tabell 2 innehåller de fem största danska börslistade bolagen.
Marknadsvärdet är konverterat till euro. Novo Nordisk är det största bolaget på den
danska marknaden med ett marknadsvärde på hela 136 miljarder euro. Samtliga siffror
är hämtade från databasen Factset.
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Tabell 2

Fem största bolagen på OMX Nordic Copenhagen (Factset)

Bolag
Novo Nordisk A/S
Orsted A/S
A.P. Moller - Marsk A/S
Vestas Wind Systems A/S
DSV Panalpina A/S

3.3

Marknadsvärde
136 168,14
59 138,29
35 055,12
34 518,98
31 653,92

Sverige

Sverige rapporterade sitt första COVID-19 fall den 31 januari 2020 efter att en kvinna
kommit hem från staden Wuhan där COVID-19 pandemin startade (Krisinformation,
2020). Sverige har haft väldigt många fall av COVID-19 och totalt har 892 480 fall
bekräftats per den 16 april 2021 inklusive 13 761 dödsfall. Vaccinationen mot viruset är
som i de övriga länderna på god väg och totalt har 2,1 miljoner doser av vaccinet givits
(WHO,2021). I figur 4 finns den dagliga utvecklingen av antal nya COVID-19 fall i Sverige
under året 2020. Antalet fall har i Sverige varit mycket fler än i de övriga länderna. Läget
var väldigt stabilt men under sista delen av 2020 började fallen att öka till att till och med
vara över 8000 fall dagligen.
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Figur 4 Dagliga antal fall i Sverige

Som Finland och Danmark har även Sverige tvingats till åtgärder för att få bukt på
COVID-19. Den svenska regeringens COVID-19 strategi har varit mera försiktig än de
övriga länderna, vilket också kan förklara varför Sverige haft så många flera COVID-19
fall än de övriga länderna. Det främsta syftet var att begränsa men inte helt stoppa
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COVID-19 för att få till en folkimmunitet, skydda riskgrupper och hålla skolorna öppna
för att man inte vill stänga ner hela samhället helt och hållet (Läkartidningen, 2020).
Ekonomiska stimulerande åtgärder har också gjorts. Exempelvis meddelade den svenska
regeringen ett stimulanspaket på 100 miljarder kronor den 21 september 2020 (SEB,
2020).
3.3.1 OMX Nordic Stockholm
Stockholms fondbörs grundades år 1863 (Nasdaq, 2021). Stockholmsbörsen ombildades
till ett aktiebolag år 1993 och året efter togs ägarrestriktioner bort. Detta betydde att vem
som helst fick bli medlem på börsen. Dessutom kunde handel idkas på distans, till och
med från utlandet (Företagskällan, 2020). År 1998 gick Optionsmarkanden och
Stockholmsbörsen samma för att bilda OM Gruppen och samma år bildades en allians
tillsammans med Köpenhamns börs med namnet NOREX Alliance. Som tidigare
diskuterats köper NASDAQ upp OMX år 2007 och NASDAQ OMX Group bildas.
(Nasdaq, 2021)
Stockholmsbörsen har även som både den danska och finska börsen tre olika aktielistor.
I tabell 3 presenteras de fem största aktiebolagen på Stockholmsbörsen. Marknadsvärdet
är konverterat till miljoner euro och data är hämtat från databasen Factset.
Tabell 3

Fem största bolagen på OMX Nordic Stockholm (Factset)

Bolag
Atlas Copco AB
Investor AB
Volvo AB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
H&M Hennes & Mauritz AB

3.4

Marknadsvärde
56 909,88
48 365,78
42 970,72
37 408,31
29 471,00

Norge

I Norge rapporterades det första COVID-19 fallet den 26 februari 2020 efter att en kvinna
kommit hem från Kina (Reuters, 2020b). Norge har totalt rapporterat 105 606 fall av
COVID-19, inklusive 707 dödsfall, per den 16 april 2021. Som de andra nordiska länderna
började Norge vaccinera befolkningen den 27 december 2020 och idag har över 1 miljon
doser getts ut till befolkning (WHO,2021). I figur 5 finns den dagliga utvecklingen av
antal nya COVID-19 fall i Norge under året 2020.
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Figur 5 Dagliga antal fall i Norge

Antalet dagliga fall i Norge ser ut ungefär på liknande sätt som i Finland. I början av
utbrotten fick fler och fler COVID-19 men under sommaren var läget stabilt. Sedan under
hösten och vintern förvärrades läget till att fallen var över 1000 dagligen. En dag
bekräftades till och med över 1700 fall.
Norge har försökt stimulera ekonomin i flera omgångar under 2020. Ett av de större
stimulanspaketen meddelades den 12 maj 2020 och reviderades på nytt 29 maj 2020.
Exempel på åtgärder som togs var att ge tillfälliga stöd till företag att återanställa
permitterade arbetare, stöda byggbranschen, kompensera säsongsföretag, öka
finansieringen av utbildning och att stärka integrationen. (Regjeringen, 2020)
3.4.1 Oslo Børs
Oslo Börs grundades år 1819 under namnet Christiania Börs. År 2001 går Oslo Börs med
i NOREX alliansen med de övriga nordiska länderna (Nasdaq, 2021). Samarbetet
fungerade felfritt men när NASDAQ köpte OMX år 2007 blir köpet det första steget mot
Oslo Börs utträde ur alliansen. I mars 2009 startades ett samarbete mellan Oslo Börs
och London Stock Exchange (Oslo Børs, 2021) och under 2019 påbörjades en dragkamp
mellan Euronext och Nasdaq om att förvärva Oslo Börs. Dragkampen vanns sedan av
Euronext där Oslo Börs idag handlas.
Norska aktier handlas i Euronext på tre olika listor. Dessa är Oslo Börs, Euronext Growth
Olso and Euronext Expand Oslo (Euronext, 2021). I tabell 4 presenteras de fem största
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företagen på Oslo Börs. Som tidigare är data hämtat från Factset och marknadsvärdet är
konverterat till miljoner euro.
Tabell 4

Fem största bolagen på Oslo Børs (Factset)

Bolag
Equinor ASA
DNB ASA
Telenor ASA
Yara International ASA
Gjensidige Forsikring ASA

Marknadsvärde
49 199,56
25 673,87
19 100,84
10 779,60
9 798,07
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4

TIDIGARE FORSKNING

Detta kapitel kommer att behandla olika tidigare forskningar som gjorts kring
aktiemarknader och pandemier. Först presenteras två forskningar i detalj och sedan gås
flera andra forskningar igenom.
Den första forskningen publicerades i Emerging Markets Finance and Trade förra året
med namnet ”The Response of the Stock Market to the Announcement of Global
Pandemic” av Min Liu, Wei-Chong Choo och Chien-Chiang Lee. Liu et. al. (2020)
undersöker hur aktiemarknader reagerat till WHO:s meddelande att COVID-19 är en
pandemi den 11 mars 2020. Undersökningen är fokuserad på 77 stora marknadsindex.
Den andra forskningen publicerades i The Review of Corporate Finance Studies i
november förra året med namnet ”Feverish Stock Price Reactions to COVID-19” av
Stefano Ramelli och Alexander F Wagner. Ramelli och Wagner (2020) undersöker vad
för effekter COVID-19 haft på aktiepriser i Nordamerika med hjälp av Russell 3000
indexet.
4.1

The Response of the Stock Market to the Announcement of Global
Pandemic

Liu et. al. (2020) undersöker som sagt hur 77 olika marknadsindex reagerat till WHO:s
meddelande att COVID-19 är en pandemi. Liu et. al. (2020) kommer fram till att
meddelandet om pandemin resulterade i en stor negativ chock på aktiemarknaderna och
att länder med olika inkomster reagerar olika till meddelandet.
4.1.1 Data
Data till undersökningen av Liu et. al. (2020) har hämtats från Yahoo Finance,
Investing.com och ourworldindata.org. Länder som får vara med i undersökningen är
valda på basis av hur mycket landet i fråga påverkats av COVID-19, marknadsvärde på
indexet i landet samt tillgänglighet av data. Detta betyder att alla länder med ett högt
marknadsvärde på indexet samt många fall av COVID-19 tillsammans med ett högt antal
döda i landet kan vara med i undersökningen. Liu et. al. (2020) har dessutom delat in
länderna i tre olika kategorier efter BNP per capita:
-

Utvecklade länder: BNP per capita >30 000 USD

-

Utvecklingsländer: BNP per capita mellan 30 000 USD och 10 000 USD
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-

Outvecklade länder: BNP per capita <10 000 USD

Från detta har Liu et. al. (2020) fått fram ett sampel på 31 utvecklade länder, 33
utvecklingsländer och 13 outvecklade länder.
4.1.2 Metod
Reaktioner på aktiemarknaden till följd av ny information kan observeras genom en
händelsestudie. Händelsestudie metodologin används i undersökningen av Liu et. al.
(2020). Liu et. al. (2020) undersöker inte bara hur aktiemarknaden reagerat utan också
hur snabbt aktiemarknaden återhämtat sig från pandemin.
Den viktigaste händelsen i undersökningen är dagen då COVID-19 meddelats vara en
pandemi av WHO den 11 mars 2020. Denna dag är första gången som WHO erkänner en
utbredning av viruset. Denna dag benämns som dag noll eller t=0. Estimeringsperioden
är satt från 25 dagar innan dag noll till 6 dagar innan dag noll. På detta sätt undviks
problem till följd av andra nyheter om pandemin som skulle kunna tänkas påverka t=0.
Vidare finns flera olika kortare händelsefönster som betecknas som t=0 till t=10. Dessa
är:
-

Endast dag t=0

-

T=0 till två dagar efter (0:2)

-

T=0 till fem dagar efter (0:5)

-

T=0 till åtta dagar efter (0:8)

-

T=0 till tio dagar efter (0:10)

För att undersöka hur aktiemarknaderna reagerat till händelsen räknar Liu et. al. (2020)
ut onormala avkastningar på händelsedagen samt kumulativa onormala avkastningar
under händelsefönstren som presenterats tidigare.
Först räknas den faktiska avkastningen (𝑅𝑖,𝑡 ) ut genom följande formel:

𝑅𝑖,𝑡 = ln (

𝑃𝑖,𝑡
),
𝑃𝑖,𝑡−1

(5.1)
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där 𝑃𝑖,𝑡 är priset av indexet i under tiden t och 𝑃𝑖,𝑡−1 är priset av indexet i under tiden t1. Vidare räknar Liu et. al. (2020) från detta ut den dagliga onormala avkastningen (𝐴𝑅𝑖,𝑡 )
enligt den medeljusterade modellen:
𝐴𝑅𝑖,𝑡 = 𝑅𝑖,𝑡 − 𝑅̅𝑖 ,

(5.2)

där 𝐴𝑅𝑖,𝑡 är den onormala avkastningen som fås av att subtrahera medelavkastningen av
indexet (𝑅̅𝑖 ) från den faktiska avkastningen på indexet (𝑅𝑖,𝑡 ). Från detta kan sedan den
kumulativa onormala avkastningen (𝐶𝐴𝑅𝑖 (𝑡0 , 𝑡1 )) räknas ut genom formeln:
𝑡1

𝐶𝐴𝑅𝑖 (𝑡0 , 𝑡1 ) = ∑

𝐴𝑅𝑖,𝑡 .

(5.3)

𝑡=𝑡0

Den kumulativa onormala avkastningen 𝐶𝐴𝑅𝑖 (𝑡0 , 𝑡1 ) är summan av alla onormala
avkastningar 𝐴𝑅𝑖,𝑡 .
4.1.3 Resultat
52 marknadsindex av 77 visar negativa onormala avkastningar på händelsedagen t=0.
Under dagen efter händelsedagen t=+1 uppvisar 71 marknadsindex negativa onormala
avkastningar medan 32 marknadsindex uppvisar negativa onormala avkastningar två
dagar efter händelsedagen. Resultaten är solklara, effekterna av tillkännagivandet av
pandemin är högst dagen efter tillkännagivandet. Enligt Liu et. al. (2020) kan detta
förklaras av tidfördröjning eller ”time lag” då investerare runt om i världen inte kan ta
emot och smälta nyheterna om pandemin samtidigt.
Resultaten visar även hur länge det tog för respektive marknadsindex att återhämta sig
från dagen marknaden hade lägst avkastning. För exempelvis Finland och Sverige tog
det 22 dagar att återhämta sig från den 12 mars 2020. För Danmark tog det 13 dagar att
återhämta sig från 12 mars 2020 och för Norge tog det 14 dagar att återhämta sig från
den 9 mars 2020.
De kumulativa onormala avkastningarna uppvisar liknande negativa avkastningar.
Samtliga händelsefönster uppvisar negativa kumulativa onormala avkastningar. Länder
i utvecklade länder påverkades mest av pandemin medan outvecklade länder påverkades
minst. Dock tog det kortast tid för länderna i utvecklade länder att återhämta sig från
den lägsta punkten, vilket kan betyda att dessa länder har mera effektiva marknader.
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4.1.4 Vidare undersökningar
Med de tidigare resultaten undersöker Liu et. al. (2020) också vad för slags faktorer som
skulle kunna påverka aktiemarknadsavkastningarna. Detta görs med följande panel data
regression:
𝑅𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽2 Income𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑦𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝑉𝐼𝑋𝑖,𝑡 + 𝛽5 𝑅𝑖,𝑡−1 + 𝜀𝑖,𝑡 , 5.4
där COVID är den COVID-19 relaterad variabeln i landet i fråga, Income är BNP per
capita i landet, Stringency är ett index på hur stränga olika länder varit för att bekämpa
COVID-19 och VIX är volatilitetsindexet.
Resultaten visar att variabeln Income inte har någon statistiskt signifikant betydelse.
Resterande variabler har vissa statistiskt signifikanta resultat beroende på vilka länder
som undersöks.
4.2

Feverish Stock Price Reactions to COVID-19

Ramelli och Wagner (2020) undersöker alltså hur aktiepriser i Russell 3000 indexet
påverkats av COVID-19 viruset. De gör också jämförelser på hur olika branscher
utvecklats och går sedan vidare på att undersöker hur internationella företag klarat sig,
speciellt företag med mycket handel med Kina.
4.2.1 Data
Data till undersökningen är hämtat från databasen Compustat Capital IQ North America
Daily. Från databasen hämtas dagliga aktiepris från 31 december 2018 till 3 april 2020.
Priserna på aktierna justeras för dividender och ifall ett företag har två aktieserier behålls
den aktieserie med högsta börsvärde. (Ramelli & Wagner, 2020)
Det huvudsakliga samplet består av Russell 3000 företag. Ramelli och Wagner (2020)
har vidare exkluderat finansiella företag till den företagsspecifika analysen. Detta har de
gjort enligt Fama och French (1992) eftersom den huvudsakliga analysvariabeln är skuld.
Skuldsättningsgraden i finansiella företag är inte jämförbart med icke-finansiella
företag.
4.2.2 Metod
Aktieprisreaktionerna undersöks under tre olika perioder. Dessa perioder kallar Ramelli
och Wagner (2020) för inkubation (Incubation), utbrott (outbreak) och feber (fever).
Inkubationsperioden är från 2 januari till 17 januari. Första fallet av COVID-19
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upptäcktes den 31 december 2019 och den första handelsdagen efter detta är den 2
januari 2020. Utbrottsperioden är sedan från 20 januari till 21 februari. Den 20 januari
bekräftade kinesiska myndigheter att COVID-19 viruset kan smitta människa till
människa. Till sist är feberperioden från 24 februari till 20 mars. Under denna period
händer mycket i världen. Den 23 februari sätts 50 000 människor i ”nedstängning” i
Italien för att begränsa spridningen av viruset. Den 11 mars stänger USA gränserna från
EU länder och den 16 mars stiger Chicago Board Option Exchange Volatility Index eller
VIX till högre värden än det någonsin varit (till och med högre än under finanskrisen).
För att undersöka aktieprisreaktionerna använder Ramelli och Wagner (2020) sig av en
faktormodell, nämligen capital asset pricing model (CAPM) justerade avkastningar.
Avkastningen räknas ut genom att ta den dagliga överavkastningen minus aktiens beta
gånger marknadsavkastningen minus den riskfria räntan.
För att räkna ut varje företags beta gör Ramelli och Wagner (2020) en regression på den
dagliga

överavkastningen

från

2

januari

2019

till

31

december

2019.

Marknadsavkastningen och den riskfria räntan (1 månads U.S Treasury-bill) fås vidare
från Kenneth Frenchs hemsida.
4.2.3 Resultat
I de branschvisa resultaten kommer Ramelli och Wagner (2020) exempelvis fram till att
telekommunikationsbranschen gjort relativt bra ifrån sig under hela den undersökta
perioden. Detta kan bero på att många människor tvingats jobba hemifrån, vilket
resulterat i högre försäljningssiffror för telekommunikationsbolag. Hälsovård, bioteknik
och halvledarbranschen gjorde också relativt bra ifrån sig, främst under feberperioden.
Detaljhandeln

hade

en

negativ

utveckling

under

både

inkubations-

och

utbrottsperioden. Konsumenttjänster och fastigheter hade en neutral prestation under
inkubations- och utbrottsperioden men under feberperioden hade branscherna en
kraftig negativ utveckling då krisen växte drastiskt. (Ramelli & Wagner, 2020)
Ramelli och Wagner (2020) kommer också fram till att företag med mera exponering
mot Kina hade en mera negativ aktieprisutveckling än företag med mindre exponering
mot Kina. Denna effekt förekom främst under utbrottsperioden.
4.3

Andra studier fokuserade på COVID-19

Phan och Narayan (2020) undersöker också hur aktiepriser reagerat under olika
perioder under COVID-19 pandemin. Marknaderna som undersöks är de 25 värst
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COVID-19 drabbade länderna sett till antalet fall och antalet dödsfall. Varje land
undersöks skilt för sig för varje makroekonomisk händelse. Händelserna är meddelandet
om pandemin av WHO (11 mars), datumet landet i fråga stängs ner, datumet regeringen
i landet i fråga lägger in stimulansåtgärder samt datumet landet inför reserestriktioner.
Phan & Narayan (2020) kommer fram till överreaktionerna i aktiepriserna är ett resultat
av rädsla för hur pandemin ska utvecklas. Marknaden kommer till slut att återhämta sig
då mera information finns tillgängligt. Haroon och Rizvi (2020) har liknande resultat
som Phan och Narayan (2020). Media rapporterar allt som har med COVID-19 att göra
men skapar på samma gång panik. När investerare får panik ökar volatiliteten på
marknaden då alla säljer på samma gång.
He, Sun och Zhang (2020) undersöker hur olika branscher på den kinesiska marknaden
reagerat till COVID-19 med en händelsestudie. De använder sig av marknadsmodellen
vid uträkningen av normalavkastningen i studien. He et. al. (2020) kommer fram till att
företag inom teknik och hälsovård påverkats positivt överlag under COVID-19 pandemin
medan traditionella industrier som jordbruk och gruvor påverkats signifikant negativt
av pandemin. Mazur et al. (2021) gör en liknande undersökning på den amerikanska
marknaden. I samma stil som He et. al. (2020) använder de sig av en händelsestudie för
att räkna ut onormala avkastningar under olika händelsedagar. Resultaten i
undersökningen av Mazur et. al. (2021) visar att branscher så som hälsovård,
informationsteknik och mat hade en hög positiv avkastning medan branscher så som
fastigheter, underhållning och olja uppvisat en negativ avkastning.
Aschraf (2020) undersöker 64 stora marknadsindex från 22 januari 2020 till 17 april
2020. Resultaten visar på att ju flera bekräftade COVID-19 fall desto mera negativt
påverkas

aktiemarknaderna.

Med

andra

ord

så

minskar

avkastningen

på

aktiemarknaden i takt med att antalet bekräftade fall ökar.
För att visa hur pandemier tidigare påverkat ekonomin globalt samt vad för slags effekter
aktiemarknader kan vänta sig av COVID-19 undersöker Ma, Rogers och Zhou (2020) fem
liknande stora hälsokriser. Hälsokriserna som undersöks är SARS år 2003, H1N1 år
2009, MERS år 2012, Ebola år 2014 och Zika år 2016. Undersökningen är baserad på
210 länder runt om i världen. Resultaten visar att aktiemarknaden påverkas onormalt
mycket kortsiktigt. I tabell 5 finns en sammanfattning på de tidigare forskningarna.
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Tabell 5

Sammanfattning av tidigare forskning

Författare

Marknad

Data

Metod

Resultat

Liu et. al.

Globalt

77 olika

Händelsestudie

Negativa onormala avkastningar,

(2020)

Ramelli &

Kort återhämtning till det

priser

normala.

Russell 3000

CAPM justerade

Hälsovård, bioteknik positiv

Wagner

företag,

avkastningar

avkastning. Fastigheter och

(2020)

aktiepriser

Phan &

USA

aktieindex,

Globalt

25 aktieindex

detaljhandel negativ avkastning.
Händelsestudie

Överreaktioner p.g.a rädsla,

Narayan

marknader återhämtar sig efter

(2020)

mera information.

Haroon &

USA &

Globalt & USA

Rizvi (2020)

Globalt

aktieindex, 23

EGARCH

Panik resulterar i ökad volatilitet,
media med stor roll till panik.

branschindex i
USA
He et. al.

Kina

(2020)

Shanghai &

Händelsestudie

Teknik och hälsovård positiv

Shenzhen,

avkastning, jordbruk och gruvor

dagliga

negativ avkastning.

aktiepriser
Mazur et. al.

USA

(2021)

S&P 1500,

Händelsestudie

Hälsovård, informationsteknik

dagliga

och mat hög positiv avkastning,

aktiepriser

som fastigheter, underhållning
och olja negativ avkastning

Aschraf

Globalt

(2020)

Ma et. al.
(2020)

Globalt

64

Paneldata analys

Aktiemarknadsavkastningen

marknadsinde

minskar i takt med att antalet

x

bekräftade fall ökar.

Dagliga
aktiepriser

Panel regression

Aktiemarknaden påverkas
onormalt mycket kortsiktigt
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5

METOD

I detta kapitel kommer själva metoden för avhandlingen att presenteras och diskuteras.
Metoden i denna avhandling är en händelsestudie. I kapitlet om tidigare forskning har
Liu et. al. (2020), Phan och Narayan (2020), He et. al. (2020) och Mazur et. al. (2021)
använt sig av en händelsestudie. Detta motiverar även mitt val att använda
forskningsmetoden för min avhandling. Förutom händelsestudien kommer även
aktieindexen i Norden att undersökas, vilket även Liu et. al. (2020) gjort men på ett
annat sätt. Här ligger intresset i att se hur snabbt indexen återhämtat sig från kraschen
i mars 2020.
5.1

Händelsestudie

En händelsestudie är en bra metod för forskare att undersöka hur ändringar i företags
standarder påverkar det finansiella värdet på företag i fråga. Med denna metod
undersöker forskaren ifall en viss oväntad händelse bidragit till en onormal förändring i
företagets aktiepris. Forskningsmetoden används oftast när undersökningar är
fokuserade på exempelvis företagsköp och förvärv, massuppsägningar, Vd byten eller
stängningar av fabriker. (McWilliams & Siegel, 1997)
För att man ska kunna identifiera den onormala förändringen i aktiepriset måste tre
olika antaganden förverkligas (McWilliams & Siegel, 1997). För det första är marknader
effektiva, vilket betyder att all information som finns tillgängligt om ett företag också
reflekteras i aktiepriset. För det andra måste den undersökta händelsen vara
oförutsägbar, vilket betyder att man inte på förhand ska kunna veta att händelsen
kommer att ske. Till sist måste händelsen som undersöks vara en självständig händelse,
ingen annan händelse ska kunna påverka den undersökta händelsen.
Enligt MacKinlay (1997) finns det ingen unik struktur på en händelsestudie men själva
genomgången är den samma. Den första uppgiften vid genomförandet av
händelsestudien är att identifiera själva händelsen man vill undersöka. Sedan måste
perioden för undersökningen identifieras som kallas händelsefönstret. Vanligtvis är man
intresserad av att undersöka olika perioder runt själva händelsen för att se vad som
faktiskt hänt före, efter och under själva händelsen. Viktigast är att åtminstone
undersöka själva händelsedagen samt dagen efter händelsedagen. På detta sätt fångas
meddelandets effekt på aktiepriset bäst upp.
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Efter att ha identifierat händelsen samt händelsefönstret man är intresserad av är nästa
steg att bestämma vilka företag som ska ingå i studien (MacKinlay, 1997). Kriterierna för
att få ingå i denna avhandling presenteras och diskuteras i nästa kapitel om data. Nästa
steg är vidare att räkna ut den onormala avkastningen. Den onormala avkastningen är
den faktiska avkastningen på ett företags aktiepris minus med den normala avkastningen
på företagets aktiepris (MacKinlay, 1997). För företaget i under händelsedagen t är den
onormala avkastningen (𝐴𝑅𝑖𝑡 ) således (Sorescu et. al., 2017):
𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝐸(𝑅𝑖𝑡 ).

(6.1)

Det finns flera olika modeller för att räkna ut den normala avkastningen för ett företag.
De vanligaste modellerna är marknadsmodellen (eng. market model) och den konstanta
medelavkastningsmodellen (eng. constant mean return model).
Den konstanta medelavkastningsmodellen är den enklaste modellen för att räkna ut
normalavkastningen. Modellen definieras på följande sätt (MacKinlay, 1997):
𝑅𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝜁𝑖𝑡,

(6.2)

𝑣𝑎𝑟(𝜁𝑖𝑡 ) = 𝜎𝜁2 ,

𝐸(𝜁𝑖𝑡 ) = 0

där 𝜇𝑖 är medelavkastningen för tillgång i, 𝜁𝑖𝑡 är störningstermen under tiden t för
tillgången i som förväntas vara noll med en varians på 𝜎𝜁2 .
Marknadsmodellen är en statistisk modell som antar att det finns en stabil linjär relation
mellan marknadsavkastningen och avkastningen på företaget. Marknadsmodellen
definieras på följande sätt:
(6.3)

𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 𝑅𝑚𝑡 + 𝜀𝑖𝑡.
Normalavkastningen

(𝑅𝑖𝑡 )

är

lika

med

Alfa

(𝛼𝑖 )

plus

Beta

(𝛽𝑖 )

gånger

marknadsavkastningen (𝑅𝑚𝑡 ). Alfa och Beta är parametrar i marknadsmodellen som
estimeras i en linjär regression med minstakvadratmetoden (eng. Ordinary least
squares). Således, för att estimera Alfa och Beta till marknadsmodellen kommer
marknadsavkastningen regresseras mot varje enskilt företags avkastning.
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Nästa steg i händelsestudien är att bestämma estimeringsperioden. Vanligast använder
man en estimeringsperiod före händelsefönstret. Exempelvis, i en händelsestudie där
dagliga data används i marknadsmodellen kan parametrarna till marknadsmodellen
estimeras från 120 dagar före händelsefönstret till händelsefönstret. Vanligtvis är
händelsefönstret inte med i estimeringsperioden för att inte händelsen ska kunna
påverka den estimerade normalavkastningen. (MacKinlay, 1997) I figur 6 finns en
illustration av händelsestudiens tidslinje.
Figur 6 Tidslinje i en händelsestudie

Det sista steget i händelsestudien är att räkna ut de olika avkastningarna som man vill
veta. Den onormala avkastningens formel fanns presenterad som formel 6.1 och är den
onormala avkastningen för ett företag under en dag. Vidare räknas den genomsnittliga
onormala avkastningen för en dag för samtliga företag i samplet med formeln:
𝑁

1
𝐴𝐴𝑅 =
∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡 .
𝑁

(6.4)

𝑖=1

Den genomsnittliga onormala avkastningen under en dag är lika med summan av alla
onormala avkastningar för företagen i under tidpunkt t (𝐴𝑅𝑖,𝑡 ) multiplicerat med 1 genom
antalet företag (N).
Från detta går man vidare med att räkna ut den kumulativa onormala avkastningen
(𝐶𝐴𝑅𝑖 (𝜏1 𝜏2 )) med formeln (MacKinlay, 1997):
𝜏2

𝐶𝐴𝑅𝑖 (𝜏1 𝜏2 ) = ∑ 𝐴𝑅𝑖𝜏 .

(6.5)

𝜏=𝜏1

Den kumulativa onormala avkastningen (𝐶𝐴𝑅𝑖 (𝜏1 𝜏2 )) är lika med summan av de
onormala avkastningarna (𝐴𝑅𝑖𝜏 ) för företagen i under tiden t. Till sist räknas även den
genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen (𝐶𝐴𝐴𝑅𝑖 (𝜏1 𝜏2 )) ut:
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𝑁

1
𝐶𝐴𝐴𝑅𝑖 (𝜏1 𝜏2 ) = ∑ 𝐶𝐴𝑅𝑖𝜏 ,
𝑁

(6.6)

𝑖=1

där den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen (𝐶𝐴𝐴𝑅𝑖 (𝜏1 𝜏2 )) är lika med
summan av de kumulativa onormala avkastningarna 𝐶𝐴𝑅𝑖𝜏 multiplicerat med 1 genom
antalet företag N.
5.2

Avhandlingens händelsestudie

I denna avhandling kommer jag att utföra en händelsestudie där fyra olika
händelsedagar är av intresse. Dessa händelsedagar är utspridda under året 2020 och kan
vara olika datum för olika länder. De händelser som är av intresse presenteras i tabell 6.
Tabell 6

Land

Händelser för händelsestudien

Första fallet

WHO:s
meddelande

Ekonomisk
stimulering

Första
vaccineringen

Danmark

27.02.2020

11.03.2020

28.10.2020

08.12.2020

Finland

29.01.2020

11.03.2020

06.04.2020

08.12.2020

Norge

26.02.2020

11.03.2020

12.05.2020

08.12.2020

Sverige

31.01.2020

11.03.2020

21.09.2020

08.12.2020

Första bekräftade COVID-19 fallet i varje land är den första händelsen som är av intresse.
Fallen registrerades mellan 29.01.2020 och 27.02.2020 där Finland och Sverige hade de
första registrerade fallen. Denna händelse används exempelvis av He et. al. (2020). Den
huvudsakliga händelsen som är av intresse är WHO:s tillkännagivande att COVID-19 är
en pandemi, vilket är den 11 mars 2020. Flera olika tidigare forskningar har undersökt
denna händelse i olika delar av världen. Detta motiverar även mig att undersöka
händelsen.
Den tredje händelsen som är av intresse är vilket datum varje lands regering
tillkännagivit stora stimulanspaket för att stimulera ekonomin. Phan och Narayan
(2020) har exempelvis inkluderat denna typ av händelse i sin forskning. Stimulanspaket
har meddelats i flera omgångar under 2020 men under dessa datum har så vitt jag vet
de största stimulanspaketen meddelats av regeringen i landet. Till sist kommer även
dagen då den första människan i världen fick första dosen av ett COVID-19 vaccin att
undersökas. En kvinna i Storbritannien fick sin första dos av Pfizer/BioNTech vaccinet
den 8 december 2020 (BBC, 2020). Denna typ av händelse är inte undersökt ännu och
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förväntas inte ha någon stor inverkan på börserna men är med för att se ifall nyheten
skulle kunna ha någon slags inverkan.
För att räkna ut den normala avkastningen kommer marknadsmodellen att användas.
Valet att använda marknadsmodellen motiveras med att den är den bästa
normalavkastningsmodellen vid utförandet av en händelsestudie. Modellen tar ett
företags egen risk i beaktande och är även lätt att använda (Armitage, 1995). Dessutom
har flera tidigare studier använt sig av marknadsmodellen.
I denna avhandling kommer estimeringsperioden att vara ett år lång, från den
01.01.2019 till den 31.12.2019. Handelsdagarna som estimeringen är gjord på varierar
från 248 dagar till 250 dagar beroende på land. På detta sätt får parametrarna en
tillräckligt lång estimeringslängd. Vidare används denna estimeringsperiod eftersom
året 2020 kan ses som en stor och turbulent händelse. Hela året är onormalt med hög
volatilitet på börsen samt osäkerhet bland investerare. Därför används året 2019 som
kan ses som ett vanligt år.
Flera olika genomsnittliga kumulativa onormala avkastningar (CAAR) kommer att
räknas ut. Det längsta händelsefönstret är från en dag före händelsen till tio dagar efter
händelsen. Flera dagar innan händelsen är inte av intresse då information om
händelserna inte kunnat läcka ut till allmänheten innan händelserna skett. Först
kommer landsvisa CAAR att uträknas per händelsedatum och sedan kommer
branschvisa CAAR att uträknas per händelsedatum. Dessa CAAR kan sedan jämföras för
att undersöka skillnader i de onormala avkastningarna.
Till sist kommer även indexen att undersökas genom att undersöka hur länge det tagit
för varje index att återhämta sig till ”all-time high” efter att ha rasat i mars 2020. Vad
som är av intresse är att kolla hur många handelsdagar det tagit för indexen att komma
tillbaka till ”all-time high” innan fallet.
5.3

Test av onormala avkastningar

När en händelsestudie genomförs antar forskaren att händelserna och händelsefönstren
inte överlappar varandra. Detta antagande gör att man lätt kan räkna ut variansen i
samplet utan att behöva beakta tvärsnittkorrelationen mellan aktierna eftersom de är
noll. När händelserna och händelsefönstren överlappar varandra, vilket de gör i denna
studie

eftersom

händelsedagen

är

samma

för

samtliga

företag,

kommer
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tvärsnittskorrelationen inte att vara noll. Detta kallas för clustering, vilket gör att vanliga
test av signifikansen inte kommer att kunna göras. (MacKinlay, 1997)
I och med att tvärsnittskorrelation kan förekomma i denna avhandling kommer
signifikansen av de onormala avkastningarna att testas i enlighet med Kolari och
Pynnönen (2010). De har modifierat det ”vanliga” t-testet för att beakta
tvärsnittkorrelation. Med testet kan t-statistikan från ett t-test korrigeras med en
korrigeringsfaktor. På samma gång som korrigeringen beaktar tvärsnittskorrelationen
så blir den uträknade korrigerade t-statistikan mindre. Detta betyder att resultaten blir
mindre signifikanta efter korrigeringen. Vissa resultat som är signifikanta före
korrigeringen kan således bli icke-signifikanta efter korrigeringen, vilket också skall
beaktas i kapitel 7 om resultaten.
Både genomsnittliga onormala avkastningar (AAR) per händelsedag och genomsnittliga
kumulativa onormala avkastningar (CAAR) per händelsefönster testas. Testet går ut på
följande sätt. Först räknas ett vanligt Cross-sectional test ut med följande formler:
𝑡𝐴𝐴𝑅𝑡 = √𝑁

𝐴𝐴𝑅𝑡
,
𝑆𝐴𝐴𝑅𝑡

(6.7)

𝑡𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡 = √𝑁

𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡
.
𝑆𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡

(6.8)

T-statistikan är lika med roten av sampelstorleken (√𝑁) gånger den onormala
avkastningen

genom

standardavvikelsen

av

den

onormala

avkastningen.

Standardavvikelsen definieras vidare på följande sätt:
𝑁

2
𝑆𝐴𝐴𝑅

1
=
∑( 𝐴𝑅𝑖,𝑡 − 𝐴𝐴𝑅𝑡 )2 ,
𝑁−1

(6.9)

𝑖=1
𝑁

2
𝑆𝐶𝐴𝐴𝑅

1
=
∑( 𝐶𝐴𝑅𝑖 − 𝐶𝐴𝐴𝑅)2 .
𝑁−1

(6.10)

𝑖=1

Den uträknade t-statistikan från formel 6.7 och 6.8 kan sedan korrigeras med Kolari och
Pynnönens (2010) modifiering. Korrigeringen görs genom att först räkna ut onormala
avkastningar under estimeringsperioden (01.01.2019-31.12.2019) för att sedan göra en
korrelationsmatris på dessa onormala avkastningar. Exempelvis finns 107 finska företag
med i samplet, vilket betyder att man får ut en matris som är 107 gånger 107 stor när
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faktorn räknas ut för finska bolag. Från detta summeras matrisen som divideras med N,
plussar på ett och sedan tar man kvadratroten av talet för att få fram korrigeringsfaktorn.
Till sist får man det modifierade t-testet på följande sätt:
𝑡𝐴𝐴𝑅𝑡 =

𝑡𝐴𝐴𝑅𝑡
,
𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟

(6.11)

𝑡𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡 =

𝑡𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡
.
𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟

(6.12)

Hypotesen för testen är:
H0 = AAR = 0

H0 = CAAR = 0

H1 = AAR ≠ 0

H1 = CAAR ≠ 0

Ifall H0 inte kan förkastas kan man inte anta att någon onormal avkastning upphittats.
Vidare betyder detta att ifall den uträknade korrigerade t-statistikan är signifikant kan
H0 förkastas, vilket betyder att den onormala avkastningen inte är noll.
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6

DATA

Den empiriska delens data presenteras i detta kapitel. All data i studien är hämtat från
databasen Factset och är sekundärdata. Samplet för avhandlingen består av företag som
är listade på de nordiska börserna i Finland, Sverige, Danmark och Norge. Dagliga
aktiepriser har hämtats för dessa företag från 01.01.2019 till 22.12.2020. Dessutom har
dagliga data för fyra olika index hämtats, detta för att kunna göra händelsestudien. De
fyra indexen är:
-

OMX Helsinki Allshare för finska bolag

-

OMX Stockholm Allshare för svenska bolag

-

OMX Copenhagen Allshare för danska bolag

-

Norway OSE All share för norska bolag

Totalt finns 1209 listade bolag på de nordiska börserna, exklusive Island. För att få ingå
i samplet gäller följande restriktioner:
-

Företaget skall ha ett aktiepris från 01.01.2019 till 22.12.2020.

-

Publikt bolag listat på Oslo Börs, NASDAQ OMX Helsinki, NASDAQ OMX
Stockholm eller NASDAQ OMX Copenhagen.

-

Marknadsvärde bör vara minst 50 miljoner. På detta sätt undviks de absolut
minsta bolagen på börserna som tenderar vara mindre likvida handelsmässigt.

-

Aktiepriset måste finnas på samtliga dagar under tidsrestriktionen. Ifall företaget
inte har ett aktiepris då parametrarna till modellen uträknas kan företaget inte
vara med i undersökningen.

6.1

Sampel

Efter att ha tagit kriterierna ovan i beaktan finns ett sampel på total 723 företag kvar.
Dessa 723 företag har sedan uppdelats först landsvis och sedan branschvis.
Fördelningarna presenteras i nästa delkapitel om deskriptiv statistik.
6.2

Deskriptiv statistik

I tabell 7 och tabell 8 presenteras deskriptiv statistik som satisfierar hela samplet på total
723 företag för varje händelse som undersöks. I tabell 7 finns deskriptiv statistik för de
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två första händelserna första fallet och WHO:s meddelande och i tabell 8 finns deskriptiv
statistik för de två sista händelserna ekonomisk stimulering och första vaccinering. I
tabellen hittas statistik per dag. Dag 0 är själva händelsedagen medan de andra dagarna
är antalet dagar före och efter händelsedagen.
Tabell 7 Deskriptiv statistik som satisfierar hela samplet (händelse 1–2)
Första fallet
Dag
10

Medeltal
(AAR)
-2,4 %

Min
-25,7 %

9

-8,0 %

-36,5 %

8

-3,9 %

-49,8 %

7

-2,8 %

6

-4,8 %

5

Max

Standardavvikelse

Medelfel

T-stat

45,1 %

6,9 %

0,003

-3,567

42,6 %

8,9 %

0,003

-8,995

19,3 %

6,6 %

0,002

-5,988

-26,5 %

16,6 %

3,6 %

0,001

-7,868

-28,1 %

16,9 %

4,1 %

0,002

-11,789

-2,0 %

-16,1 %

18,7 %

2,9 %

0,001

-7,014

4

-0,4 %

-10,7 %

17,2 %

3,3 %

0,001

-1,195

3

0,3 %

-17,9 %

23,1 %

3,2 %

0,001

0,843

2

1,9 %

-21,6 %

14,7 %

3,6 %

0,001

5,296

1

-1,4 %

-44,1 %

26,0 %

5,3 %

0,002

-2,751

0

-3,0 %

-34,1 %

15,8 %

3,7 %

0,001

-8,011

-1

-2,7 %

-26,7 %

9,9 %

4,0 %

0,001

-6,917

Medeltal
(AAR)
2,2 %

Min

Max

Standardavvikelse

Medelfel

T-stat

-20,5 %

38,9 %

4,6 %

0,002

4,894

9

5,4 %

-10,0 %

39,5 %

4,9 %

0,002

11,206

8

-4,3 %

-27,3 %

24,6 %

5,0 %

0,002

-8,729

7

2,0 %

-14,2 %

33,1 %

5,4 %

0,002

3,703

WHO:s meddelande
Dag
10

6

1,8 %

-18,2 %

34,8 %

5,8 %

0,002

3,057

5

-5,3 %

-34,3 %

21,2 %

6,4 %

0,002

-8,421

4

-0,2 %

-23,2 %

19,7 %

5,6 %

0,002

-0,300

3

-7,9 %

-72,1 %

16,8 %

6,5 %

0,002

-12,224

2

2,2 %

-17,1 %

43,0 %

5,3 %

0,002

4,238

1

-13,1 %

-41,5 %

7,9 %

6,3 %

0,002

-21,117

0

-2,7 %

-17,4 %

45,1 %

3,9 %

0,001

-6,939

-1

-0,4 %

-11,9 %

42,6 %

3,8 %

0,001

-0,933

Lägst onormal avkastning har uppmätts under dag 9 för den första händelsen då den
onormala avkastningen är minus 8 procent. För övrigt är de onormala avkastningarna
negativa förutom under dagarna 2 och 3. Minimiavkastningarna i den första händelsen
första fallet ligger mellan minus 10 procent och minus 50 procent medan
maximiavkastningarna ligger mellan 10 procent och 45 procent. Standardavvikelsen
eller volatiliteten är vidare på relativt höga nivåer. Under dag 0 är volatiliteten 3,7
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procent och under dag 1 är den 5,3 procent. Mellan dessa dagar har volatiliteten ökat
runt 1,5 procent. T-statistikan är vidare signifikant för alla dagar utom dag 3 och 4.
För händelsen WHO:s meddelande har den lägsta onormala avkastningen uppmätts dag
1 medan den högsta onormala avkastningen uppmätts under dag 9 på 5,4 procent. Från
dag -1 till 10 har både negativa och positiva onormala avkastningar uppmätts.
Minimiavkastningarna för den andra händelsen ligger mellan minus 72 procent och
minus 10 procent medan maximiavkastningarna ligger mellan 8 procent och 45 procent.
Standardavvikelsen är även under denna händelse hög på mellan 4 procent och 7
procent. Vidare är t-statistikan statistiskt signifikant under alla dagar förutom under dag
-1 och 4.
Tabell 8

Deskriptiv statistik som satisfierar hela samplet (händelse 3–4)
Ekonomisk stimulering

Dag

Min

Max

Standardavvikelse

Medelfel

T-stat

10

Medeltal
(AAR)
0,4 %

-17,6 %

23,9 %

2,9 %

0,001

1,408

9

0,1 %

-16,2 %

22,5 %

3,1 %

0,001

0,275

8

0,7 %

-14,3 %

28,1 %

3,2 %

0,001

2,347

7

0,5 %

-10,9 %

98,0 %

4,8 %

0,002

1,121

6

0,7 %

-43,0 %

38,0 %

4,0 %

0,001

1,756

5

0,5 %

-19,6 %

25,5 %

3,6 %

0,001

1,482

4

1,3 %

-24,2 %

22,7 %

3,1 %

0,001

4,111

3

-0,4 %

-16,3 %

62,0 %

3,8 %

0,001

-1,175

2

-0,6 %

-14,5 %

16,7 %

3,1 %

0,001

-1,859

1

0,4 %

-20,7 %

26,9 %

3,3 %

0,001

1,128

0

-1,3 %

-37,1 %

23,9 %

3,9 %

0,001

-3,423

-1

0,1 %

-20,0 %

21,6 %

2,9 %

0,001

0,357

Första vaccineringen
Dag
10

Medeltal
(AAR)
0,8 %

Min

Max

Standardavvikelse

Medelfel

T-stat

-14,2 %

25,2 %

2,7 %

0,001

2,983

9

-1,4 %

-8,9 %

23,3 %

2,8 %

0,001

-4,901

8

0,5 %

-31,5 %

49,8 %

3,6 %

0,001

1,456

7

1,0 %

-24,9 %

16,3 %

2,6 %

0,001

3,783

6

0,6 %

-10,4 %

16,8 %

2,6 %

0,001

2,420

5

0,2 %

-22,2 %

18,6 %

2,7 %

0,001

0,784

4

1,0 %

-18,5 %

29,8 %

3,3 %

0,001

3,159

3

-0,2 %

-18,1 %

29,3 %

2,5 %

0,001

-0,750

2

-0,2 %

-12,4 %

54,1 %

3,0 %

0,001

-0,840

1

0,2 %

-7,6 %

29,4 %

2,6 %

0,001

0,602

0

0,0 %

-11,7 %

23,5 %

2,7 %

0,001

0,117

-1

0,5 %

-10,3 %

24,7 %

2,5 %

0,001

1,881
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De andra två händelserna ekonomisk stimulering och första vaccineringen borde vara
positiva nyheter men under dag 0 är den genomsnittliga onormala avkastningen negativ
för händelsen ekonomisk stimulering och noll för händelsen första vaccineringen (dock
inte statistiskt signifikant). För händelsen ekonomisk stimulering har den lägsta
genomsnittliga onormala avkastningen uppmätts dag 0 och den högsta dag 4.
Standardavvikelsen under dagarna är relativt höga även under denna händelse men inte
lika hög som under de två första händelserna. Vidare är den genomsnittliga onormala
avkastningen inte statistiskt signifikant under 7 av 11 dagar.
För den sista händelsen första vaccineringen har den lägsta genomsnittliga onormala
avkastningen uppmätts under dag 9 medan den högsta uppmätts dag 4 och 7. Även under
denna händelse har standardavvikelsen varit relativt hög på runt 2,5 procent men inte
lika hög som under de första två händelserna. T-statistikan är signifikant under 6 av 11
dagar, vilket är lägst av alla händelser.
Den landsvisa fördelningen presenteras vidare i figur 7.

Landsvis fördelning
400

360

350
300
250
200

166

150
107

90

100
50
0
Finland

Sverige

Danmark

Norge

Figur 7 Landsvis fördelning

Sverige har som väntat flest antal företag i det totala samplet med hela 360 företag. Detta
beror på att den svenska marknaden är den största marknaden i Norden. Danmark har
minst antal företag i det totala samplet med 90 företag. Sverige har alltså fyra gånger
flera företag än Danmark i det totala samplet.
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Vidare presenteras branschvisa fördelningar i figurerna 8 och 9. I figur 8 är företagen
fördelade enligt marknadsvärdet medan företagen i figur 9 är fördelade enligt antalet
företag. Vidare är företagen uppdelade enligt GICS 11 sektorklassificeringen av MSCI. Se
bilaga 1 för mera information.
Figur 8 Branschvis fördelning enligt marknadsvärde

Branschvis fördelning enligt
marknadsvärde
4%

4%
6%

Energi

4%

Material
Industri

6%

Sällanköpsvaror

6%
26 %
15 %

Dagligvaror
Hälsovård
Finans
Informationsteknik

15 %

6%

Teleoperatörer

8%

Kraftförsörjning
Fastigheter

Som man kan se i figuren har industriföretag den största andelen av samplet då man
kollar på marknadsvärde. Vidare har hälsovård och finans vardera 15 procent av
sampelstorleken. Minst andel har fastighetsföretag.
Figur 9 Branschvis fördelning enligt antal företag
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Även då man kollar på antalet företag har industriföretag störst andel av antalet företag
i samplet. Näststörst andel har vidare IT företag med hela 106 företag men med endast
6 procents andel då man ser på marknadsvärdet. Detta betyder alltså att det finns ett
flertal små IT företag i samplet.
6.2.1 Normalitet
Normalitet har ännu inte diskuterats i detta kapitel. Enligt den centrala
gränsvärdessatsen (eng. central limit theorem) kommer distributionen av medeltalet att
närma sig normalfördelning då datasamplet är tillräckligt stort, vilket minskar negativa
effekter av icke-normalitet (Brooks, 2008). I denna avhandling kommer det därför antas
att normalitet råder då datasamplet är tillräckligt stort.
6.3

Den dagliga aktieavkastningen

Med de dagliga aktiepriserna och indexpriserna kommer den dagliga avkastningen på
aktierna och indexen att räknas ut till händelsestudien som diskuterades i förra kapitlet.
Den dagliga aktieavkastningen räknas ut genom den logaritmerade avkastningen som
har formeln:

𝑅𝑖,𝑡 = ln (

𝑃𝑖,𝑡
),
𝑃𝑖,𝑡−1

(7.1)

där 𝑃𝑖,𝑡 är priset på aktien i eller indexet i under dag t och 𝑃𝑖,𝑡−1 är priset på aktien i eller
indexet i under dag t-1.
Logaritmerade aktieavkastningar används eftersom tidigare forskning så som Liu et. al.
(2020) använt sig av logaritmerade avkastningar. Dessutom antas aktieavkastningar
följa en normalfördelning och därför används logaritmiska avkastningar i statistiska
sammanhang.
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7

RESULTAT OCH ANALYS

I detta kapitel kommer samtliga resultat från händelsestudien att presenteras och
analyseras. Resultaten är uträknade i enlighet med händelsestudiemetodologin där olika
CAAR räknats ut. Först kommer de landsvisa resultaten att presenteras och diskuteras.
Här gås resultaten igenom händelsevis. Efter de landsvisa resultaten presenteras och
analyseras de branschvisa resultaten. Här gås resultaten också igenom händelsevis.
Vidare diskuteras resultaten tillsammans med teorin och tidigare forskning. I
resultattabellerna finns den onormala avkastningen med den korrigerade t-statistikan
under. Till sist presenteras även resultaten på hur indexen återhämtat sig efter fallet i
mars 2020 samt eventuella brister i resultaten och förslag på fortsatt forskning.
7.1

Landsvisa resultat

I detta avsnitt presenteras och analyseras de landsvisa resultaten per händelse.
7.1.1

Första fallet

Den första händelsen under år 2020 som undersökts är när ett av de nordiska länderna
bekräftat sitt första fall av COVID-19. I tabell 9 presenteras resultaten för denna
händelse.
Tabell 9

Finland
Sverige
Danmark
Norge

Landsvisa resultat, första fallet
CAAR (-1:1)

AAR 0

CAAR (0:1)

CAAR (0:2)

CAAR (0:5)

-3,34%***

-2,17%***

-3,82%***

-2,27%**

-2,56%**

-4,406

-4,126

-4,939

-2,377

-2,053

-7,72%***

-3,74%***

-3,01%*

0,28 %

-4,82%*

-3,863

-3,048

-1,677

0,128

-1,924

-4,97%***

-3,14%***

-4,23%***

-3,75%***

-2,87%**

-4,186

-4,749

-5,480

-4,656

-2,314

-9,35%***

-1,72 %

-7,87%***

-7,98%***

-6,56%**

-3,682

-1,404

-3,327

-3,586

-2,573

***,**,* indikerar en statistisk signifikans på 1%, 5% och 10% nivå

Enligt tabell 9 är CAAR (-1:1) eller CAAR från en dag före till en dag efter händelsedagen
statistiskt signifikant på en procents nivå för samtliga länder. På den finska börsen har
en negativ genomsnittlig onormal avkastning på 3,34 procent uppmätts, vilket är bättre
än de andra länderna. Den norska börsen har den lägsta uppmätta negativa onormala
avkastningen på hela -9,35 procent runt händelsedagen följt av den svenska börsen och
danska börsen. Den genomsnittliga onormala avkastningen under dagen då det första
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COVID-19 fallet bekräftats i varje land är också negativ. För den finska, svenska och
danska börsen är den onormala avkastningen statistiskt signifikant på en procents nivå
medan den genomsnittliga onormala avkastningen inte är statistiskt signifikant för den
norska börsen. Detta betyder att nollhypotsen inte kunnat förkastas för Norges del.
Den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen under dagarna 0:1, 0:2 och 0:5
är negativ och statistiskt signifikant för den finska och danska börsen medan den
onormala avkastningen är negativ och statistiskt signifikant under dagarna 0:1 och 0:5
för den svenska börsen. För den norska börsens del är den genomsnittliga kumulativa
onormala avkastningen under samtliga resterande händelsefönster både negativ och
statistiskt signifikant, vilket betyder att nollhypotesen om att CAAR är lika med noll
kunnat förkastas.
Första fallet eller ett utbrott i ett land har också använts tidigare av exempelvis He et. al.
(2020). Händelsen är också intressant eftersom det är dagen som landet måste börja
bekämpa viruset och utstå konsekvenserna av viruset. Denna händelse har flera
signifikanta resultat. Under händelsedagen t=0 är den onormala avkastningen negativ
och statistiskt signifikant på 1 procents nivå för Finland, Sverige och Danmark, vilket är
i linje med He et. al. (2020). Aschraf (2020) å andra sidan kom fram till att den
genomsnittliga onormala avkastningen under dagen ett land bekräftat sitt första fall var
0 procent. Dock är detta ett genomsnitt på 64 index globalt, men resultaten är lite
motsägande mot resultaten i denna avhandling.
Resultaten runt händelsedagen från en dag före till en dag efter händelsen är också
negativa och statistiskt signifikanta. På den finska börsen har den lägsta onormala
avkastningen hittats. Av de nordiska länderna var Finland först med att bekräfta sitt
första COVID-19 fall. De andra börserna uppvisar mera negativa resultat, vilket gör att
paralleller med teorin om finansiell smitta kan dras. När finska börsen uppvisar negativa
avkastningar går smittan vidare till de andra nordiska börserna som också uppvisar
negativa onormala avkastningar då COVID-19 når dem. Man kan även se att de onormala
avkastningarna blir mindre negativa ju längre bort från händelsedagen man går.
Resultaten för CAAR (0:5) är mera positiva för alla länder än för CAAR (-1:1). Detta är i
linje med hypotesen om effektiva marknader. Ifall onormala förändringar i priser
förekommer så kommer rationella investerare påverka den onormala ändringen tills
förändringen är balanserad till det normala.
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7.1.2 WHO:s meddelande
Den andra händelsen samt den viktigaste händelsen är när WHO den 11 mars 2020
meddelat att COVID-19 är en pandemi. I tabell 10 presenteras resultaten för denna
viktiga händelse.
Tabell 10

Landsvisa resultat, WHO:s meddelande
CAAR (-1:1)

AAR 0

CAAR (0:1)

CAAR (0:2)

CAAR (0:5)

CAAR (0:10)

Finland

-11,90%***

-2,09%***

-11,86%***

-11,14%***

-19,17%***

-14,72%***

-7,064

-3,100

-8,024

-6,975

-5,998

-4,187

Sverige

-18,99%***

-2,63%***

-17,91%***

-15,98%***

-30,15%***

-21,40%***

-7,492

-2,728

-7,963

-6,474

-5,779

-4,220

-11,63%***

-2,19%***

-11,27%***

-10,53%***

-17,32%***

-15,94%***

-5,970

-2,715

-6,687

-5,732

-5,734

-5,303

-15,36%***

-3,55%**

-16,37%***

-11,83%***

-30,35%***

-22,40%***

-4,092

-2,150

-5,463

-4,063

-6,505

-5,266

Danmark
Norge

***,**,* indikerar en statistisk signifikans på 1%, 5% och 10% nivå

Tabell 10 visar att alla uträknade onormala avkastningar är statistiskt signifikanta på
minst fem procents nivå, vilket betyder att nollhypotesen om att CAAR är lika med noll
förkastas i samtliga fall. Under händelsedagen den 11 mars 2020 har det för samtliga
länder uppmätts negativa genomsnittliga onormala avkastningar som ligger runt två till
tre procent. I denna resultattabell har även CAAR från händelsedagen till tio dagar efter
händelsedagen

(0:10)

inkluderats

för

att

ge

en

mera

långsiktig

bild

av

pandemimeddelandet. CAAR från händelsedagen till fem dagar efter händelsen (0:5) är
för samtliga länder mest negativ då en negativ onormal avkastning varit som mest minus
30,35 procent för norska börsen. Mellan CAAR (0:5) och CAAR (0:10) har börserna
svängt något och återhämtat sig lite. Runt händelsedagen från en dag före till en dag efter
händelsedagen (-1:1) är de negativa onormala avkastningarna också högt negativa. Här
har den svenska börsen drabbats värst medan den danska börsen klarat sig bäst.
Denna händelse är den viktigaste för min avhandling eftersom den är den händelse som
är mest undersökt i tidigare forskningar. Börser runt om i världen föll i mars 2020 och
ingen tidigare smittsam sjukdom har haft en så stor inverkan på börserna som COVID19. Alla resultat är negativa och statistiskt signifikanta. Under händelsedagen uppvisar
samtliga börser en negativ onormal avkastning på 2–3 procent men under
händelsedagen till dagen efter händelsedagen (0:1) uppvisar börserna en negativ
onormal avkastning på 11–17 procent. Detta resultat är i linje med Liu et. al. (2020) som
kommer fram till att tidfördröjning eller ”time lag” kan förskjuta effekten. Börserna kan
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inte ta emot och smälta meddelandet direkt utan i stället tar det till nästa dag innan
meddelande har en stor effekt. Resultaten är även i linje med vad Phan & Narayan (2020)
och Haroon och Rizvi (2020) kommit fram till.
Resultaten för CAAR (0:5) är de mest negativa för samtliga länder. Exempelvis var den
onormala avkastningen över minus 30 procent på den norska börsen. Men som tidigare
diskuterats kring det första fallet sker en liten korrektion i de onormala avkastningarna
när man kollar på resultaten för CAAR (0:10) som är mera positiva även CAAR (0:5).
Detta också i linje med hypotesen om effektiva marknader. Vad som också måste
observeras är att COVID-19 meddelandet resulterat i ren finansiell smitta. Finansiell
smitta finns när volatiliteten i priset på tillgångar sprids från ett krisland till andra länder
och det finns en signifikant ökning i samvariationen av priser och kvantiteter över
marknader, förutsatt att en kris förekommer i en eller en grupp marknader. Resultaten
påvisar denna finansiella smitta. Under de andra händelsefönstren är de genomsnittliga
kumulativa onormala avkastningarna också negativa och växer för varje dag som går.
7.1.3 Ekonomisk stimulering
I

tabell

11

presenteras

resultaten

för

händelsen

ekonomisk

stimulering.

Händelsedagarna är här olika för alla länder, vilket presenterades i kapitel 5.2.
Tabell 11
Finland
Sverige
Danmark
Norge

Landsvisa resultat, ekonomisk stimulering
CAAR (-1:1)

AAR 0

CAAR (0:1)

CAAR (0:2)

CAAR(0:5)

CAAR(0:10)

3,69%**

1,55 %

4,08%***

4,42%**

3,83%*

4,12%*

2,049

1,313

2,592

2,484

1,920

1,710

-1,82 %

-2,66%***

-2,55%*

-2,71%*

-2,58 %

-0,23 %

-1,155

-2,818

-1,818

-1,756

-1,213

-0,084

-2,18%***

-2,33%***

-1,91%**

-1,63%*

1,65%*

4,13%**

-2,815

-3,987

-2,376

-1,660

1,650

2,385

-0,90 %

0,35 %

-0,16 %

-2,62 %

1,54 %

5,63%*

-0,515

0,310

-0,132

-1,629

0,678

1,729

***,**,* indikerar en statistisk signifikans på 1%, 5% och 10% nivå

Det första man kan observera i tabell 11 är att den finska börsen genererat positiva
statistiskt

signifikanta

onormala

avkastningar

under

samtliga

undersökta

händelsefönster (förutom AAR 0) medan resterande börser genererat både positiva och
negativa onormala avkastningar. Alla resultat är inte statistiskt signifikanta. För norska
börsens resultat har nollhypotesen om att CAAR är lika med noll inte kunnat förkastas
förutom under CAAR (0:10) då den onormala avkastningen varit 5,63 procent och
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statistiskt signifikant på tio procents nivå. Den svenska börsen har endast genererat
negativa statistiskt signifikanta resultat under de olika händelseperioderna och den
danska börsen har genererat både positiva och negativa onormala avkastningar.
Regeringarna i samtliga nordiska länder har på något sätt försökt att motverka de
ekonomiska konsekvenserna av COVID-19. Under händelsedagen har nyheten om
ekonomisk stimulering resulterat i statistiskt signifikanta resultat som är negativa på den
svenska och danska börsen. På den finska och norska börsen är de onormala
avkastningarna positiva men inte statistiskt signifikanta, vilket betyder att man säkert
kan säga att CAAR skiljer sig från noll. Dock är de andra resultaten för den finska börsens
del statistiskt signifikanta och en positiv onormal avkastning har uppmätts där, vilket
betyder att stimulansåtgärder faktiskt haft en positiv inverkan på börsen. Mera
långsiktigt,

från

händelsedagen

till

tio

dagar

efter

händelsedagen

har

stimulansåtgärderna också haft en positiv statistiskt signifikant inverkan också på
danska och norska börsen.
Avhandlingens resultat visar alltså på både negativa och positiva onormala avkastningar
till följd av stimulansåtgärder. Phan & Narayan (2020) har även hittat liknande resultat
i sin undersökning av 25 länders marknadsindex. De menar att länder som infört
reseförbud och nedstängningar innan stimulansåtgärder uppmätt högre avkastningar än
länder som inte gjort det.
7.1.4 Första vaccineringen
Till sist presenteras de landsvisa resultaten för händelsen första vaccinering i tabell 12.
Tabell 12

Finland
Sverige
Danmark
Norge

Landsvisa resultat, första vaccineringen
CAAR (-1:1)

AAR 0

CAAR (0:1)

CAAR (0:2)

CAAR(0:5)

0,74 %

0,33 %

0,50 %

0,21 %

1,33 %

0,950

0,711

0,734

0,268

1,081

0,38 %

-0,12 %

-0,06 %

-0,70 %

0,58 %

0,242

-0,122

-0,050

-0,511

0,282

0,88 %

0,48 %

0,83 %

0,05 %

0,98 %

1,035

0,985

1,245

0,074

0,803

1,04 %

-0,08 %

0,16 %

1,06 %

1,73 %

0,747

-0,106

0,137

0,481

0,803

***,**,* indikerar en statistisk signifikans på 1%, 5% och 10% nivå

För denna händelse har inga statistiskt signifikanta resultat hittats och nollhypotesen
om att CAAR är lika med noll har inte kunnat förkastas. Med andra ord har denna typ av
händelse inte haft någon signifikant inverkan på de nordiska börserna.
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Även fast resultaten inte är signifikanta kan man ändå diskutera resultaten. På den finska
börsen har positiva onormala avkastningar uppmätts under samtliga händelsefönster.
Eftersom vaccineringen satts i gång är detta helt logiskt, investerare känner sig allmänt
tryggare och framtiden ljusnar. På den svenska börsen har negativa onormala
avkastningar uppmätts från händelsedagen till tre dagar efter händelsedagen, vilket går
emot logiken. Den danska börsen har reagerat likt den finska börsen med positiva
onormala avkastningar och den norska börsen är också på plus förutom under
händelsedagen.
7.2

Branschvisa resultat

I detta avsnitt presenteras och analyseras de branschvisa resultaten i samma ordning
som för de landsvisa resultaten.
7.2.1 Första fallet
I tabell 13 hittas de branschvisa resultaten för händelsen första fallet.
Tabell 13

Branschvisa resultat, första fallet
CAAR (-1:1)

AAR 0

CAAR (0:1)

CAAR (0:2)

CAAR(0:5)

Energi

-6,80%**

-2,07 %

-5,35%*

-3,85 %

-7,03%*

-2,352

-0,975

-1,902

-1,465

-1,815

Material

-7,48%**

-3,04%*

-4,67 %

-3,03 %

-6,31%**

-2,157

-1,672

-1,326

-0,983

-2,182

-7,34%***

-2,51%***

-4,71%***

-3,21%**

-6,06%***

-5,384

-4,072

-3,757

-2,168

-3,732

-6,85%***

-2,86%***

-3,69%***

-2,66 %

-4,34%**

-3,849

-3,437

-2,801

-1,571

-2,333

-5,62%**

-3,47 %

-4,15%*

-1,88 %

-3,14 %

-2,094

-1,516

-1,828

-0,685

-1,264

Hälsovård

-8,55%***

-3,23%***

-5,19%**

-2,46 %

-5,12%*

-3,212

-2,916

-2,004

-0,858

-1,684

Finans

-5,99%***

-2,45%**

-4,09%***

-3,46%**

-4,77%***

-4,026

-2,503

-3,275

-2,385

-3,044

IT

-6,96%***

-3,74%***

-4,12%**

-1,14 %

-3,14 %

-3,854

-3,568

-2,378

-0,574

-1,567

-5,63%**

-3,47%*

-3,44%*

-2,14 %

-2,29 %

-2,000

-1,757

-1,937

-0,994

-0,663

-9,69%**

-2,89 %

-2,93 %

0,50 %

0,08 %

-2,326

-1,010

-0,768

0,090

0,023

-7,47%***

-3,42%***

-4,29%***

-1,36 %

-3,20%**

-0,961

-2,195

Industri
Sällanköpsvaror
Dagligvaror

Teleoperatörer
Kraftförsörjning
Fastigheter

-4,092
-2,792
-3,217
***,**,* indikerar en statistisk signifikans på 1%, 5% och 10% nivå
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I denna tabell kan man snabbt observera att resultaten visar på negativa genomsnittliga
onormala avkastningar som även i många fall är statistiskt signifikanta. Om man först
kollar på CAAR (-1:1) har branschen kraftförsörjning den högsta negativa onormala
avkastningen medan dagligvaror klarat sig bäst, dock med en CAAR (-1:1) på minus 5,62
procent. Samtliga CAAR (-1:1) är också statistiskt signifikanta och nollhypotesen kan
förkastas. Under händelsedagen (0) samt under händelsedagen till dagen efter (0:1) kan
också negativa onormala avkastningar uppvisas. Finansbranschen klarade sig bäst under
händelsedagen medan teleoperatörer klarade sig bäst under CAAR (0:1) då man kollar
på de statistiskt signifikanta resultaten.
Händelsen första fallet hade stora implikationer för de undersökta branscherna. Under
händelsedagen var IT branschen den största förloraren med en onormal avkastning på
minus 3,74 procent som är statistiskt signifikant. He et. al. (2020) kommer också fram
till att IT branschen gjort en negativ onormal avkastning i Kina när COVID-19 utbröt,
dock var avkastningen inte statistiskt signifikant. Ramelli och Wagner (2020) hittar
däremot att IT branschen gjort positiva avkastningar under utbrottsperioden
02.01.2020 till 20.03.2020 i USA. Energibranschen hade den lägsta negativa onormala
avkastningen men den var inte statistiskt signifikant. Finansbranschen hade däremot ett
statistiskt signifikant resultat och är den bransch som tog minst stryk av händelsen första
fallet. Både He et. al. (2020) och Ramelli och Wagner (2020) har uppmätt positiva
onormala avkastningar för finansbranschen under tiden som COVID-19 börjat bryta ut.
Den genomsnittliga onormala avkastningen från händelsedagen till dagen efter
händelsedagen uppvisar att Energibranschen haft den högst negativa onormala
avkastningen. Detta är i linje med He et. al. (2020) men helt emot vad Ramelli och
Wagner (2020) kommit fram till. Enligt Ramelli och Wagner (2020) hade
energibranschen den högsta onormala avkastningen under utbrottsperioden. Under
samma händelseperiod klarade de nordiska teleoperatörerna sig bäst med ett statistiskt
signifikant resultat på minus 3,44 procent, vilket också är helt emot vad Ramelli och
Wagner (2020) hittat. Man kan även här se närvaron av finansiell smitta. Smittan spred
inte bara från land till land utan även från bransch till bransch. Då investerare ser att det
går dåligt för en bransch så sprids osäkerheten på marknaden tills det går sämre för
andra branscher. Vad som ännu kan påpekas under denna händelse är att det relativt
sett gått sämst för branscherna Energi och Industri medan det gått bäst för branscherna
Finans och Dagligvaror.
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7.2.2 WHO:s meddelande
I tabell 14 presenteras näst de branschvisa resultaten för händelsen WHO:s meddelande.
Tabell 14

Branschvisa resultat, WHO:s meddelande
CAAR (-1:1)

AAR 0

CAAR (0:1)

CAAR (0:2)

CAAR(0:5)

CAAR(0:10)

-17,65%**

-2,61 %

-17,25%***

-13,12%**

-32,66%***

-20,67%**

-2,163

-1,075

-2,773

-2,024

-4,048

-2,189

-14,31%***

-2,52 %

-13,77%***

-11,46%***

-22,52%***

-15,06%**

-3,642

-1,551

-3,650

-3,610

-3,712

-2,408

-15,66%***

-2,86%***

-15,71%***

-12,81%***

-29,22%***

-21,64%***

-6,673

-2,821

-8,621

-7,119

-9,127

-7,328

Sällanköpsvaror

-15,65%***

-2,69%***

-15,19%***

-14,64%***

-28,20%***

-21,67%***

-5,140

-2,667

-6,385

-5,179

-4,633

-3,949

Dagligvaror

-13,25%***

-2,09%**

-12,95%***

-11,85%***

-19,48%***

-18,85%***

-4,735

-2,098

-5,426

-5,010

-2,981

-2,606

-18,13%***

-3,16%***

-17,37%***

-14,85%***

-23,46%***

-15,70%***

-8,418

-3,377

-8,551

-7,060

-5,012

-3,587

-14,45%***

-2,62%***

-14,26%***

-12,06%***

-25,75%***

-21,25%***

-5,895

-2,716

-6,545

-5,641

-6,773

-5,880

IT

-18,36%***

-2,93%***

-18,10%***

-15,41%***

-27,12%***

-18,78%***

-7,750

-2,952

-8,189

-6,708

-8,101

-5,443

Teleoperatörer

-14,32%***

-1,21 %

-13,17%***

-10,37 %

-13,73 %

-11,41 %

-2,847

-0,552

-2,766

-1,448

-1,507

-0,959

-21,24%***

-3,55 %

-19,99%***

-16,65%**

-27,90%***

-17,07 %

-2,992

-1,190

-3,147

-2,572

-3,403

-1,631

-16,88%***

-1,98%***

-15,89%***

-15,81%***

-36,28%***

-25,52%***

-5,613

-2,727

-5,834

-5,108

-5,263

-5,379

Energi
Material
Industri

Hälsovård
Finans

Kraftförsörjning
Fastigheter

***,**,* indikerar en statistisk signifikans på 1%, 5% och 10% nivå

I denna tabell ser man snabbt att samtliga branscher genererat stora negativa onormala
avkastningar under samtliga undersökta händelsefönster. CAAR (-1:1) är för samtliga
branscher statistiskt signifikanta på en procents nivå där kraftförsörjning drabbats värst
medan dagligvaror drabbats minst. Under händelsedagen har hälsovård drabbats värst,
dock har kraftförsörjning en lägre onormal avkastning men avkastningen har inte varit
statistiskt signifikant. Om man kollar mera långsiktigt på CAAR (0:10) kan man se att
fastighetsbranschen drabbats värst av WHO:s meddelande. Fastighetsbranschen gjorde
under denna elva dagars period en genomsnittlig kumulativ onormal avkastning på
minus 25,52 procent, vilket är ungefär tio procent sämre än materialbranschen
(basindustri) med en genomsnittlig kumulativ onormal avkastning på minus 15,06
procent.
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I tabell 14 kan man även observera att den genomsnittliga kumulativa onormala
avkastningen blir mera positiv från CAAR (0:5) till CAAR (0:10) för alla branscher
förutom finans och dagligvaror där meddelandets effekt är mera långvarig.
WHO:s meddelande att COVID-19 är en pandemi hade som väntat den största inverkan
på de nordiska branscherna. Under händelsedagen hade Hälsovård den sämsta
statistiskt signifikanta onormala avkastningen medan Fastigheter hade den bästa
statistiskt signifikanta onormala avkastningen. Vidare under händelsedagen till dagen
efter hade Kraftförsörjning och IT branschen de sämsta statistiskt signifikanta onormala
avkastningarna medan Dagligvaror och Teleoperatörer hade de bästa statistiskt
signifikanta onormala avkastningarna. Detta är ungefär i linje med vad Ramelli och
Wagner (2020) hittat under liknande tidsperiod med undantaget Teleoperatörer. Mazur
et al. (2021) hittar däremot andra resultat. Deras resultat visar att Hälsovård gjorde
positiva onormala avkastningar under händelsedagen 12 mars 2020 medan
Fastighetsbranschen gjorde negativa onormala avkastningar på över 8 procent. Även IT
branschen hade positiva statistiskt signifikanta onormala avkastningar i studien.
Under perioden händelsedagen till fem dagar efter har väldigt negativa onormala
avkastningar uppmätts. Branscherna Fastigheter, Kraftförsörjning, IT, Sällanköpsvaror,
Industri och Energi hade onormala avkastningar på mellan 27 och 37 procent.
Dagligvaror, Hälsovård och Material klarade sig bäst men den onormala avkastningen
låg på runt minus 20 procent. Detta är logiskt då branscher som Dagligvaror, Hälsovård
och Material ofta är relativt stabila i svåra marknadslägen medan branscher som
Fastigheter och Sällanköpsvaror är mera känsliga för finansiell instabilitet. Vidare under
perioden händelsedagen till tio dagar efter händelsen har de onormala avkastningarna
blivit mindre negativa. Detta är i linje med hypotesen om effektiva marknader och
beteendeekonomi. Överreaktioner korrigeras mot det normala. Okunniga investerare
har följt med vad andra gjort som lett till informationskaskader och därför har
aktiepriserna drivits ner först för att sedan stabiliseras.
7.2.3 Ekonomisk stimulering
I tabell 15 presenteras resultaten för händelsen ekonomisk stimulering. Ekonomisk
stimulering har haft en positiv inverkan för två branscher. CAAR (-1:1) är positiv för
branscherna Kraftförsörjning och IT medan den är negativ för resterande branscher. IT
branschen har genererat en genomsnittlig kumulativ onormal avkastning på 0,65
procent som är statistiskt signifikant på 1 procents nivå. Energibranschen har genererat
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den sämsta genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen på minus 2,61 procent
under detta händelsefönster. Fastigheter är under denna händelse den största förloraren
med en genomsnittlig kumulativ onormal avkastning på runt tre procent över alla
händelsefönster.
Tabell 15

Branschvisa resultat, ekonomisk stimulering
CAAR (-1:1)

AAR 0

CAAR (0:1)

CAAR(0:5)

CAAR(0:10)

-2,61%**

-1,37 %

-2,06 %

-0,77 %

0,47 %

1,986

1,630

-0,898

-1,027

-0,263

-1,58%**

-1,70 %

-1,04 %

0,96 %

2,47 %

2,245

0,531

-0,683

-0,338

0,122

Industri

-0,61%***

-0,80 %

-0,37 %

-0,80 %

2,82 %

4,389

1,154

-0,539

-1,373

-0,556

Sällanköpsvaror

-1,24%***

-1,69%**

-1,26 %

0,69 %

3,43 %

Energi
Material

Dagligvaror
Hälsovård
Finans
IT
Teleoperatörer
Kraftförsörjning
Fastigheter

2,855

2,032

-0,964

-0,783

0,048

-0,13%*

-1,39%*

-0,27 %

1,85 %

4,00 %

1,816

1,711

-0,050

-0,258

0,167

-0,98%***

-2,00%*

-1,99 %

-0,13%*

1,82 %

6,426

1,666

-0,638

-1,685

-0,788

-1,58%*

-1,27 %

-1,11 %

0,42 %

3,59 %

1,915

0,301

-1,315

-1,089

-0,219

0,65%***

-1,25%***

-0,38 %

-0,09 %

1,55 %

4,133

3,116

0,493

-0,643

-0,020

-2,27 %

-1,45 %

-1,33 %

-0,75 %

0,75 %

1,221

1,413

-0,951

-0,579

-0,469

0,46%*

0,05 %

0,83 %

2,40 %

4,27 %

1,773

1,195

0,108

0,065

0,411

-2,29%***

-1,70 %

-2,29%*

-3,09%***

-2,48%**

4,119

0,641

-1,919

-3,004

-2,140

***,**,* indikerar en statistisk signifikans på 1%, 5% och 10% nivå

Ingen av de tidigare forskningarna har undersökt branschvisa skillnader för denna typ
av händelse. Denna händelse förväntades ha en positiv inverkan på börserna och
branscherna men negativa onormala avkastningar har ändå uppmätts för flera
branscher. Under händelsedagen har exempelvis Hälsovård haft en negativ onormal
avkastning på 2 procent, vilket är den lägsta onormala avkastningen under dagen. Den
enda branschen med en positiv onormal avkastning under händelsedagen är
Kraftförsörjning som haft en onormal avkastning på 0,05 procent. Dock är avkastningen
inte statistiskt signifikant. Under perioden en dag före händelsedagen till en dag efter
har IT branschen och Kraftförsörjning haft positiva onormala avkastningar. Dessa
branscher är kapitalintensiva branscher där mycket kapital krävs så för dessa branscher
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har stimulansåtgärder haft en positiv inverkan. Stimulansnyheterna har i sin tur inte
hjälpt branscherna Energi och Fastigheter som har negativa onormala avkastningar på
över 2 procent.
Under den längsta händelseperioden har alla branscher förutom Fastigheter positiva
onormala avkastningar som dock inte är statistiskt signifikanta. Nyheten är positiv så
logiken säger ändå att avkastningar borde vara positiva. Dagligvaror, Kraftförsörjning,
Finans och till och med Sällanköpsvaror är klara vinnare här. Människor har efter
stimulansåtgärderna en bättre tillit till kapitalmarknaderna och håller inte i sina pengar
på samma sätt som då osäkerheten är stor.
7.2.4 Första vaccineringen
Till sist presenteras även resultaten för händelsen första vaccinering i tabell 16. I denna
tabell finns endast ett resultat som är statistiskt signifikant. IT branschen har genererat
en genomsnittlig kumulativ onormal avkastning på 1,55 procent från händelsedagen till
tio dagar efter händelsen. Resterande resultat är inte statistiskt signifikanta men man
kan ändå observera att exempelvis kraftförsörjning gjort bra ifrån sig under samtliga
händelsefönster.
Att resultaten inte varit signifikanta kan ha flera olika orsaker. Otroligt många händelser
påverkade aktiebörserna under första halvåret av 2020. Denna händelse sker i slutet av
året och innan detta har investerare antagligen lärt sig av sina tidigare misstag. Under
de tidigare händelserna kunde man se överreaktioner till ny information och
flockbeteende till följd av finansiell smitta. När någon aktie eller någon bransch mitt i
allt började gå ner följdes detta av att nedgången bara gick brantare och brantare neråt.
På grund av detta har denna händelse inte fått samma reaktion.
Enligt Phan & Narayan (2020) har stora överreaktioner skett på börserna eftersom
COVID-19 är en händelse som aldrig tidigare förekommit på liknande sätt. Ju mera tiden
går kommer mer och mer information om COVID-19 att bli tillgängligt och till slut
kommer nyheter om pandemin inte att ha samma inverkan som i början. Människor
reagerar mera till dåliga nyheter jämfört med bra nyheter. Detta har även märkts i
resultaten i denna avhandling.
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Tabell 16

Branschvisa resultat, första vaccineringen

Energi
Material
Industri
Sällanköpsvaror
Dagligvaror
Hälsovård
Finans
IT
Teleoperatörer
Kraftförsörjning
Fastigheter

CAAR (-1:1)

AAR 0

CAAR (0:1)

CAAR(0:10)

-2,61 %

-1,37 %

-2,06 %

0,47 %

-0,505

-0,731

-0,363

-0,271

-1,58 %

-1,70 %

-1,04 %

2,47 %

0,525

0,085

0,658

1,083

-0,61 %

-0,80 %

-0,37 %

2,82 %

1,156

0,177

0,550

1,802

-1,24 %

-1,69 %

-1,26 %

3,43 %

0,294

-0,090

0,089

0,873

-0,13 %

-1,39 %

-0,27 %

4,00 %

0,306

0,024

0,062

0,677

-0,98 %

-2,00 %

-1,99 %

1,82 %

0,040

0,076

-0,281

0,578

-1,58 %

-1,27 %

-1,11 %

3,59 %

0,428

-0,054

0,094

0,491

0,65 %

-1,25 %

-0,38 %

1,55%*

0,828

0,583

0,451

1,816

-2,27 %

-1,45 %

-1,33 %

0,75 %

0,428

0,687

0,668

-0,231

0,46 %

0,05 %

0,83 %

4,27 %

0,499

-0,106

0,887

0,791

-2,29 %

-1,70 %

-2,29 %

-2,48 %

-0,586

-1,421

-1,515

-0,900

***,**,* indikerar en statistisk signifikans på 1%, 5% och 10% nivå

7.3

Börsernas återhämtning

Samtliga nordiska börser störtdök i mars 2020 men har sen dess återhämtat sig till högre
värden än före kraschen. Innan kraschen nådde Helsingforsbörsen sitt all-time high den
11 februari 2020, Stockholmsbörsen sitt all-time high den 17 februari 2020,
Köpenhamnsbörsen sitt all-time high den 24 februari 2020 och Oslobörsen sitt all-time
high den 20 januari 2020. Efter detta kraschade börserna i mars 2020 med runt 30–40
procent av börsernas all time-high. Från kraschen började sedan börserna att återhämta
sig för att klättra tillbaka till all-time high.
I tabell 17 presenteras återhämtningen för börserna. Som tabellen visar tog det minst tid
för Köpenhamnsbörsen att återhämta sig till all-time high priset före kraschen.
Oslobörsen återhämtade sig först i januari 2021, vilket är en stor skillnad mot de andra
börserna.
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Tabell 17

Börsernas återhämtning

Börs

Min dag

Återhämtningstid

Återhämtning till max

OMX HELSINKI

18.03.2020

202 handelsdagar

25.11.2020

OMX STOCKHOLM

19.03.2020

160 handelsdagar

02.10.2020

OMX COPENHAGEN

26.03.2020

100 handelsdagar

17.07.2020

OSLO

19.03.2020

244 handelsdagar

06.01.2021

Samtliga nordiska börser har återhämtat sig mycket bra efter kraschen i mars 2020. För
Köpenhamnsbörsen tog det endast 100 handelsdagar att återhämta sig till samma alltime high pris som rådde innan kraschen. För Oslobörsen tog det längst tid att återhämta
sig till samma all-time high pris, hela 244 handelsdagar. En stor bidragande faktor till
varför börserna snabbt återhämtat sig kan vara att flertalet nya investerare tagit sig in på
aktiemarknaderna då kapitalet inte konsumeras på annat sätt.
Liu et. al. (2020) undersökte återhämtningen på ett annorlunda sätt. De undersökta hur
många handelsdagar det tog för olika börser att återhämta sig till priset som rådde innan
WHO meddelade att COVID-19 är en pandemi. Enligt deras undersökning tog det endast
mellan 13 och 22 dagar för de nordiska börserna att återhämta sig, vilket är en mycket
snabb återhämtningstakt. Liu et. al. (2020) menar att länder med högre inkomster
överreagerade mera än länder med lägre inkomster till WHO:s meddelande. Samtidigt
återhämtade sig länder med högre inkomster också snabbare till normalläget än
länderna med lägre inkomster.
7.4

Eventuella brister i resultaten

Vad som ännu inte alls tagits upp är hur marknadsfaktorn kan påverka resultaten.
Samtliga undersökta händelser är makronyheter. Detta betyder att både företagen i
samplet och själva indexet som är matchat till företaget rör sig på liknande sätt. Ifall
företagets pris går ner kan indexet också på samma gång gå ner i pris. Detta är inte ett
problem om man exempelvis undersöker ifall ett uppköpt företags aktieägare erhållit
någon onormal avkastning. Ett aktieköp är en företagsspecifik händelse som inte
påverkar indexet speciellt medan WHO:s meddelande är en makrohändelse som
påverkar alla företag och marknader. I och med detta kan resultaten i denna avhandling
vara missvisande.
COVID-19 är ännu nytt och skiljer sig från tidigare pandemier. Ingen pandemi har
påverkat aktiemarknaderna på samma sätt som COVID-19. Nya nyheter om COVID-19
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kommer varje dag och vissa nyheter påverkar marknaderna mera än andra. Detta leder
till att valet av händelsedagar och valet av händelseperiod kan påverkas av andra nyheter
än själva nyheten som undersöks. Under händelseperioden kan andra nyheter om
pandemin eller andra företags- eller marknadsspecifika nyheter påverka företagen som
undersöks. Detta gör att det är bättre att undersöka kortare händelseperioder för att
isolera händelsedagen från andra påverkbara nyheter.
Ett tredje problem skulle kunna vara valet av estimeringsperiod. Perioden som valts för
att estimera parametrarna till marknadsmodellen är året 2019. Det är ett stort gap
mellan händelserna under andra halvan av 2020 och estimeringsperioden. I och med
detta kan den estimerade risken eller betan vara missvisande för uträknandet av
onormala avkastningar under de senare händelserna. Detta i sin tur kan ha lett till
mindre signifikanta resultat för de händelser som skett under andra halvan av 2020.
7.5

Förslag på fortsatt forskning

Forskning kring COVID-19 och aktiebörser är för tillfället inte storskaligt. Ju längre fram
i tiden vi kommer så kommer mer och mer data att bli tillgängligt för att undersökas.
Denna avhandling har blivit begränsad till året 2020 men det finns massvis av olika
aspekter man vidare kan undersöka. Exempelvis skulle det vara intressant att undersöka
hur de nordiska börserna reagerade under andra pandemier jämfört med COVID-19
pandemin. Här skulle det vara intressant om någon börs eller bransch klarat sig bättre
än de andra börserna eller branscherna under olika pandemier. Vidare skulle man kunna
inkludera länder som Island och andra närliggande länder som de baltiska länderna i
undersökningen.
I framtiden när marknaderna blir mera stabila och då COVID-19 (förhoppningsvis) är
ett minne skulle man även kunna undersöka hur COVID-19 påverkat olika branscher på
lång sikt. Har exempelvis vissa branscher blivit mindre på grund av konkurser och har
andra branscher vunnit marknadsandelar? Här skulle det också vara intressant att
undersöka ifall börsintroduktioner påverkats samt ifall premier vid företagsköp
förändrats.
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8 KONKLUSION
Denna magisteravhandling har undersökt hur de nordiska aktiebörserna reagerat till
fyra olika händelser under pandemiåret 2020. Detta är gjort i enlighet med flera andra
tidigare forskningar med hjälp av en händelsestudie. Händelserna har varit utspridda
under året 2020 och tre av fyra händelser har haft en betydande inverkan på
aktiebörserna. För händelserna har flera olika onormala avkastningar räknats ut. De
viktigaste onormala avkastningarna har varit runt händelsedagarna men även andra
perioder har uträknats för robusthetskontroll. Den statistiska signifikansen har räknats
ut med ett korrigerat t-test som introducerats av Kolari och Pynnönen (2010).
Resultaten påvisar att de tre första händelserna haft en statistiskt signifikant inverkan
på de nordiska börserna. De två första händelserna hade en negativ inverkan medan den
tredje händelsen både hade en negativ och en positiv inverkan på börserna. Den sista
händelsen hade ingen inverkan på börserna förutom en genomsnittlig kumulativ
onormal avkastning. Flera resultat är i linje med tidigare forskningar gjorda på likande
sätt medan vissa resultat går emot vad som hittats i tidigare forskningar. Exempelvis har
det under den första händelsen första fallet uppmätts en negativ genomsnittlig onormal
avkastning på 3,34 procent på den finska börsen, vilket är bättre än för de andra nordiska
länderna. Dessa resultat var i linje med He et. al. (2020).
För händelsen WHO:s meddelande har det för samtliga länder uppmätts negativa
genomsnittliga onormala avkastningar under händelsedagen som ligger på runt 2–3
procent. Vidare under händelsen ekonomisk stimulering har den finska börsen
genererat positiva onormala avkastningar under samtliga händelsefönster medan den
svenska, danska och norska börsen genererat både positiva och negativa onormala
avkastningar. För den sista händelsen första vaccineringen hittades inga statistiskt
signifikanta resultat.
De branschvisa resultaten visade att branschen dagligvaror klarat sig bäst under den
första händelsen första fallet och att samtliga branscher gjort negativa onormala
avkastningar på över 20 procent under händelsen WHO:s meddelande. Den tredje
händelsen ekonomisk stimulering hade en positiv inverkan för branscherna
Kraftförsörjning och IT då dessa gjorde en CAAR (-1:1) på 0,46 procent respektive 0,65
procent.
Teorikapitlen två och tre stöder samt går emot resultaten som diskuterats i kapitel åtta.
Enligt hypotesen om effektiva marknader ska man inte kunna erhålla någon avkastning
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över det normala på finansiella instrument eftersom all tillgänglig information om det
finansiella instrumentets pris redan finns återspeglat i dess pris. Teorier om
beteendeekonomi går emot detta och säger att exempelvis överreaktioner till nyheter kan
resultera i onormala prisförändringar på marknaden. Vidare påvisar resultaten en
närvaro av finansiell smitta. Kriser på marknader sprider sig från marknad till marknad
och volatiliteten stiger.
Som tidigare beskrivits har ingen annan tidigare smittsam sjukdom haft en så stor
inverkan på aktiemarknaderna runt om i världen som Coronapandemin. Vi har alla
drabbats på något sätt och vi drabbas fortsättningsvis av den. Läget i världen börjar på
sikt att ljusna men vi har fortfarande en väg att gå. Denna avhandling har bidragit med
ny forskning kring pandemin och är så vitt jag vet den enda som fokuserat på de nordiska
börserna. Framöver kommer vi att se ett flertal nya forskningar som kommer att fokusera
på olika aspekter av hur pandemin påverkat ekonomin och samhället. Förhoppningsvis
inspireras någon av denna avhandling för vidare forskning.
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BILAGA 1

GIGC SEKTORER

GICS SECTOR

På svenska

Energy

Energi

Materials

Material

Industrials

Industri

Consumer Discretionary

Sällanköpsvaror

Consumer Staples

Dagligvaror

Health Care

Hälsovård

Financials

Finans

Information Technology

Informationsteknik

Communication Services

Teleoperatörer

Utilities

Kraftförsörjning

Real Estate

Fastigheter

