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Sammandrag: 

Marknaden för börshandlade fonder har vuxit kraftigt de senaste åren och tidigare 

forskning har indikerat att fondandelspriser inte motsvarar värdet på värdepappren 

ifrågavarande fond äger. Detta innebär att lagen om ett pris inte gäller och kan 

utnyttjas för arbitragevinst. En fondandel kan bytas ut mot värdet på de underliggande 

aktierna, och vice versa och på det sätter kan en arbitragör tjäna på prisskillnaden som 

kallas för fondpremie.   

Avhandlingens syfte är att undersöka ifall priser på börshandlade fonder avviker från 

nettotillgångsvärden och vad som kan förutspå framtida premier. T-test visar att det 

existerar prisskillnader som kan utnyttjas för arbitrage. Eftersom dessa prisskillnader 

väldigt snabbt utnyttjas och rabatter kan uppnås genom förberedning och planering, 

är det motiverat för en investerare att förutspå dessa premier.  

Determinanterna som förklarar framtida premier härstammar från tidigare forskning, 

teori och empiriska iakttagelser likt hypotesen om överreaktioner. Tidsmässigt 

sträcker sig den undersökta perioden från 31.12.2008 till 9.4.2018 och geografiskt 

begränsas samplet till nordamerikanska börshandlade fonder, vilket innebär att för de 

431 inkluderade börshandlade fonderna i Nordamerika finns det cirka 2333 

observationer. Data omorganiseras till paneldata, men till följd av det stora antalet 

panelobservationer estimeras OLS regressioner för de enskilda fonderna likaså. 

Regressionen estimerar prisskillnaden genom att anta en fast effekt för tvärsnitt, till 

följd av Hausmans specifikationstest gjort på slumpeffekt.  
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Modellen kontrolleras för multikollinearitet, seriekorrelation, heteroskedasticitet och 

normalitet och det kan konstateras att regressionen uppvisar aningen positiv 

seriekorrelation i enlighet med tidigare forskning och förväntningar. Den positiva 

seriekorrelationen antas inte inverka på resultaten markant, då den tas i beaktande 

och används som en bakomliggande orsak. Dessutom estimeras en regression med en 

tidsförskjuten beroende variabel som förklarande variabel, vilket löser 

seriekorrelationsproblemet men ger annars lika resultat, förutom en högre 

förklaringsgrad. 

Resultaten indikerar att de största premierna finns att finna hos fonder med stora 

mängder förvaltade tillgångar(t-1), höga transaktionskostnader (t-2) och små 

handelsvolymer, som dessutom är så nygrundade som möjligt och innehar en köp-

rekommendation. Vidare indikerar resultaten att stora handelsvolymer härstammar 

från stora premier som utnyttjats, där premiernas utnyttjande även lett till prisökning 

och överreaktion. Det verkar även som premier, där fondandel löses in mot 

underliggande aktier istället för tvärtom, utnyttjas snabbare av arbitragörer. Vidare 

indikeras det att premier följer en momentaneffekt och priser följer teorin om 

överreaktioner. 

Nyckelord:  

Börshandlade fonder, fondpremier, fondrabatter, ETFs, 

momentaneffekt, handelsvolym, handelsrekommendationer, 

nettotillgångsvärde, NAV 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Marknaden för börshandlade fonder har vuxit enormt under de senaste två decennierna, 

likaså publiciteten och populariteten för dessa.  Marknadens enorma tillväxt kan 

förklaras som ett resultat av ökad efterfrågan på nya värdeinstrument som kombinerar 

fördelarna med passivt förvaltade fonder med aktivt förvaltade fonder, mindre 

asymmetrisk information, högre likviditet och helt enkelt mindre kapitalkrävande 

investeringar. Sedan den första börshandlade fonden börslistades år 1993 (Switzer, 

Varson & Zghidi 2000) har marknaden som sagt växt massivt vilket man även ser i figur 

1, som illustrerar den globala tillväxten för såväl börshandlade fonder som normala 

aktieandelsfonder (engelska: Mutual Funds). Bland annat börshandlade fonders natur, 

bakomliggande process och historiska avkastning innebär att även intresset för 

investering i dem och arbitragemöjligheter ökat, då fondandelar kan bytas ut mot 

aktierna som fonden äger och vice versa.  

 

Figur 1 Tillväxt av börshandlade fonder jämfört med aktieandelsfonder. (Källa: 
ETFdb.com) 

Jämfört med klassiska aktieandelsfonder har marknaden vuxit enormt, vilket man även 

ser i figur 1. Tillväxten av förvaltade tillgångar har ökat till cirka 2300 % år 2014. Sedan 

slutet av år 2010 har förvaltade tillgångar inom industrin ökat med 102 % på fem år, från 

ca 1,463 triljoner $ till 2,959 triljoner $ (PwC, ETFs: A roadmap to growth, 2016).  

Denna tillväxt beräknas även öka i framtiden, då bland annat PwC (2016) beräknar att 

förvaltade tillgångar inom ifrågavarande industri uppnår 7 triljoner $ vid år 2021. I 
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Europa har marknaden vuxit i samma linje, där värdet för förvaltade tillgångar uppgick 

till 454 miljarder USD år 2015. (KPMG, Exchange Traded Funds – A Regulatory 

Review, 2016) Tillgångar som förvaltas inom denna bransch globalt har alltså ökat 

enormt under de senaste åren, likaså antalet fonder som existerar på marknaden. Figur 

2 illustrerar hur antalet fonder ökat sedan början av 2000-talet från 276 fonder år 2003 

till närmare 5000 fonder år 2016.  

 

Figur 2 Antal börshandlade fonder i världen (Källa: Statista.com 2018) 

Då marknaden vuxit kraftigt, har prissättningen av dessa värdepapper även effektiverats, 

då arbitragörer allt snabbare kan utnyttja prisavvikelser i och med internet- och 

robothandel. Men hur fungerar egentligen prissättningen och hur kan den utnyttjas? 

Fonden delas upp i andelar, likt aktier, som säljs till investerare. Fonden investerar sedan 

i diverse värdepapper, exempelvis aktier, och då bör fondens totala värde(summan av 

fondandelarna) motsvara summan av fondens totala värdepapper, även kallat totalt 

nettotillgångsvärde. Ifall dessa värden inte motsvarade varandra, kunde en arbitragör 

byta ut fondandelar mot underliggande aktier eller vice versa.  

Tidigare studier har indikerat att fondens pris och nettotillgångsvärdet inte motsvarar 

varandra hela tiden, utan att det finns perioder där dessa inte motsvarar varandra och 

därmed kan utnyttjas av arbitragörer vilket indikerar att lagen om ett pris inte håller. 

Schleifer och Vishny (1997) poängterar ändå att det finns vissa begränsningar för 

arbitrage, vilka gör att prisavvikelser inte kan utnyttjas direkt. Petajisto (2017) 

undersöker prisavvikelser på just börshandlade fonder och hävdar att premier existerar, 

men de halveras efter ca en halv handelsdag, alltså att potentiella arbitragemöjligheter 
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är relativt kortvariga men fortfarande utnyttjbara. Dock finns det enligt författaren vissa 

fonder som har halveringstider för sina prisavvikelser på cirka 2-3 handelsdagar, vilket 

gör industrin till en potentiellt lockande investeringsmöjlighet. 

Frågeställningarna och problemområden som då uppstår är ifall lagen om ett pris gäller 

för marknaden ifråga, ifall prissättningsfelet teoretiskt kan utnyttjas för arbitrage och 

hurdan typ av fonder uppvisar större prisavvikelser. Vidare kan investerare söka efter 

olika indikatorer som visar att premier kan väntas i framtiden, förbereda sig genom att 

till exempel skaffa de underliggande aktierna för en rabatt, och för att sedan direkt kunna 

byta ut dem mot fondandelar. 

Således ämnar denna avhandling undersöka ifall lagen om ett pris gäller för marknaden 

för börshandlade fonder samt vad som kan förklara framtida prisavvikelser. Denna 

avhandling behandlar 431 börshandlade fonder i USA och Kanada under tidsperioden 

2009-2018.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka ifall priser på börshandlade fonder 

avviker från nettotillgångsvärden och vad som kan förutspå framtida premier. 

1.3 Bakgrund 

Fondinvestering kan anses fungera som en relativt billig diversifieringsmöjlighet för den 

gemene investeraren. Alltsedan Harry Markowitz (1952) i sin artikel ”Portfolio Selection” 

lade grunden för modern portföljteori, har investerare mer effektivt kunna mäta 

diversifieringsnytta och därmed omkonstruera sina portföljer. Investerare strävar till 

minimering av risk och maximering av vinst, ofta genom diversifiering. Ett sätt att uppnå 

maximal nytta av diversifiering innebär att en investerare införskaffar ett tillräckligt stort 

sampel av aktier. För att kunna replikera tillväxten och risken på en marknad som helhet 

så noggrant som möjligt behövs samtliga aktier som finns på den marknaden. Index 

fungerar ofta som approximationer för marknaders utveckling, där en samling aktier 

sätts ihop i en teoretisk portfölj och indexet mäter portföljens utveckling. Att replikera 

index innebär ändå höga transaktionskostnader, då ett så stort antal aktier bör 

inkluderas i portföljen, vilket gör att små investerare inte kan diversifiera i lika stor bredd 

som större investerare. Dessutom kräver vissa värdepapper större summor som 

investeras och vissa värdepapper lider av extrem illikviditet som gör att den gemene 

investeraren inte kan eller är lockad att investera i dessa.  
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Asymmetrisk information är något som viss värdepappershandel kännetecknas av då 

prissättningen av värdepappren inte kan ske effektivt. Låga handelsvolymer är även 

något som gör att investerare inte alltid kan investera i den önskade sektorn eller 

specifika värdepappret. 

Till följd av efterfrågan på billigare och effektivare diversifieringsmöjligheter, högre 

likviditet samt lägre asymmetrisk information har passiva fonder kommit till. (Daniel, 

Grinblatt, Titman & Wermers 1997) Investerarna köper andelar i fonden, som i sin tur 

köper aktier för att replikera diverse index, t.ex. S & P 500. Detta innebär i regel mindre 

vägda kostnader för investerarna. Det finns även aktivt förvaltade fonder som genom att 

följa en viss strategi, t.ex. hitta α-aktier1(Jensen, 1968), strävar till att uppnå onormala 

avkastningar. (Cremers, Ferreira, Matos & Starks 2016) Dessa aktivt förvaltade fonder 

kräver i regel större kostnader och enligt Petajisto (2013) lyckas genomsnittet av de 

aktivt förvaltade fonderna ändå inte överskrida avkastningen på måttstocken, som ofta 

är ett index. Petajisto påpekar ändå att de mest aktivt förvaltade fonderna lyckas slå sin 

måttstock(engelska: benchmark) med ca 1,26 % årligen, korrigerat för avgifter och 

kostnader.  

För små investerare innebar passivt förvaltade fonder att de relativt billigt och lätt kan 

åta sig exponering mot ett väldigt brett område. Passivt förvaltade fonder innebär dock 

vissa nackdelar, då de är indelade i två olika sorter, nämligen closed-ended och open-

ended.  

Closed-ended passivt förvaltade aktieandelsfonder (engelska: closed-ended mutual 

funds) kan köpas och säljas likt andra värdepapper på marknaden under 

börsöppningstider. Till skillnad från open-ended fonder, kan fondandelarna inte säljas 

tillbaka till fonden, vilket innebär felprissättning då fondandelens pris inte alltid 

motsvarar värdet på fondens underliggande tillgångar, hädanefter kallat 

nettotillgångsvärde. Eftersom fondandelarna inte kan lösas in av fonden själv kan 

arbitragörer inte utnyttja möjligheten och felprissättningen korrigeras inte.  

Open-ended passivt förvaltade aktieandelsfonder (engelska: open-ended mutual funds) 

fungerar däremot så att fondandelarna kan lösas in av fonden, dock endast efter att 

börsen stängt och då till nettotillgångsvärdet. Detta innebär i sin tur att det kan vara 

svårare att likvidera fondandelar, men felprissättning utnyttjas snabbt av arbitragörer 

                                                      
1 Jensens α är ett prestationsmått på vad ett värdepappers eller en fonds avkastning över den 
förväntade avkastningen är, alltså den onormala avkastningen.  
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och jämnas ut relativt effektivt. Eftersom inlösningen sker efter börsstängningen, 

innebär det att transaktionskostnaderna ökar, i enlighet med Constantinides (1986). Att 

lösa in fondandelar kostar även, vilket ökar likviditetsproblemet ytterligare.  

Investerare har då efterfrågat en blandning av de ovanstående två passivt förvaltade 

fonderna, för att ta del av bägge parters fördelar. Dessutom har minimering av 

asymmetrisk information, högre handelsvolymer, bättre likviditet och mindre 

kapitalkrävande investeringar varit något som marknaden strävar till. Allt detta 

kombinerat med empiriska indikationer på att aktivt förvaltade fonder i medeltal inte 

avkastar bättre, har lett till börshandlade open-ended fonder, på engelska exchange 

traded funds (ETFs), hädanefter kallade för börshandlade fonder. Börshandlade fonder 

är då i regel passivt förvaltade fonder, där fondandelarna handlas fritt på börsen men de 

kan även lösas in av fonden. Detta innebär att likviditetsproblemet, som delvis 

förklarades i förra delen gällande open-ended aktieandelsfonder, minskas genom att 

fondandelarna får handlas med under öppethållningstider. Även felprissättningen, då 

fondandelens pris varierar från nettotillgångsvärdet, kan utnyttjas av arbitragörer och 

således minimeras. 

Fördelarna med och succén bakom börshandlade fonder har inneburit att nya liknande 

börshandlade produkter kommit ut på marknaden. Nuförtiden kan man handla med 

börshandlade noter (engelska: Exchange Traded Notes), börshandlade råvaror 

(engelska: Exchange Traded Commodities), valutabaserade börshandlade fonder, 

inverser till dessa samt börshandlade produkter med hävstänger (engelska: Leveraged 

Exchange Traded Funds/Products). Hävstänger och inverser kan i dessa dagar kopplas 

till de flesta börshandlade produkter på marknaden och innebär en stor sorti nya 

investeringsmöjligheter för den gemene investeraren. 

Börshandlade fonders popularitet har alltså ökat, även så akademiska artiklar gällande 

dessa. Fondandelarnas pris motsvarar fortfarande nödvändigtvis inte 

nettotillgångsvärdet, alltså kan arbitragörer göra en riskfri vinst, genom att utnyttja 

denna prisskillnad, förutsatt att transaktionskostnaderna inte äter upp den potentiella 

vinsten. Ifall fondandelen handlas för 1000 € och nettotillgångsvärdet är 990 €, finns 

alltså ett premium i fondandelens pris.  Arbitragörer kan utnyttja detta, genom att köpa 

de underliggande aktierna för ett pris på 990 € och direkt byta ut dem mot motsvarande 

fondandel för 1000 €. I och med det gör arbitragören en riskfri vinst på 10 €. Alternativt, 

ifall fondandelens pris är 1000 € och nettotillgångsvärdet är 1010 €, kan arbitragören 

lösa in sin fondandel och erhålla de underliggande aktierna, eller kontanter motsvarande 
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samma summa, och därmed göra en riskfri vinst på 10 €. Inlösen kostar och att köpa de 

underliggande innebär naturligtvis transaktionskostnader, vilket självfallet bör tas med 

då arbitragören räknar sin potentiella vinst. Oavsett vilken väg prisskillnaden är, finns 

ofta en vinst att hämta ifall arbitragören reagerar tillräckligt snabbt på prisändringarna.  

Vissa fonders pris reagerar långsammare på ändringar av nettotillgångsvärdet än andra. 

Beroende på fondens natur och strategi finns det bättre och sämre sannolikhet att hitta 

fonder där möjligheter till arbitrage finns. Tidigare studier (Engle & Sarkar, 2006; Ackert 

& Tian, 2008 och Krause, Ehsani & Lien, 2014) har visat att fonder som strävar efter att 

replikera ett utländskt index, hädanefter landsfonder(engelska: country funds), ofta 

innehar ett större premium (prisskillnad) än fonder som replikerar inhemska index. 

Detta beror enligt Ackert och Tian (2008) på momentum-, illikviditets- och 

storleksfaktorer. Även regleringar gällande utländska investerare inverkar enligt 

Gallagher & Segara (2005).  

Detta akademiska arbete kommer att gå djupare in i dessa variabler och empiriskt visa 

att det finns fler förklarande variabler som inverkar på premiet på börshandlade fonder. 

Denna avhandling kommer alltså indikera vilken typ av börshandlad fond som mer 

frekvent och i större skala uppvisar prisskillnader mellan nettotillgångsvärde och 

fondandelspriser och på det sättet hur arbitragörer kan förutspå framtida möjligheter.  
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2 BÖRSHANDLADE FONDER 

Denna avhandling utreder felprissättning av börshandlade fonder och vad denna 

felprissättning beror på. Det är således av yttersta vikt att läsaren är bekant med 

processen bakom börshandlade fonder och hur mekanismen fungerar. I detta kapitel 

beskrivs börshandlade fonder djupare, hur de byggs upp och hur andelar kan lösas in. I 

simplare ordalag beskriver denna del arbitrageutnyttjandet. 

2.1 Vad är en börshandlad fond? 

Börshandlade fonder är ett slags värdepapper som handlas på börser runtom i världen. 

Fonden består av flera fondandelar, där det är andelarna som handlas med. Varje 

fondandel är en fordran på en institution eller emitter, som har en grupp specifikt 

sammansatta tillgångar. Dessa kan t.ex. vara SPDR2, eller Spiders, som traditionellt sett 

köper aktier underliggande ett visst index för att replikera det indexet. Fondens 

nettotillgångsvärde är då värdet av samtliga aktier de innehar. (Poterba & Shoven, 2002) 

Enligt Nasdaq (2017) kan börshandlade fonder definieras som ”fonder som replikerar 

index likt NASDAQ-100, S&P 500, Dow Jones etc, där fondandelarna egentligen är aktier 

i en portfölj som replikerar ett index.” .” [fritt översatt (NASDAQ, 2017)]  Börshandlade 

fonder försöker inte, till skillnad från andra indexfonder, avkasta bättre än måttstocken, 

de försöker replikera måttstocken. I enklare ordalag försöker de inte avkasta bättre än 

marknaden, de försöker fungera precis som marknaden. (NASDAQ, 2017)  

Klassiskt sett handlar den börshandlade fonden med aktier, men i dagsläget finns det 

ändå börshandlade fonder som använder sig av andra börshandlade fonder och diverse 

derivativer. Speciellt fonder som replikerar inversen till en marknad, index eller råvaror, 

eller fonder som använder sig av hävstänger innehar ofta derivatinstrument likt futurer, 

forwards, swaps och optioner bland sina tillgångar. (Mark Kennedy, 2017) I detta arbete 

fokuseras det ändå på klassiska börshandlade fonder till följd av datatillgänglighet. 

Fondandelarna skapas genom att en auktoriserad finansiell institution, till exempel en 

stor bank, ger en samling värdepapper åt den börshandlade fonden och i utbyte erhåller 

institutionen andelar av den börshandlade fonden. Dessa fondandelar kan köpas och 

säljas på samma sätt som normala aktier och investerare kan handla med dessa på 

börsen under börsöppningstider. Priset på fondandelarna kan ändå avvika från 

nettotillgångsvärdet, men auktoriserade finansiella institutioner kan då byta ut 

                                                      
2 SPDR är en samling olika börshandlade fonder, där namnet kommer från Standard & Poor's Depositary 
Receipts, som var den första börshandlade fonden av denna emitter. 
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fondandelar mot de underliggande aktierna eller vice versa för att balansera ut 

prisskillnaderna. Ifall fondandelens pris är lägre än nettotillgångsvärdet kommer 

institutioner att köpa fondandelarna och byta ut dem mot de underliggande aktierna. 

Alternativt, ifall fondandelens pris är högre än nettotillgångsvärdet kan institutioner 

köpa de underliggande aktierna och byta ut dem mot fondandelar. (Poterba & Shoven, 

2002) En börshandlad fond är alltså kort sagt ett börshandlat värdepapper som 

replikerar ett index, en råvara, obligationer eller en kombination av olika tillgångar, där 

tillgångarna kan bytas ut mot själva värdepappret eller vice versa. 

2.2 Nettotillgångsvärde och fondandelspriser 

Nettotillgångsvärden och fondandelspriser fungerar relativt lika, men ändå olika. Bägge 

är en andel av en större helhet, där andelen kan multipliceras med utestående andelar 

för att erhålla det totala värdet. Skillnaden mellan nettotillångsvärde och fondandelspris 

är att fondandelens pris multiplicerat med antalet utestående fondandelar är lika med 

fondens marknadsvärde, medan nettotillgångsvärdet multiplicerat med utestående 

fondandelar är lika med fondens totala tillgångar. (Morningstar, 2016) I simplare 

ordalag är alltså fondens totala tillgångar (varpå nettotillgångspriset beräknas) värdet på 

de underliggande aktierna som fonden införskaffat medan fondens marknadsvärde 

kopplas till fondandelspriset. Sammanfattningsvis kan man säga att fondandelspriset är 

marknadsvärdet medan nettotillgångsvärdet är bokvärdet. 

Nettotillgångsvärdet är baserat på fondens nuvarande tillgångar, medan fondandelens 

pris är baserat på förväntningar och framtida priser, likt aktier. Fondernas tillgångar 

består traditionellt sett av aktier, som har sina egna priser, vilket innebär att fonden 

fungerar som en portfölj av aktier. Fondandelspriserna är alltså det förväntade värdet på 

portföljen, eller fondandelen, medan nettotillgångsvärdet delvis kan jämföras med det 

förväntade värdet av de underliggande aktierna, eller det nuvarande värdet av portföljen. 

Det bör ändå konstateras att nettotillgångsvärdet inte återspeglar det relativa värdet. Det 

går alltså ändå inte att jämföra två olika fonder, som historiskt sett haft liknande 

avkastningar och följer samma strategi, genom att jämföra nettotillgångsvärden. För att 

jämföra nettotillgångsvärden bör det tas i beaktande att fonderna kan ha olika åldrar och 

olika ursprungsnettotillgångsvärden. (Morningstar, 2016) 

2.3 Skillnader mellan börshandlade fonder och aktieandelsfonder 

Börshandlade fonder och aktieandelsfonder är till vissa delar lika, men det finns 

samtidigt väsentliga skillnader mellan dem. För det första kan börshandlade fonder 
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handlas likt aktier på börsen. Börshandlade fondandelar handlas via mäklarfirmor, som 

tar vissa avgifter och fondandelarna kan köpas på marginal och blankas. Kombinerat 

med att dessa andelar kan handlas med under börsöppningstider, skiljer sig 

börshandlade fonder från normala aktieandelsfonder som i kontrast endast kan handlas 

med för nettotillgångsvärdet i slutet av dagen.  

Det finns ändå vissa likheter mellan börshandlade fonder och aktieandelsfonder. Flera 

börshandlade fonder replikerar marknadsindex, likt indexreplikerande 

aktieandelsfonder. Bägge fonderna kan även ha smärre problem med den aktiva risken 

då bruttoavkastningen skall matchas med indexet, även om den själva aktiva risken 

varierar för de olika fondtyperna. Kostnaderna för dessa varierar även och till följd av de 

börshandlade fondandelarnas köp-säljspridningar är skillnaden mellan 

nettotillgångsvärde och fondandelspris olika för de olika fondtyperna. (Poterba & 

Shoven, 2002) 

2.4 Motsvarande inlösen 

De underliggande aktierna kan bytas ut mot fondandelar och vice versa. Då en institution 

önskar byta ut fondandelar mot underliggande aktier, kan fonden direkt betala ut 

nettotillgångsvärdet åt institutionen. Ifall företaget fungerar under villkoren för 

”Investment Company Act” från 1940 kan de istället ge ut de fysiska aktierna som finns 

underliggande. Detta är i denna avhandling fritt översatt till motsvarande inlösen 

(Redemption in kind). Detta gäller även för aktieandelsfonder, men historiskt sett har 

det använts väldigt sällan för dessa. Detta reflekteras i att de börshandlade fondernas 

handelsvolymer mer frekvent uppnår extrema nivåer, då arbitragörer aktivt byter ut 

fondandelar och underliggande aktier. (Poterba & Shoven, 2002) 

2.5 Börshandlade fonders skattefördelar till följd av motsvarande inlösen 

Eftersom fonden kan välja hur inlösen betalas till institutionen, har fonden möjlighet till 

skattelättnader genom att minska värdet på orealiserade kapitalinkomster. Ifall en 

institution löser in 100 000 USD av fondandelar mot 100 500 USD underliggande aktier, 

tjänar arbitragören 500 USD, oavsett hur fonden betalar summan. Ifall de underliggande 

aktiernas basis 3för fonden är lägre än marknadsvärdet för aktierna, exempelvis 50 000 

USD, föredrar fonden att ge ut de aktierna, det vill säga låg-basis aktier. Genom att 

fonden ger ut aktier med lägre basis än marknadsvärde, elimineras de potentiella 

                                                      
3 Basis innebär vilket pris som används vid beskattningen.  
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kapitalinkomstskatterna som skulle uppdagas då aktierna säljs. Vidare, genom att 

fonden ger ut låg-basis aktier, minskar risken för att låg-basis aktier bör säljas i 

framtiden och realiserade kapitalinkomster distribueras till investerarna. T.ex. vid 

30.9.2000 hade SPDR totala nettotillgångar på 24,29 miljarder USD, överförda 

kapitalförluster på 0,52 miljarder USD och orealiserade kapitalförluster på 1,06 

miljarder USD. Då marknaden överlag vuxit mycket under denna tidsperiod, kan man 

anta att de lyckades ge ut låg-basis aktier för att kunna hålla sina hög-basis aktier, 

därmed tjänade de skattemässigt till följd av motsvarande inlösen. (Poterba & Shoven, 

2002) 
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3 BAKOMLIGGANDE TEORI OCH POTENTIELLA 
PROBLEMORSAKER 

Flera studier indikerar att nettotillgångsvärdet inte alltid motsvarar fondandelspriset, 

vilket i sin tur innebär att potentiella arbitragemöjligheter existerar. Men vad kan denna 

prisavvikelse egentligen bero på?  

3.1 Bakomliggande teori 

I enlighet med vissa välkända teorier likt lagen om ett pris och hypotesen om effektiva 

marknader borde prissättning ske på vissa sätt och enligt en viss procedur. Denna del 

behandlar vilka teorier som ligger bakom prissättningen av börshandlade fonder. 

3.1.1 Lagen om ett pris 

Lagen om ett pris är en ekonomisk teori som innebär att råvaror, tillgångar eller 

värdepapper skall ha samma pris oberoende var i världen varan handlas. Teorin baserar 

sig på arbitragemöjligheter där en prisskillnad snabbt kan utnyttjas av en arbitragör tills 

priserna balanseras ut. Prisskillnaden bör ändå justeras för valutakurser och 

motsvarande för att priserna skall jämföras.  

I detta akademiska arbete behandlas börshandlade fonder. Fondandelens pris bör i 

enlighet med lagen om ett pris motsvara nettotillgångsvärdet. En fondandel innebär en 

andel av fonden, där fonden strävar till att replikera en viss industri eller index och köper 

fonden diverse aktier för att kunna replikera indexet eller industrin. Fondens totala 

värde bör då vara det totala värdet av dess totala tillgångar, alltså samtliga aktier fonden 

inhandlat. Historiskt sett har det ändå frekvent funnits skillnader mellan 

nettotillgångsvärdet och fondandelarnas pris, vilket tyder på att lagen om ett pris inte 

gäller i lika stor grad för börshandlade fonder. Bl.a. Ackert och Tian (2008), Krause, 

Ehsani och Lien (2014) samt Petajisto (2017) har funnit indikationer på att börshandlade 

fonder inte prissätts fullständigt effektivt. Även före börshandlade fonder kom till, har 

bl.a. Isard (1977) hittat antydan på att lagen om ett pris inte fungerar perfekt. Då flera 

börshandlade fonder även replikerar diverse råvaror, kan det påpekas att Ardeni (1989) 

hävdar att råvarors priser även strider mot lagen om ett pris.  

3.1.2 Hypotesen om effektiva marknader 

Hypotesen om effektiva marknader, hädanefter kallad HEM, hävdar att samtliga priser 

på en marknad bör reflektera all tillgänglig information. Således bör det vara omöjligt 

att uppnå onormala avkastningar på basis av information, då all information redan har 
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tagits i beaktande vid prissättningen. Det bör ändå konstateras att HEM gör vissa kritiska 

antaganden, nämligen att marknaderna är perfekta. Detta innebär att inga 

transaktionskostnader existerar, information är gratis, investerare är rationella och 

överens om hur nyheter påverkar priser. Det är ändå klart att i verkligheten uppnås inte 

alla antaganden, vilket bland annat Bondt och Thaler (1985) hävdar i och med deras 

teorier gällande överreaktioner. Vidare kan HEM kan delas in i tre olika nivåer; nämligen 

svag, semistark och stark. (Malkiel och Fama, 1970 samt Basu, 1977)  

Den svaga formen innebär att all historisk information reflekteras i priser, vilket innebär 

att all slags teknisk analys inte kan fungera enligt HEM. Denna nivå hör ihop med teorin 

om slumpmässig rörelse, eller ”random walk theory”, som innebär att marknadsrörelser 

är slumpmässiga. (Malkiel och Fama, 1970; Basu, 1977 samt Van Horne och Parker, 

1967) 

Den semistarka formen innebär är identisk med den svaga, men innefattar därtill att all 

publik information, liksom balans- och resultaträkningar, även finns inkluderade. Detta 

innebär att fundamental analys inte heller kan fungera enligt HEM. (Malkiel och Fama, 

1970 samt Basu, 1977) 

Slutligen finns den starka formen, som innebär att verkligen all information som ens en 

enskild person innehar finns reflekterad i priserna. Detta innebär att enskilda individer, 

eller insiders, inte kan utnyttja överlägsen information då denna information redan finns 

reflekterad i priserna. (Malkiel och Fama, 1970 samt Basu, 1977) 

Tidigare nämnda överreaktioner av Bondt och Thaler (1985) kan även kopplas till 

marknaden för börshandlade fonder, där priset fluktuerar kraftigare än det borde till 

följd av nyheter, i relation till priset på de underliggande aktierna, vilket i sin tur orsakar 

ett premie eller rabatt på fonden. 

3.2 Potentiella orsaker till felprissättning av börshandlade fonder 

3.2.1 Allmänna orsaker 

Som det tidigare har indikerats sker inte prissättningen av börshandlade fonder 

fullständigt effektivt. Traditionellt sett strävar börshandlade fonder till att replikera 

diverse index genom passiva investeringsstrategier. Att fullständigt lyckas replikera 

index har historiskt sett ändå visat sig näst intill omöjligt. De flesta börshandlade fonder 

lyckas inte replikera sin måttstock, vilket Elton, Gruber, Comer och Li (2002) hävdar att 

beror på att dividender inte återinvesteras. Men även om replikeringen inte sker perfekt 
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för börshandlade fonder, borde nettotillgångsvärdet och priset motsvara varandra. Flera 

empiriska studier, bl.a. Engle och Sarkar (2002), Rompotis (2008) och Krause etl al. 

(2014) har ändå indikerat att detta inte stämmer, alltså att premier eller rabatter 

existerar. Men vad beror detta egentligen på? 

Hughen (2003) hävdar att detta kan bero på nationella regelverk som bromsar in 

effektiveringsprocessen, alltså hur snabbt arbitragörer kan utnyttja premier och således 

balansera ut prisskillnader. En annan orsak för premiers existens kan enligt Simon och 

Sternberg (2005) bero på överreaktioner, där fonders framtida avkastningar kan 

förutspås med hjälp av fondernas premier. Rompotis (2008) kommer även till slutsatsen 

att premierna kan fungera som indikatorer på framtida avkastningar. Rompotis (2008) 

hävdar dessutom att börshandlade fonder med större rabatter (eller mindre premier) 

avkastar mer än börshandlade fonder med större premier (eller mindre rabatter). Cherry 

(2004) hittar även ett liknande sammanband mellan premier och framtida avkastningar. 

Då information gällande fondpremier kan utnyttjas för vinstbringande syften, innebär 

det då att hypotesen om effektiva marknader inte gäller inom industrin för börshandlade 

fonder.  

Diverse kostnader, kapital som inte återinvesteras, dividendbeskattning, köp-

säljspridningar och geografiska avstånd (som resulterar i osynkroniserade 

börsöppningstider) är andra potentiella orsaker för premiernas existens. Allt detta 

innebär även att den aktiva risken (engelska: tracking error) är större för de 

börshandlade fonderna än de teoretiska indexen de replikerar.  

3.2.2 Transaktionskostnader 

Viss tidigare forskning har antytt att hypotesen om effektiva marknader inte skulle gälla 

och därmed att arbitragemöjligheter existerar. Detta innebär ändå att det är nödvändigt 

att ta transaktionskostnader i beaktande, för att faktiskt mäta den verkliga vinsten. Ett 

grundantagande i HEM är att inga transaktionskostnader existerar på en perfekt 

marknad, men eftersom den verkliga världen sällan ter sig perfekt existerar 

transaktionskostnader på börsmarknaden. De flesta värdepappershandeln på börsen 

kostar alltså, detsamma gäller för börshandlade fonder. Ifall transaktionskostnaderna är 

högre än den potentiella arbitragevinsten kommer arbitraget inte att utnyttjas, eftersom 

kostnaden är större än vinsten. Därför bör man inkludera transaktionskostnader ifall en 

investeringsstrategi ämnas byggas upp baserat på dessa prisskillnader, alltså premier.  

Därmed kan man tänka sig att en av orsakerna till att premier existerar är just 
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transaktionskostnader, då arbitraget inte egentligen existerar eftersom kostnaden 

överskrider lönsamheten. I denna avhandling inkluderas ändå en approximation för 

transaktionskostnader, eller illikviditet, som en förklarande variabel då ingen direkt 

strategi ämnas göras.  

3.2.3 Reglering i USA 

Som tidigare nämnt har bl.a. Hughen (2003) påpekat att regelverk kan inverka på 

prissättningen, vilket i sin tur kan påverka arbitragemöjligheterna. Lagenligt måste 

samtliga börshandlade fonder i USA ha öppenhetsklausuler i enlighet med Securities Act 

från 1933 och Securities Exchange Act från 1934, men även följa regler angivna av 

Securities and Exchange Commission (SEC). (Vanguard, 2018) Dessa regelverk innebär 

att fonderna bör ge ut information i årliga rapporter. Därtill bör de flesta fonder följa 

Investment Company Act från 1940, som innebär att transaktionskostnaderna, 

skuldsättningsgraden, bolagets styrelse och förvaringen av bolagets fondtillgångar 

begränsas och regleras. Detta gäller för de flesta börshandlade fonder i USA, men vissa 

fonder som är tidsbegränsade, m.a.o. closed-end, berörs inte av regleringen från 1940, 

vilket innebär att investerarna är mindre skyddade. Det bör även påpekas att endast 

auktoriserade investerare kan lösa in fondandelar.   

3.2.4 Reglering i Europa 

KPMG (2016) listar upp flera av de väsentliga regleringarna för börshandlade fonder i 

Europa, där det bl.a. påpekas att öppenhet likt i USA även gäller i Europa. Fonderna bör 

ge ut regelbundna rapporter och investerarna bör skyddas. En rättvist vald ledning bör 

finnas och konkurrensen bör skötas rätt. Därtill bör fonderna säkerställa att den aktiva 

risken hålls tillräckligt låg och fonderna bör rapportera tilläggskostnader som hänför sig 

till portföljjusteringar och andra förvaltningskostnader. Fonderna bör även ge ut 

information om hur indexen replikeras, ifall det sker genom normala aktier, syntetisk 

replikering, eller en blandning av dessa, samt risker kopplade mot dessa. Slutligen bör 

samtliga intäkter överföras på fonden, exkluderat övriga operativa kostnader, medan 

ledningens gömda kostnader inte för överföras på fonden. KPMG (2016) påpekar även 

att framtida regleringar finns att vänta, bl.a. begränsningar för vilken typ av måttstock 

som får replikeras. Då fonder i USA inte i lika stor grad är skyldiga att ge ut information 

om hur indexen replikeras, kan det vara svårare för investerare att uppskatta framtida 

nettotillgångsvärden, således priser och genom det fondpremier.  
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Till följd av finanskrisen har kraven på transparens liksom reglering överlag gällande 

fonder ökat markant. Till exempel en väldigt populär fond, SPY, vilket är en SPDR 

börshandlad fond som replikerar S & P 500 indexet, får inte längre handlas av europeiska 

investerare. Detta beror på att SPY-fonden inte ger ut ett dokument gällande 

nyckelinformation, ett s.k. ”Key Information Document”, vilket krävs av fonder enligt 

den europeiska unionen. (Bloomberg, 2018) Detta är ett exempel på hur regleringen kan 

inverka på premiet, då vissa arbitragörer inte får utnyttja prisavvikelser.  
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4 TIDIGARE FORSKNING 

Under de senaste åren har populariteten av börshandlade fonder samt diverse tidigare 

nämnda varianter av dessa ökat enormt. Forskningen gällande dessa har även ökat, men 

inte i samma grad. I detta kapitel presenteras de mest centrala artiklarna inom 

prissättning, arbitragemöjligheter och investeringsstrategier på marknaden för 

börshandlade fonder. 

4.1 Ackert och Tian 2008 

Lucy Ackert och Yisong Tian (2008) presenterar i sin artikel ”Arbitrage, liquidity, and 

the valuation of exchange traded funds” hur väl börshandlade fonder presterat 

historiskt och till viss del vad skillnaden mellan priser och nettotillgångsvärden beror på. 

Författarna uppvisar resultat för vilka typer av börshandlade fonder, speciellt fonder 

som investerar utomlands, kan ha stora positiva seriekorrelationer i deras premier. De 

hävdar att dessa premier beror på momentan-, likviditets- och storleksfaktorer. 

4.1.1 Metod 

Skribenterna konstruerar sin hypotes som att variationer i värdet av de underliggande 

aktierna i en börshandlad fond fullt reflekteras i priset på fondandelen, i enlighet med 

”lagen om ett pris”4. På grund av osynkroniserad handel över internationella 

tidsskillnader kan det ändå finnas vissa dröjsmål för den nya informationen att 

reflekteras i priser. Författarna undersöker vidare premiets, som alltså är skillnaden 

mellan pris och nettotillgångsvärde, och likviditetens (fondens samt de underliggande 

aktiernas) förhållande. På segmenterade marknader orsakar illikviditet på marknaden 

för börshandlade fonder prissänkningar på de börshandlade fonderna, vilket resulterar 

i lägre premier. I kontrast innebär illikviditet på marknaden där de underliggande 

aktierna handlas att nettotillgångsvärdet sjunker, vilket då ökar premiet. Ackert och Tian 

antar då att segmentering leder till ett negativt förhållande mellan premiet på 

börshandlade fonder och illikviditet på marknaden för de börshandlade fonderna och ett 

positivt förhållande mellan premier på börshandlade fonder och underliggande aktier.  

Det bör ändå konstateras att illikviditet kan smitta av sig5, vilket innebär att 

likviditetseffektens effekt på premiet inte är självklart, då illikividitet smittar av sig 

                                                      
4 ”Lagen om ett pris” innebär att all information reflekteras I priset och inga arbitragemöjligheter finns. 
5 I enlighet med “liquidity spillover effects” myntat av Jain, Xia och Wu (2006) 
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mellan marknader för båda de underliggande aktierna och de börshandlade fonderna. 

Premiet kan då till och med i integrerade marknader beräknas närma sig noll.  

För att mäta ovanstående variablers effekt på prissättningen av börshandlade fonder, 

estimerar författarna följande OLS-regressioner, för tre olika portföljer; USA-fonder, i-

lands-fonder, u-lands-fonder6: 

𝑃𝑅𝑓,𝑡 = 𝛼𝑓,0 + ∑ 𝛼𝑓,𝑡−𝑖
𝑀𝑂𝑀

2

𝑖=0

𝑀𝑂𝑀𝑓,𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑓,𝑡−𝑖
𝐴𝐼𝑀,𝐸𝑇𝐹

2

𝑖=0

𝐴𝐼𝑀𝑓,𝑡−𝑖
𝐸𝑇𝐹 + ∑ 𝛼𝑓,𝑡−𝑖

𝐴𝐼𝑀,𝐻𝑜𝑚𝑒𝐴𝐼𝑀𝑓,𝑡−𝑖
𝐻𝑜𝑚𝑒

2

𝑖=0

+ ∑ 𝛼𝑓,𝑡−1
𝑉𝑂𝐿,𝐸𝑇𝐹𝑉𝑂𝐿𝑓,𝑡−𝑖

𝐸𝑇𝐹

2

𝑖=0

+ ∑ 𝛼𝑓,𝑡−𝑖
𝑉𝑂𝐿,𝐻𝑜𝑚𝑒𝑉𝑂𝐿𝑓,𝑡−𝑖

𝐻𝑜𝑚𝑒

2

𝑖=0

+ 𝛼𝑓
𝑀𝑉𝑀𝑉𝑓,𝑡 + 𝑒𝑓,𝑡. 

(1) 

PR är fondens premie, definierat som den naturliga logaritmen av förhållandet mellan 

fondens pris och nettotillgångsvärdet; MOM är momentaneffekten för 

nettotillgångsvärdet, definierat som den naturliga logaritmen för förhållandet mellan 

nettotillgångsvärdet vid dag t och dag t-1; AIM är Amihuds kvadratrotsmått på likviditet, 

definierat som kvadratroten av förhållandet mellan daglig avkastning och handelsvolym; 

VOL är den naturliga logaritmen för daglig handelsvolym i USD och slutligen är MV 

marknadsvärdet för fonden, även den definierad som den naturliga logaritmen. 

Författarna använder sig av två dagars tidsförskjutning(engelska: lag) för MOM, AIM 

och VOL för att ta den osynkroniserade handeln i beräkning. Ackert och Tian påpekar 

att premiet även kan vara negativt vilket innebär att fonden säljs på rabatt. 

4.1.2 Data 

Författarna använder data insamlat från Datastream och Nuveen Investments. Data 

består av dagliga priser, handelsvolymer, utestående aktier samt data för underliggande 

index. Vidare används Reuters som databas för de börshandlade fonderna som 

investerar utomlands. Efter justeringar återstår 28 börshandlade fonder, då bland annat 

endast en och samma emitter används för jämförbarhetens skull. Tidsperioden sträcker 

sig från 1.6.2002 till 13.1.2005 vilket innebär en tidsperiod på ungefär två och ett halvt 

år. Eftersom utländsk index data inte är tillgängligt för samtliga utländska marknader, 

använder sig Ackert och Tian sig av totala värdet aktier som handlats på hela marknaden 

under en dag, då författarna hävdar att utländska index representerar 83 % av hela 

                                                      
6 Börshandlade fonder som replikerar inhemska(USA) index, utvecklingsländers index respektive 
industriländers index. 
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landets börshandlade aktier, till och med 100 % så som i Spanien. Samplet består av 28 

fonder, av vilka sju är fonder som replikerar inhemska(USA) fonder och 21 fonder7 som 

replikerar utländska fonder. Totalt finns det då 15 109 observationer per variabel, där 

fonden som replikerar Sydafrikas index har minst observationer(334) och de flesta 

inhemska index-replikerande fonder har 592 observationer. I medeltal hittas 

fondpremier för 68 % av fonderna, medan de resterande nio fonderna uppvisar 

fondrabatter. Det största premiet(9,46 %) hittas i den börshandlade fonden som 

replikerar Sveriges index, medan den största rabatten (8,50 %) hittas i den börshandlade 

fonden som replikerar Taiwans index. I medeltal hittas den största prisavvikelsen 

(0,1689 %) på börshandlade fonder som replikerar utvecklingsländers index, medan den 

i medeltal minsta (0,0135 %) hittas på börshandlade fonder som replikerar i-länders 

index. Detta är överraskande, då författarna antog att fonderna som replikerar inhemska 

index skulle ha den i medeltal minsta prisavvikelsen, men där uppvisas i medeltal endast 

en prisavvikelse på 0,0154 %. 

4.1.3 Resultat 

Genom att utföra OLS-regressionsestimat och – analyser, kan författarna konkludera att 

historiska förändringar av nettotillgångsvärdet har en signifikant effekt8 på fondpremier. 

Enligt Ackert och Tian är detta en indikation på att all historisk information inte fullt 

reflekteras i priserna på börshandlade fonder. Det bör ändå påpekas att samtliga 

justerade R²-värden ligger mellan 0,0433 och 0,0906. Författarna påpekar dessutom att 

resultaten inte är ekonomiskt signifikanta, då arbitrage-möjligheter minimeras då 

transaktionskostnader tas i beaktande. 

Vidare visar Ackert och Tian att för USA-fonder har handelsvolymen (för både de 

börshandlade fonderna samt de underliggande aktierna) en negativ effekt på premierna. 

Detta är väntat, då tidigare forskning även visat att mer likviditet på marknaden för 

fonderna innebär högre fondpriser och därmed lägre premier, förutsatt att de 

underliggande aktiernas priser ökar i minst samma takt till följd av högre 

handelsvolymer. Däremot, ifall marknaden för fonderna och de underliggande aktierna 

är integrerade förväntas inte likviditeten ha en negativ effekt på fondpremierna. I 

kontrast har fonder som replikerar utländska index ett positivt förhållande med 

                                                      
7 Fonderna som replikerar utländska index replikerar följande länders index: Australien, Belgien, 
Brasilien, Frankrike, Hong Kong, Italien, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Schweiz, 
Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och Österrike. 
8 De flesta estimat visar en signifikansnivå på 5 %. 
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fondpremier. Detta är enligt författarna en indikation om att aktiv handel innebär högre 

risk för missprissättning. En annan orsak påpekas ändå vara att förhållandet inte är 

linjärt och därmed inte kan förklaras endast med ett positivt eller ett negativt samband.  

Forskarna undersöker vidare hur likviditeten är kopplad till premiet genom att inkludera 

kvadratrötterna av Amihuds likviditetsmått, och kommer fram till att fondpremierna 

fortfarande är negativt kopplade till illlikviditeten men positivt kopplade till 

kvadratroten av illikviditeten. Dessa förhållanden är statiskt signifikanta mer frekvent, 

men ändå oftare för fonder som replikerar inhemska index jämfört med utländska index.  

Till skillnad från andra studier kommer Ackert och Tian fram till att samtliga 

likviditetsmått som används för börshandlade fonder som replikerar utländska index 

visar ett negativt förhållande mellan illikviditet och fondpremier. Annan forskning har 

visat att premiet är högre på likvida marknader för fonden jämfört med likvida 

marknader för de underliggande aktierna. Det påpekas dock att korrelationen mellan 

likviditeten på fondmarknaderna och likviditeten på de underliggande aktiernas 

marknader är väldigt positivt, således existerar en slags spridningseffekt av likviditet 

över marknader.  

Slutligen konstaterar författarna att till skillnad från tidigare forskning (som hävdat att 

prissättning av börshandlade fonder sker effektivt) är samtliga regressioner statistiskt 

signifikanta och nollhypotesen förkastas i samtliga, alltså att lagen om ett pris inte gäller. 

Speciellt börshandlade fonder som replikerar utländska index indikeras lida av 

felprissättning. 

4.2 Krause, Ehsani och Lien 2014 

Timothy Krause, Sina Ehsani och Donald Lien (2014) utreder i sin artikel ”Exchange-

traded funds, liquidity and volatility” hur börshandlade fonder genererar volatilitet för 

de i förhållande största underliggande aktierna, samt vad denna spillnings- eller 

överföringseffekt beror på. 

4.2.1 Bakgrund  

Inledningsvis antar författarna att den börshandlade fondens pris bör motsvara det 

vägda medeltalet av de underliggande aktierna. Stora investerare kan då utnyttja 

prisavvikelser för arbitragevinster. Krause et al. antar att prisskillnaden kan korrigeras 

med ändring av fondens pris, ändring av de underliggande aktierna eller båda två. 

Prisavvikelserna antas dessutom vara normalfördelade. Författarna antar att chocker 
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påverkar priserna, att investerare investerar i både de underliggande aktierna samt 

fonden, att arbitragörer löser in både fondandelar och underliggande aktier, samt att 

chockerna inte korrelerar. Volatiliteten sprider sig då mellan de underliggande aktierna 

och den börshandlade fonden enligt följande:  

�̃�𝑃𝑖

2 = 𝜎𝑃𝑖

2 + (
𝑎𝑖𝜆𝑖

∑ 𝑎𝑗
2𝜆𝑗 + 𝜆𝐸𝑇𝐹

𝑛
𝑗=1

)

2

𝜎𝜀
2, 

(2) 

där volatilitetsspridningen består av aktiens fundamentala volatilitet(𝜎𝑃𝑖

2 ) och den 

börshandlade fondens överförda volatilitet, som i sin tur består av aktiens 

illikviditet(𝑎𝑖𝜆𝑖), den börshandlade fondens illikviditet(𝜆𝐸𝑇𝐹), aktiernas andel av den 

börshandlade fonden(∑ 𝑎𝑗
2𝜆𝑗

𝑛
𝑗=1 ) samt chockens varians(𝜎𝜀

2). Det är alltså den 

börshandlade fondens överförda volatilitet som ligger i fokus för undersökningen, som 

undersöks genom Diebolds och Yilmaz (2009, 2012) metod. 

4.2.2 Metod 

Det finns flera tidigare forskningar som undersöker spridnings- och smittoeffekter, varav 

de flesta använt olika metoder. Krause et al. använder sig av Diebolds och Yilmaz (2009, 

2012) metod, då den tillåter tidsseriedata för spillningseffekter. Metoden estimerar 11 

VARs9 för varje börshandlad fond i samplet samt de tio största underliggande aktierna. 

Totalt finns det nio börshandlade fonder. Endast de tio största underliggande används 

för simplifieringsorsaker och i enlighet med tidigare forskning. Tidsförskjutning på fem 

dagar används för att representera en veckas handel och tio för två veckors handel.  

Forskarna använder sig av rörliga medeltal och konstruerar därmed en 11x11 

identitetsmatris för att dela upp varianserna, som i sin tur uppkommer till följd av 

chocker. För estimaten delas de underliggande aktierna upp i två olika grupper, en vars 

felvarians beror på direkta chocker(egen varians) mot den underliggande aktien och en 

vars felvarians beror på indirekta chocker(korsvarians), d.v.s. att chocker uppstår 

genom en annan underliggande aktie, ändå så att felvarianserna i de olika grupperna är 

olika. Forskarna estimerar sedan varianser för fonderna och de underliggande aktierna, 

och beräknar sedan ett index för volatilitetsspridningen, efter att volatiliteten 

normaliserats för de olika variansgruppernas uppdelning: 

                                                      
9 Vektor autoregression är en process för att undersöka linjär interpendens mellan multipla tidsserier. 
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𝑆𝑔(𝐻) =

∑ �̃�𝑖𝑗
𝑔(𝐻)𝑁

𝑖,𝑗=1
𝑖≠𝑗

∑ �̃�𝑖𝑗
𝑔(𝐻)𝑁

𝑖,𝑗=1

𝑥100 =

∑ �̃�𝑖𝑗
𝑔(𝐻)𝑁

𝑖,𝑗=1
𝑖≠𝑗

𝑁
𝑥100 

(3) 

Slutligen är metoden för att räkna volatilitetsspridningen en funktion enligt följande: 

ln(𝑉𝑜𝑙𝑆𝑝𝑖𝑙𝑙𝑖,𝑡) = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝑆𝑇𝐾𝐼𝑙𝑙𝑖𝑞𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐸𝑇𝐹𝐼𝑙𝑙𝑖𝑞𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐷𝑒𝑣𝑁𝑎𝑣𝑖,𝑡

+ 𝛽5𝐹𝑢𝑛𝑑𝑠𝐹𝑙𝑜𝑤𝑖,𝑡 + 𝛽6𝐸𝑇𝐹𝑀𝑘𝑡𝐶𝑎𝑝𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡, 

(4) 

där 𝑆𝑇𝐾𝐼𝑙𝑙𝑖𝑞𝑖,𝑡 och 𝐸𝑇𝐹𝐼𝑙𝑙𝑖𝑞𝑖,𝑡 är illikviditeten för aktien och den börshandlade fonden, 

respektive. För dem används Amihuds medelvärdesjusterade likviditetsmått enligt 

följande: 

𝐴𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑡 =
1

10
∑ 𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡

10

𝑖=1

 

(5) 

och 

𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑀𝑖,𝑡 =
𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡

𝐴𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑡
. 

(6) 

Amihuds likviditetsmått mäter förhållandet mellan medelvärdet för den absoluta 

avkastningen och medeltalet av handelsvolymen. Vidare är 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖,𝑡 proportionen 

av den underliggande aktien i den börshandlade fonden, 𝐷𝑒𝑣𝑁𝑎𝑣𝑖,𝑡 är prisskillnaden 

mellan nettotillgångsvärde och priset på den börshandlade fonden, 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑠𝐹𝑙𝑜𝑤𝑖,𝑡 är 

investerat kapital i den börshandlade fonden och slutligen är 𝐸𝑇𝐹𝑀𝑘𝑡𝐶𝑎𝑝𝑖,𝑡 storleken 

på den börshandlade fonden.  

4.2.3 Data 

Data som används baserar sig på nio SPDR börshandlade fonder och deras respektive 10 

största underliggande aktier. Bloomberg används som källa för priserna, där dagliga 

lägsta, högsta och stängningspriser används. Information om de underliggande aktierna 
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tas från CRSP10 Mutual Fund Database och för det används kvartals- och månadsdata. I 

medeltal består de börshandlade fonderna av 41,44 % aktier på den finansiella sektorn 

och 66,72 % industriaktier. 

Totalt sett finns det 2729 observationer för varje börshandlad fond och ungefär samma 

för varje underliggande aktie. Daglig handel för varje börshandlad fond och 

underliggande aktie samlas även in, där det definieras som total handel multiplicerat 

med pris och kalkyleras på intradagsbasis av Bloomberg. Tidsperioden sträcker sig från 

1.3.2003 till 31.12.2013, vilket alltså närmar sig 11 år av data. Tidsmässigt delas perioden 

in i tre delar, dessa är före den finansiella krisen, under den finansiella krisen samt efter 

den finansiella krisen.  

4.2.4 Resultat 

Krause et al. kommer slutligen fram till att volatilitet sprider sig från börshandlade 

fonder till de underliggande aktierna. Spridningen beror till stor del på likviditeten av 

den börshandlade fonden och den underliggande aktiens andel av den börshandlade 

fonden. De finner även indikationer på att prisskillnaden mellan nettotillgångsvärde och 

priset, fondflöden samt storleken på den börshandlade fonden inverkar på hur 

volatiliteten sprider sig. Fondens storlek har dock till skillnad från de övriga variablerna 

ett negativt förhållande med likviditetsspridningen.  

Justerade 𝑅2-värden varierar mellan 0,314 och 0,532; vilket är relativt högt. Liknande 

resultat fås för alla tre tidsperioder.  

4.3 Petajisto 2017 

I sin artikel ”Inefficiencies in the pricing of exchange-traded funds”, publicerad i 

Financial Analysts Journal, utreder Antti Petajisto felprissättning av börshandlade 

fonder. Genom att jämföra liknande börshandlade fonder med varandra och handel med 

dessa, undersöker Petajisto arbitragemöjligheter och investeringsstrategier.  

4.3.1 Bakgrund 

Petajisto definierar den procentuella skillnaden mellan den börshandlade fondens pris 

och dess nettotillgångsvärde som premium, oavsett ifall det är negativt eller positivt. Han 

delar vidare in de börshandlade fonderna i följande kategorier: fonder som investerar i 

                                                      
10 The Center of Research in Security Prices 



 

 

23 

amerikanskt diversifierat eget kapital, sektorfonder, internationella fonder, inverser som 

”björn-fonder”11 och råvarufonder.   

Författaren räknar ut medelvärden för premierna samt deras tidsserievolatilitet, 

kombinerar dem för att få ut medelvärden för respektive kategori och konstaterar 

därefter att premier existerar och teoretiska arbitragemöjligheter finns, som testas 

genom en handelsstrategi. 

4.3.2 Metod 

Petajisto refererar till tidigare använda metoder av Engle och Sarkar (2006), men 

påpekar att vissa antaganden måste göras för prissättningen, vilket inte är nödvändigt i 

denna studie då ett brett sampel av börshandlade fonder är tillgängligt. Forskaren 

fortsätter därmed att dela in fonderna i grupper enligt börshandlade fonder som 

använder samma index som jämförelse. Ifall det finns färre än fem fonder, kombineras 

börshandlade fonder som replikerar högt korrelerande och ekonomiskt liknande index. 

Genom denna metod delas fonderna in i grupper på 2-13 fonder. För dessa grupper 

räknas medeltal, där skillnaden i pris i förhållande till gruppens medelpris används som 

prispremium.  

T.ex. ifall fem börshandlade fonder replikerar samma index och fyra av dem ökar med 1 

% i pris, medan den sista hålls vid 0 %, kan man då anta att den ensamma fonden är 

underprissatt och kommer att stiga för att följa sin jämförelsegrupp. Ifall samtliga 

jämförelsepremier däremot är noll, kan man anta att potentiella premier mot 

nettotillgångsvärden beror på felrapportering av nettotillgångsvärdet. Ifall 

prispremierna däremot är lika stora som nettotillgångsvärdespremierna beror premiet 

på felprissättning av fondandelen, inte felrapportering av nettotillgångsvärdet.  

För att kunna jämföra inverser och börshandlade fonder med hävstänger, måste dessa 

avkastningar justeras enligt följande: 

𝑅𝑑𝑒𝑙 = 𝑅𝑓 +
𝑅𝑙𝑒𝑣 − 𝑅𝑓

𝛽
, 

(7) 

                                                      
11 ”Björn-fond” är en term från det engelska ”bear-market” vilket innebär en marknad där priserna 
förväntas falla. En ”björn-fond” är då en direkt invers av en normal fond. 



 

 

24 

där den normala avkastningen 𝑅𝑑𝑒𝑙 är en funktion av den riskfria räntan 𝑅𝑓, 

avkastningen med hävstång 𝑅𝑙𝑒𝑣 och hävstången 𝛽. 

Petajisto fortsätter sedan med att jämföra premier mot jämförelsegruppen, premier mot 

nettotillgångsvärdet och jämförelsegruppens premie mot nettotillgångsvärde, samt 

deras respektive volatilitet. Han undersöker ifall potentiella rabatter på börshandlade 

fonder faktiskt kan avkasta positivt alfa. Petajisto lägger upp en aktiv strategi för 

arbitrage enligt följande: Investeraren bör köpa börshandlade fonder som är billigare i 

jämförelse till sin jämförelsegrupp och blanka börshandlade fonder som är dyrare i 

jämförelse till sin jämförelsegrupp. 

4.3.3 Data 

Petajisto exkluderar fonder som har mindre än 10 miljoner USD under förvaltade 

tillgångar och/eller en daglig handel på mindre än 0,1 miljoner USD. Således blir 

sampelstorleken 1423 jämfört med ojusterat 1813. Tidigare nämnda gruppindelning 

resulterade dessutom i en justering av ojämförbara börshandlade fonder, vilket gjorde 

att 586 fonder tas med i studien. Detta sampel representerar ändå 87 % av olika slags 

börshandlade fonder och Petajisto anser samplet då vara tillräckligt omfattande.  

Tidsmässigt begränsas studien till perioden mellan januari 2007 och december 2014. En 

längre tidsperiod skulle enligt författaren ha varit möjlig, men då representeras inte den 

aktuella situationen till fullo.  

4.3.4 Resultat 

Genom att utföra sin jämförelsemetod och analysera strategin kommer Petajisto fram till 

att strategin avkastar en onormal avkastning på 7 % årligen, med en volatilitet på 1,50 % 

och sharpe-ratio på 4,68. Forskaren jämför även sin strategi med Carharts modell12 och 

konkluderar att strategin är marknadsneutral, alltså den har inga vikter på marknads-, 

storleks-, värde- eller momentumfaktorerna, med en Carharts-alfa på 6,84 %. Även detta 

är statistiskt signifikant med ett t-värde på 13,6 och ett informationsförhållande 

(engelska: information ratio) på 4,81. De största vinsterna verkar främst härstamma 

från landsfonder och börshandlade fonder med illikvida underliggande aktier. 

Börshandlade fonder som replikerar diversifierat amerikanskt eget kapital, amerikanska 

statsobligationer, kortfristiga obligationer och råvaror ger de minsta vinsterna, medan 

                                                      
12 Carhart fyra-faktors modell är en förlängning av Fama-French tre-faktor modell, där även en faktor för 
momentum inkluderas. 
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sektorfonder ligger kring medianen. Genom att välja hurdan typs fonder som används i 

strategin uppnår Petajisto till ett Carhart-Alfa på maximalt 16,19. Detta innebär att 

Petajistos simpla strategi lyckas identifiera felprissatta börshandlade fonder som 

resulterar i en daglig vinst på 0,064 %, men ifall värdepappren hålls längre än en dag kan 

denna vinst multipliceras flertaligt.  

Det bör ändå nämnas att även om detta verkar attraktivt för en investerare, finns det 

vissa punkter som måste tas i beaktande. För det första kan handelsvolymen vara alldeles 

för låg för dessa börshandlade fonder. För det andra kan handel av de börshandlade 

fonderna ske under olika tidpunkter av dagen, vilket resulterar i en felmarkering av 

vinstpotentialen. Slutligen spelar transaktionskostnaderna en stor roll, vilket innebär att 

strategin för införskaffandet och försäljandet måste finslipas.  

Petajisto justerar sin metod för ovannämnda problemområden genom att testa för 

intradagshandel. Han konstruerar transaktionskostnader som fem minuters vägda 

medeltalspriser och en maximal gräns för deltagande på 10 %. Denna begränsning 

innebär att större portföljer är mindre lockande då den ideella positionen inte då kan nås 

inom vissa börshandlade fonder på grund av volymbrister.  

Då strategin används för intradagshandel är den fortfarande väldigt vinstinbringande 

enligt Petajisto, men kapaciteten är ändå begränsad. Som exempel presenterar han ett 

årligt informationsförhållande för en 100 miljoners USD köp-blank portfölj som endast 

2, jämfört med det tidigare värdet 4,81. Forskaren påpekar även att en aggressiv version 

av strategin inte fungerar i längden, eftersom en fullt aggressiv strategi skulle innebära 

att betala fulla priser, d.v.s. köpa vid köpkursen och sälja vid säljkursen, och det skulle 

skära i vinsterna markant. En passiv strategi rekommenderas därmed av Petajisto, med 

konstant uppdaterade limitbeställningar, vilket borde vara möjligt då det finns ett så 

stort utbud av börshandlade fonder.  

4.4 Israeli, Lee och Sridharan 2017 

I artikeln ”Is there a dark side to exchange traded funds? An information perspective” 

undersöker D. Israeli, C. Lee och S. Sridharan andelen aktier som ägs av börshandlade 

fonder, och ifall en ändring av denna andel innebär ändrad effektivitet av prissättningen 

på de underliggande aktierna eller fondandelarna.  
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4.4.1 Bakgrund 

Författarnas prelimära resultat indikerar att ökat ägande13 innebär ändringar av fyra 

olika faktorer för de underliggande aktierna: högre transaktionskostnader genom köp- 

och säljkurser och marknadslikviditet, högre synkronisering av aktieavkastningar, 

mindre responskoefficienter14 för framtida inkomster (FERC) samt mindre antal 

analytiker för ifrågavarande företag. Eftersom ökat ägande enligt författarna kan leda till 

högre transaktionskostnader och att marginalnyttan av informationsinhämtning 

minskar, innebär denna kombination att priser mindre effektivt reflekterar tillgänglig 

information. På grund av denna avhandlings fokusområde beskrivs endast metoderna 

för transaktionskostnader samt antal analytiker. 

Israeli et al. undersöker nollhypotesen ifall en börshandlad fond investerar mycket 

kapital och således blir en stor ägare av ett företag, påverkas inte 

transaktionskostnaderna för den underliggande aktien. Författarna hävdar att den 

tillgängliga likviditeten minskar på grund av att ett minskat antal utestående aktier finns 

tillgängliga för andra investerare.  

4.4.2 Metod 

Transaktionskostnader och illikviditet 

För att approximera transaktionskostnader inkluderas HLSPREAD, som mäter 

förhållandet mellan hög och lågpris och estimeras enligt följande OLS-regression: 

∆𝐻𝐿𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷𝑖𝑡 = 𝛽1ΔETF𝑖𝑡−1 + 𝛽2Δ𝐼𝑁𝑆𝑇𝑖𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑘Δ𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖𝑡−1

𝑘

+ ∑ 𝛽𝑗𝐼𝑁𝐷𝑆𝑇_𝐹𝐸𝑖

𝑗

+ ∑ 𝛽𝑙𝑌𝐸𝐴𝑅_𝐹𝐸𝑡

𝑙

+ 𝜖𝑖𝑡 = ∆ [ln (
𝐻𝑡

0

𝐿𝑡
0 )]

2

= ∆ [ln (
𝐻𝑡

𝐴(1 + 𝑠
2⁄ )

𝐿𝑡
𝐴(1 − 𝑠

2⁄ )
)]

2

, 

(8) 

där  

                                                      
13 ”Ägande” och ”ägarskap” används parallellt med ”andelen aktier som ägs av börshandlade fonder”  
14 Inkomsters responskoefficient är det estimerade förhållandet mellan avkastningen på eget kapital och 
den oväntade andelen publicerade inkomster. (Basu, 1997) 
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𝑆 =
2(𝑒𝛼 − 1)

1 + 𝑒𝛼
, 𝛼 =

√2𝛽 − √𝛽

3 − 2√2
− √

𝑌

3 − 2√2
, 𝛽 = ∑ [ln (

𝐻𝑡+𝑗
0

𝐿𝑡+𝑗
0 )]

21

𝑗=0

 och 𝑌 = [ln (
𝐻𝑡+𝑗

0

𝐿𝑡+𝑗
0 )]

2

. 

(9) 

∆𝐻𝐿𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷𝑖𝑡 är skillnaden i Corwins och Schultz årliga hög-låg mått för köp-säljkursen 

för företag i under år t. Corwins och Schultz årliga hög-låg mått för köp-säljkursen är en 

funktion av köp-säljkurs spridningen (S). Som kontrollvariabler(Δ𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖𝑡−1) 

inkluderas företagsstorlek, bok-marknadsförhållande, aktieomsättning och 

avkastningsvolatilitet. Dessutom inkluderas institutionellt ägande(Δ𝐼𝑁𝑆𝑇𝑖𝑡−1) och olika 

års-och industrispecifika faktorer (𝑌𝐸𝐴𝑅_𝐹𝐸𝑡). 

En annan metod för uträkningen av transaktionskostnaderna, nämligen Amihuds 

(2002) illlikviditetsmått, används även som approximation. Det har ändå i tidigare 

studier visats att både nämnaren och täljaren i måttet påverkas av börsnoterat 

fondägande av de underliggande aktierna. Det kan utgöra vissa problem, vilket 

författarna då justerar för genom att dela in Amihuds illikviditetsmått i två delar(täljare 

och nämnare skilt) och estimerar därmed följande regression: 

∆𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄_𝑁𝑖𝑡 = 𝛽1ΔETF𝑖𝑡−1 + 𝛽2Δ𝐼𝑁𝑆𝑇𝑖𝑡−1 + 𝛽3Δ𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄_𝐷𝑖𝑡 + ∑ 𝛽𝑘Δ𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖𝑡−1

𝑘

+ ∑ 𝛽𝑗𝐼𝑁𝐷𝑆𝑇_𝐹𝐸𝑖

𝑗

+ ∑ 𝛽𝑙𝑌𝐸𝐴𝑅_𝐹𝐸𝑡

𝑙

+ 𝜖𝑖𝑡 , 

(10) 

där 𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄_𝑁𝑖𝑡 och 𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄_𝐷𝑖𝑡 är täljaren och nämnaren, respektive. Täljaren är 

medelvärdet av den dagliga absoluta avkastningen för företag i för samtliga 

handelsdagar under år t, medan nämnaren är det dagliga medeltalet av handelsvolymen 

för företag i under samtliga handelsdagar för år t. Delta, ∆, innebär skillnaden mellan år 

t-1 och t. 

Antal analytiker 

Slutligen inkluderar Israeli et al. en modell för att mäta effekten på antal analytiker som 

analyserar företaget. Författarna förväntar sig att ifall den börshandlade fonden äger en 

stor andel aktier i ett visst företag, finns det ett lägre incentiv för att söka ny information, 

således minskar antalet analytiker. Regressionsmodellen som används är följande: 
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Δ𝐴𝑁𝐴𝐿𝑌𝑆𝑇𝑖𝑡 = 𝛽1ΔETF𝑖𝑡−1 + 𝛽2Δ𝐼𝑁𝑆𝑇𝑖𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑘Δ𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖𝑡−1

𝑘

+ ∑ 𝛽𝑗𝐼𝑁𝐷𝑆𝑇_𝐹𝐸𝑖

𝑗

+ ∑ 𝛽𝑙𝑌𝐸𝐴𝑅_𝐹𝐸𝑡

𝑙

+ 𝜖𝑖𝑡 . 

(11) 

Författarna refererar till en studie gjord av Barth, Kasznik & McNichols (2001) och 

påpekar att företag med stora forsknings- och utvecklingskostnader eller immateriella 

tillgångar ofta observeras och analyseras av fler analytiker, alltså bör detta justeras för. 

Israeli et al. inkluderar då som kontrollvariabler årliga förändringar av förhållandet 

mellan forsknings- och utvecklingskostnader och operativa kostnader samt årlig 

förändring av förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar. Som 

kontrollvariabler inkluderas dessutom avkastningsvolatilitet, 

momentaneffekt(kontrollerar för tidigare avkastningar), ändringar av bok-

markandsvärdesförhållande och aktieomsättning. Israeli et al. förväntar sig att 𝛽1 är 

negativ, alltså att en ökning av andelen fondägda aktier innebär ett minskat antal 

analytiker som analyserar det underliggande företaget. 

4.4.3 Data 

För sin studie behöver Israeli et al. årligt data för andelen utestående aktier ägda av 

börshandlade fonder, aktiepris och bokvärden för eget kapital. För dessa använder de 

CRSP, Compustat och OptionMetrics för att identifiera samtliga börshandlade fonder 

handlade på amerikanska börser. Efter att de justerar för datatillgänglighet fortskrider 

författarna med att ta ut data gällande aktieinnehavet för de 443 individuella 

börshandlade fonderna. Detta data tas primärt från Thomson Financial S12 Database, 

men vissa börshandlade fonders uppgifter hittas istället på Bloomberg Financial.  

Tidsmässigt sträcker sig perioden mellan år 2000 och 2014, vilket alltså är 14 år av data. 

Studieperioden tar sin begynnelse år 2000 för att inkludera en tidsperiod med tillräckligt 

stor variation i ägarskapsstrukturen och avslutas 2014.  Det observeras att år 2000 ägdes 

cirka 1 % av utestående aktier på amerikanska börser av börshandlade fonder, men sedan 

dess har det stigit till 5,5 % (år 2014). Författarna exkluderar ändå företag med negativa 

bok-markandsvärdesförhållanden, vilket resulterar i ett sampel bestående av 5992 unika 

företag med totalt 39 683 år av företagsdata. För metoden beträffande antal analytiker 

begränsas data ytterligare till följd av databrist och resulterar i 4184 unika företag med 

totalt 29 562 år av data.  
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4.4.4 Resultat 

Transaktionskostnader 

För den första metoden, där köp-säljspridningen är en regression mot fondägda aktier 

visas det att variablerna 𝛽1ΔETF𝑖𝑡−1,  ∆𝐵𝑇𝑀𝑡−1 och ∆𝑆𝑇𝐷(𝑅𝐸𝑇)𝑡−1 är (statiskt signifikant) 

positiva medan logaritmen för marknadsvärdet, alltså företagsstorleken, är statiskt 

negativt signifikant. För denna regression ges ett justerat 𝑅2 på 0,304.  

I den andra metoden, där ändring av fondägda aktier mäts mot illikviditet(∆𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄_𝑁) fås 

statiskt signifikanta resultat för samma variabler som ovan, förutom logaritmen för 

marknadsvärdet(företagsstorleken). Dessa resultat är däremot alla positiva och mer 

signifikanta, dessutom uppvisas ett aningen högre justerat 𝑅2 på 0,371. 

Antal analytiker 

Israeli et al. estimerar även en regression för antalet analytiker som analyserar de 

underliggande aktierna till följd av ändring av fondägda aktier. De testar olika 

tidsförskjutningar för dessa, men endast 𝐸𝑇𝐹𝑡−2, alltså en tidsförskjutning på två dagar, 

får statistiskt signifikant resultat. Som väntat är denna variabel negativ, men för denna 

regression är även aktieomsättningen, andelen immateriella tillgångar, bok-

marknadsprisförhållandet samt momentaneffekten signifikant positiva. Detta innebär 

alltså att ifall en börshandlad fond införskaffar aktier, kan man vänta sig att 

analytikernas antal minskar två år senare. 

Slutsatser 

Bakomliggande teori hävdar att ökad andel fondägda aktier innebär effektivare 

prissättning av underliggande aktier, men annan teori hävdar motsatsen. Israeli et al. 

kommer till slutsatsen att ökad andel fondägda aktier innebär ökade 

transaktionskostnader för de underliggande aktierna. De kommer även fram till att detta 

innebär ökad aktieavkastningssynkronisering, mindre FERC och ett mindre antal 

analytiker för de underliggande aktierna. Dessa resultat stöder teorierna om att 

oinformerade investerare övergår från de underliggande aktierna till de börshandlade 

fonderna, transaktionskostnaderna ökar och priseffektiviteten sjunker.  
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4.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

För att ge en övergripande bild av tidigare forskning, presenteras tabell 1 där de mest 

väsentliga studiernas författare anges, vad de undersökt, hur de undersökt det och vad 

de kommit fram till. Delar av dessa metoder kombineras sedan i denna avhandling.
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Författare  Frågeställning Metod Resultat Data 

Ackert & Tian 

2008  

Vad beror fondpremier 

på? 

OLS-regression för panel data, 

med premie som Y.  

Fondpremier beror på momentum, handelsvolym och 

illikviditet.  

Dagliga observationer 

för 28 börshandlade 

fonder. 1.6.2002–

13.1.2005 

Krause, Ehsani 

& Lien 2014  

 

Vad beror 

volatilitetsspridning på? 

VAR som mäter vad 

volatilitetsspridning beror på. 

Volatilitet sprids från underliggande aktier till 

börshandlade fonder, graden beror på illikviditet, 

andel fondägda aktier, premium, fondflöden och 

fondens storlek. 

Dagliga observationer 

för 9 ETFs och deras 10 

största underliggande 

aktier. 1.3.2003–

31.12.2013 

Petajisto 2017 Arbitragemöjligheter till 

följd av felprissättning. 

Gruppindelning av fonderna, där 

fonden bör följa gruppen och det 

egna nettotillgångsvärdet. 

Marknadsneutral strategi avkastar 𝛼 7 % årligen, 

volatilitet 1,5 %. Korrigeras för intradagshandel och 

avkastar positivt, men begränsat, 𝛼. En passiv version 

av strategin rekommenderas. 

Dagliga observationer 

för 586 ETFs. 1/2007-

12/2014  

Israeli, Lee och 

Sridharan 2017  

Innebär en ändring av 

andelen fondägda aktier 

ändrade 

transaktionskostnader, 

prissättnings-effektivitet 

och antal analytiker. 

OLS-regressioner för årligt 

paneldata. Illkividitet beräknas 

ta transaktionskostnader i 

beaktande. 

Ökad andel fondägda aktier innebär ökade 

transaktions-kostnader, ökad synkronisering, ett 

mindre antal analytiker(två år senare) samt att 

nuvarande inkomster representerar mindre 

information om framtida inkomster, d.v.s. osäkrare 

framtida inkomster. 

Årliga observationer för 

443 ETFs. 2000-2014 

Tabell 1   Sammanfattning över tidigare forskning 



 

 

32 

5 DATA OCH DESKRIPTIV STATISTIK 

5.1 Allmän data och avgränsningar 

Som grund för datainsamlingen används databasen FactSet. Ursprungligen består data 

av 8752 börshandlade fonder, men efter att data justeras så att samtliga variabler finns 

tillgängliga faller flera observationer bort. Fonder som är grundade efter år 1.1.2009 

exkluderas även, för att tidsperioden skall vara tillräckligt lång. Därtill inkluderas endast 

nordamerikanska fonder, då antalet tillgängliga fonder utanför Nordamerika skulle 

innebära mer komplicerad jämförelse. Detta leder till att 431 börshandlade fonder finns 

i samplet. Av dessa 431 fonder finns 36 i Kanada och resterande 395 i USA.  

Dagligt data används för dessa 431 fonder, där tiden sträcker sig från 31.12.2008 till 

9.4.2018. I enlighet med tidigare studier, bl.a. Petajisto (2017), används en tidsperiod 

som denna för att ge marknaden en så realistisk och beskrivande bild som möjligt. Data 

består ursprungligen av fler fonder, men p.g.a. databrist och därmed optimering av 

datastorleken och för att den aktuella bilden av fondmarknaden skall synas exkluderas 

fonder med för lite data och fonder som inte längre existerar. Därmed minskar antalet 

fonder till 431 stycken. En lista på dessa fonder, samt de underliggande indexen fonderna 

strävar replikera, hittas i bilaga 1.    

Samtliga valutor anges i USD för att de olika observationerna skall kunna jämföras. 

Samplet organiseras för paneldata, mer bestämt obalanserat paneldata, vilket innebär 

att tidsperioden varierar för de olika fonderna, vilket i sin tur beror på att viss data 

saknas, till exempel vissa fonders uppgifter under lokala helger etc. (Wooldridge, 1995). 

Vidare är de dagliga priserna justerade för splittar och spinoffer(engelska: splits and 

spinoffs).  

I bilaga 2 visas hur de olika variablerna korrelerar med varandra. Som man ser verkar de 

högsta korrelationerna finnas mellan B4 och B5 samt B4 och B6, som alltså står för 

handelsrekommendationerna ”Köp”, ”Undervikt” och ”Håll”, respektive. Denna svaga 

korrelation diskuteras djupare i kapitel 5.8 samt 8.3 gällande multikollinearitet. 

5.2 Premie 

För varje fond används dagliga priser, dagliga nettotillgångsvärden, förvaltade 

tillgångar, köp- och säljkurser samt handelsvolymer. Baserat på dagliga priser och 

dagliga nettotillgångsvärden beräknas skillnaden mellan pris och 

nettotillgångsvärde(NAV), även kallat premium, enligt följande: 
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𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑖,𝑡 =
(𝑃𝑟𝑖𝑠𝑖,𝑡 − 𝑁𝐴𝑉𝑖,𝑡)

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑖,𝑡
 ,  

(12) 

där Premiet vid dag t för fond i beräknas som priset för fondandelen vid dag t för fond i 

minus nettotillgångsvärdet vid dag t för fond i dividerat med priset för fond i vid dag t. 

Premiernas medelvärden är -0,000731; alltså 0,07 %, med ett maximumvärde på 0,32 

och ett minimum på -4,22.  Som man ser i figur 3 varierar ändå premierna rätt kraftigt 

och fördelning verkar inte direkt följa en normalfördelning. 
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Figur 3 Fördelning av fondpremier i samplet 

För att justera för dessa extremvärden, görs en s.k. Winsorisering. Winsorisering 

begränsar extremvärden och minskar därmed dessa värdens inverkan. Detta görs genom 

att all data i någon ända av extremvärdena förskjuts närmare medianen, t.ex. genom att 

alla värden som ligger under den femte percentilen omskrivs så att de motsvararar den 

femte percentilen.  I denna avhandling görs en 99 % Winsorisering av beroende 

variabeln, Premie, så att den nya winsoriserade beroende variabeln är Premie_q. Detta 

innebär att extremvärden i 1 % av någondera endan förskjuts mot medianen. I figur 4 

nedan visualiseras hur den nya variabeln Premie_q närmare följer en normalfördelning.  
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Serie: PREMIE_Q

Observationer 9937 85

Medelvärde      0,000216

Median   8,53e-05

Maximum  0,019004

Minimum -0,021300

Std. avv.  0,003943

Skevhet  -0,262606
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Figur 4 Fördelning av winsoriserad variabel Premie_q 

Den nya winsoriserade variabeln har som man ser i figur 4 ett medelvärde på 0,000216; 

d.v.s. 0,02 % och ett maximum respektive minimum värde på 1,9 % och -2,13 %. Figur 4 

anger även kurtosis, skevhet och Jarque-Bera testvärde för den nya variabeln, där det 

indikeras att en normalfördelning inte följs. Kurtosis är väldigt högt, vilket inte är 

överraskande med tanke på att större premier utnyttjas och försvinner. Antalet 

observationer närmar sig ändå 1 000 000 och även Petajisto (2017) anser denna typ av 

data tillräckligt normalfördelat. 

Stora extremvärden kan även bero på utomstående faktorer. Bl.a. det största absoluta 

premiet (15,1331 USD) hittas 20.8.2014 för fonden BMW, iPath CBOE S&P 500 

BuyWrite Index ETN, medan det minsta absoluta värdet (-9,47 USD hittas 4.9.2012 för 

fonden JYN, iPath JPY/USD Exchange Rate ETN. Dessa extremvärden är 

engångsföreteelser, där BMW:s enorma värde torde bero på Barclay Banks utlåtande om 

kvartalsvisa kupongbetalningar för fonden i fråga. (Barclays, 2014) Extremvärdet för 

JYN torde bero på en stor kursändring, då 1 USD motsvarade 109,7 YPY 4.9.2012, men 

följande dag (5.9.2012) motsvarade 1 USD 78,28 YPY.  

5.3 Förvaltade tillgångar 

I enlighet med tidigare studier, bl.a. Krause et al. (2014) borde fondens storlek ha ett 

negativt förhållande till likviditetsspridning, vilket i sin tur borde ha ett positivt 

förhållande till fondpremier. Rationellt innebär detta att fondens storlek kan förväntas 

ha ett negativt förhållande med prispremier. Även Fama-French (2012) indikerar att 

storleken på ett företag har ett negativt förhållande med prisavkastningar, vilket i sin tur 

enligt Ackert och Tian (2008) har ett positivt förhållande till prispremier, antagandes att 
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samma gäller för såväl aktier som fondandelar. Perold och Salomon (1991) antyder ändå 

att även om den procentuella avkastningen avtar, ökar den absoluta avkastningen fram 

till en viss nivå.  

I kontrast kan man tänka sig att då fondens storlek ökar, så ökar även fondens insats i 

de underliggande aktierna men de underliggande aktiernas likviditet minskar, i enlighet 

med Ackert och Tian (2008). Ifall andelen aktier som ägs av fonden ökar, blir det i 

enlighet med Israeli et al. (2017) även svårare att förutspå framtida inkomster för de 

underliggande företagen. Ifall likviditeten minskar för de underliggande aktierna, kan 

det intuitivt innebära att investerare förlitar sig på fondandelarna, vilket gör att priset på 

fondandelen kan tänkas öka, i jämförelse med de underliggande aktierna. Däremot 

borde prissättningseffektiviteten öka då allt fler investerare övergår från aktierna till 

fondandelarna, vilket skulle innebära ett negativt samband mellan fondstorlek och 

premie. 

Per den 5.4.2018 har fonderna i samplet totalt 2,32 biljoner (2,32E+12) USD under 

förvaltade tillgångar. I medeltal har då varje fond ca 5,4 miljarder USD under förvaltade 

tillgångar, med ett maximi och minimivärde på 250 miljarder och cirka 250 000 USD, 

respektive. Storleken på fonderna varierar alltså kraftigt, vilket även kan ses i figur 5. 

 

Figur 5 Förvaltade tillgångar i samplet 

Den börshandlade fonden med största andel förvaltade tillgångar i samplet är SPDR S&P 

500 ETF Trust (SPY), därefter följer iShares Core S&P 500 ETF (IVV) och Vanguard 

Total Stock Market ETF (VTI). De största börshandlade fonderna i samplet replikerar 

alltså som förväntat de största indexen. De minsta fonderna i samplet är iPath 

Bloomberg Natural Gas Subindex Total Return ETN (GAZ), iPath JPY/USD Exchange 

Rate ETN(JYN) och iPath Bloomberg Energy Subindex Total Return ETN (JJE). 
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Variabeln som används i regressionsestimeringen tas likt de andra data från FactSet och 

anges i USD, men ändras sedan för jämförbarhetens skull om till tusental.  

5.4 Köp-säljspridningar 

Tidigare forskning (bl.a. Ackert & Tian, 2008 och Israeli et al., 2017) indikerar att 

transaktionskostnader(likviditet) inverkar på hur snabbt premier kan utnyttjas och 

därmed försvinna, därmed storleken på premierna. Ifall transaktionskostnaderna 

överskrider den potentiella vinsten från inlösen av fondandelar, är det inte lönt att 

införskaffa fondandelarna för att byta ut mot de underliggande aktierna. 

Transaktionskostnaderna fungerar i sin tur som ett mått för likviditet, som flera tidigare 

studier indikerat inverka på premier och fondandelspriser (bl. Krause, Ehsani och Lien, 

2014 och Petajisto, 2017). 

Som en approximation för transaktionskostnader används i denna avhandling köp-

säljspridningar, i enlighet med Israeli et al. (2017). För att beräkna dessa spridningar 

används dagliga köp- och säljkurser, där bägge är justerade för splittar och spinoffs. 

Formeln som används för uträkningen är följande: 

(𝑆ä𝑙𝑗𝑘𝑢𝑟𝑠𝑖,𝑡 − 𝐾ö𝑝𝑘𝑢𝑟𝑠𝑖,𝑡)

𝑆ä𝑙𝑗𝑘𝑢𝑟𝑠𝑖,𝑡
, 

(13) 

där 𝑆ä𝑙𝑗𝑘𝑢𝑟𝑠𝑖,𝑡 är säljkursen, d.v.s. det som köparen betalar, för fondandel i vid tidpunkt 

t och 𝐾ö𝑝𝑘𝑢𝑟𝑠𝑖,𝑡 på motsvarande vis är köpkursen, det som säljaren erhåller för 

fondandel i vid tidpunkt t.  

I samplet ligger medelvärdet för köp-säljspridningsprocenten på 3 %, med ett maximum 

respektive minimum värden på 9,9 % och -0,7 %. Hur köp-säljspridningen visas även i 

figur 6. 
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Figur 6 Fördelning av köp-säljspridningar i samplet 

I enlighet med tidigare forskning, bl.a. Ackert och Tian (2008) och Israeli et al. (2014), 

kan illikviditet ha ett negativt förhållande till premier, men likviditet kan sprida sig från 

de underliggande aktierna till fondandelarna och vice versa. Detta kan innebära att höga 

köp-säljspridningar minskar premierna, ifall inte likviditeten direkt sprids över till de 

underliggande aktierna och således påverkar nettotillgångsvärdet i samma grad.  

I kontrast kan man tänka sig att mindre transaktionskostnader leder till ökad 

handelsvolym, i enlighet med Foster och Viswanathan (1993), som i sin tur leder till 

mindre premier, enligt Ackert och Tian (2008). Rationellt skulle detta innebära att 

minskade (ökade) transaktionskostnader leder till ökade (minskade) handelsvolymer, 

som i sin tur leder till mindre (större) premier, d.v.s. att ett positivt förhållande förväntas 

mellan transaktionskostnader och premier.  

5.5 Momentaneffekt  

I likhet med Ackert och Tian (2008), kan fondpremier delvis förklaras av en slags 

momentaneffekt. Av denna orsak inkluderas en sådan variabel i denna regression. För 

simplifierande orsaker är denna variabel endast den dagliga prisavkastningen för 

respektive fond. I denna avhandling beräknas prisavkastningen enligt följande: 
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𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖,𝑡 =
𝑃𝑟𝑖𝑠𝑖𝑡

− 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑖,𝑡−1

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑖𝑡−1

, 

(14) 

där avkastningen för fond i vid dag t är priset för fond i vid dag t minus priset för fond i 

vid dag t-1 dividerat med priset för fond i vid dag t-1. I medeltal avkastar en fond dagligen 

0,037 %, med ett maximalt medelvärde på närmare 21,8 % och ett minimum på -5,8 %. 

I figur 7 ser man att de dagliga prisavkastningarna är relativt normalfördelade med ett 

medelvärde på ungefär 0 och för övrigt sträcker sig de dagliga medelvärdena mellan -

0,058 och 0,218. 

 

Figur 7 Fördelning av dagliga prisavkastningar 

Det kan tänkas att större avkastning beror på att nettotillgångsvärdet varit större än 

priset på fondandelen, således har arbitragörer utnyttjat skillnaden och premiet ökat. 

Avkastning kan således vara en följd av premie. I kontrast kan det argumenteras att en 

stor avkastning till följd av förväntad pristillväxt innebär att priset ökat i förhållande till 

nettotillgångsvärdet, vilket i sin tur innebär prispremium. Detta kan även förklaras 

genom en simplare orsak, helt enkelt att förväntningarna för det underliggande indexet 

växer, således nettotillgångsvärdet och därmed priset, vilket innebär en positiv 

avkastning. Detta är i linje med Ackert och Tian (2008), vars resultat indikerar ett 

positivt förhållande mellan avkastning och premie.  
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I enlighet med teorin om överreaktioner tenderar investerare att överreagera på nyheter. 

Detta kan kopplas till fondmarknaden i och med att arbitragörer utnyttjar prisavvikelser, 

vilket gör att premier minskas. Men ifall investerare överreagerar på denna prisändring 

(till följd av premieutnyttjande) kan man tänka sig att premiet övergår i rabatter och 

tvärtom, alltså att fondandelspris ökar (eller sjunker) förbi nettotillgångsvärdets nivå. 

Ifall detta är fallet, kan man tänka sig att avkastningen är positivt kopplad till premiet då 

avkastningen är tidsförskjuten, men ändrar om till negativ en viss tid efteråt, beroende 

hur snabbt överreaktionen balanseras ut. Således kan man även tänka sig att det kommer 

att finnas en viss seriekorrelation i regressionerna, då premier delvis kan tänkas förutspå 

framtida premier. Denna potentiella seriekorrelation diskuteras ändå djupare senare i 

avhandlingen. 

5.6 Handelsvolym 

I enlighet med tidigare forskning (Ackert och Tian, 2008; Petajisto, 2017 och Israeli et 

al., 2017) inverkar handelsvolymen direkt eller indirekt på fondpremierna. Vidare 

hävdar Saatcioglu och Starks (1998) att handelsvolym och prisfluktuationer på 

aktiepriser har ett positivt förhållande. Intuitivt innebär detta att även fondandelspriser 

och handelsvolymer har ett förhållande. Ak, Rossi, Sloan och Tracy (2016) hävdar även 

att det finns ett samband mellan handelsvolymer och aktiepriser, mer specifikt att stora 

handelsvolymer innebär framtida prisnedgångar. Även Xu och Yin (2017) indikerar att 

ökad handelsvolym leder till effektivare prissättning, vilket i detta fall skulle leda till 

mindre premier.  

Vidare hävdar Ackert och Tian (2008) att handelsvolymen är negativt kopplad till 

premier, till följd av att ökad handel innebär större mängd s.k. noise-trading15, vilket 

enligt författarna kan resultera i mindre premier.  

Intuitivt kan det dessutom tänkas att ökad handelsvolym ofta är en följd av utnyttjade 

arbitragemöjligheter, vilket direkt minskar på premierna, vilket direkt skulle innebära 

ett förväntat negativt förhållande mellan handelsvolym och premie.  

Detta kombinerat innebär att det är motiverat att inkludera handelsvolym som en 

förklarande variabel. FactSet erbjuder två variabler för detta, varav den med tillräcklig 

data används i detta arbete. Variabeln anger antal fondandelar(1000) handlade under 

en dag för fond i. Volymerna är justerade för splittar. Handelsvolymen för hela samplet 

                                                      
15 En noise-trader innebär en investerare som agerar irrationellt och oregelbundet eller slumpmässigt.  
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visas i figur 8 nedan, där det kan observeras att det aggregerade antalet handlade 

fondandelar varierar mellan cirka 3 miljarder och cirka 110 000 fondandelar. 

 

Figur 8 Totala handelsvolymer i samplet 

5.7 Fondålder  

Till skillnad från tidigare studier, inkluderas fondernas respektive ålder som 

dummyvariabler i denna avhandling. Ju yngre fonden är, desto nyare sorts 

underliggande index kan vara gällande, desto svårare att replikera, därmed högre 

premier.  Man kan också tänka sig, att då fonden är relativt ny, har inte analytiker och 

arbitragörer hunnit eller haft möjlighet att i lika stor grad undersöka fonderna jämfört 

med äldre fonder, samt att antalet investerare inte har hunnit växa till samma storlek 

som för äldre fonder. Dessutom kan det tänkas att analytiker inte har ett tillräckligt stort 

sampel för att undersöka fonderna djupare samt att institutioner som kan utnyttja 

premier inte ännu tagit sig an de nyare fonderna. Således förväntas det att ju yngre 

fonden är, desto oftare uppvisas premium, medan äldre fonder har premier som närmar 

sig 0.  

Getmansky (2012) undersöker dessutom hur hedgefonders prestation ändras över tid. 

Resultaten indikerar att fondflöden minskar i takt med åldern, vilket kan kopplas till 

börshandlade fonder och Krause et al. (2014), vars resultat indikerar att fondflöden har 

ett positivt förhållande med volatilitetsspridning som i sin tur har ett positivt förhållande 

med fondpremier. Kombinerat skulle detta innebära att ju äldre fonden blir desto mindre 

investeras i fonden, desto mindre sprids volatilitet mellan underliggande aktier och 
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fondandelspris och således desto mindre premier. Dessa resultat indikerar att fonder 

följer en viss livscykel och likt hedgefonder minskas fondflöden över tiden, vilket innebär 

att även premier minskas. 

I detta sampel, vid tidpunkten 2.1.2009, är de flesta fonderna relativt unga. 226 av 

fonderna är mellan 437 och 977 dagar gamla. Den äldsta fonden, SPY (SPDR S&P 500 

ETF Trust), är grundad 22.1.1993, medan de nio nyaste fonderna är grundade 

23.10.2007. De olika fondernas åldersfördelning visas även i figur 9, där man ser att flera 

av fonderna var nygrundade vid sampelperiodens början, då figur 9 visar fondernas ålder 

vid tidpunkten 23.5.2018. 

 

Figur 9 Fondålder i år per den 23.5.2018 

5.8 Betygsättning och handelsrekommendationer 

Likt de flesta värdepapper, ges även börshandlade fonder betyg och rekommendationer 

angående handelsaktioner och investeringsbeslut. FacSet, varifrån data är taget, räknar 

ihop medeltal för dessa rekommendationer. Dessa rekommendationer baserar sig på hur 

mäklare och analytiker rankat de individuella byggstenarna i den börshandlade fonden, 

det vill säga de olika områdena av den börshandlade fonden likt fondförvaltare, 

fondstorlek etc. I databasen begränsas dessa till fonder med tillgängliga priser, 

betygsättningar och utestående fondandelar. Betygsättningarna räknas som ett rullande 

medeltal över 100 dagar och uppdateras dagligen.  

I denna grupp finns sex kategorier för rekommendationerna: ”Köp”, ”Övervikt”, ”Håll”, 

”Undervikt”, Sälj” och ”Inte Rapporterad”. Sälj-rekommendationen förekommer ändå 
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inte en endaste gång i detta sampel. Vidare är rekommendationen ”Köp” en 

rekommendation om att värdepappret är undervärderat och således kommer att öka i 

värde, alltså att det lönar sig att köpa ifrågavarande värdepapper. ”Sälj” är en 

rekommendation om att sälja värdepappret på grund av övervärdering. ”Håll” innebär 

att värdepappret är rätt värderat eller att det inte är klart vilken riktning som kan väntas 

för värdeutvecklingen. ”Övervikt” ligger mellan ”Köp” och ”Håll”, medan ”Undervikt” 

ligger mellan ”Sälj” och ”Håll”. Dessa innebär att det rekommenderas att öka respektive 

minska portföljvikten av den ifrågavarande fondandelen.  

Man kan då tänka sig att en av byggstenarna för betygsättningen tar i beaktande priset i 

förhållande till nettotillgångsvärdet. Då betygsättningen baserar sig på ett rullande 

medelvärde kan man ändå tänka sig att all ny information inte finns reflekterad i detta 

medelvärde.  

Det kan också tänkas att en rekommendation om ”Köp” eller ”Övervikt” innebär att 

priset för tillfället är lägre än nettotillgångsvärdet och därför beräknas stiga, medan 

”Sälj” och ”Undervikt” innebär att priset kommer att sjunka till följd av ett lägre 

nettotillgångsvärde än fondandelspris. Det är alltså två olika fondinlösensmöjligheter 

som kan tänkas ligga bakom de olika handelsrekommendationerna. Ifall ena 

inlösenmöjligheten är lättare att utföra än den andra kan det tänkas att 

rekommendationernas koefficienter är olika. Till exempel, ifall fondandelspriset är högre 

än nettotillgångsvärdet torde fonden ha en säljrekommendation samtidigt som 

investerare kan köpa de underliggande aktierna och erhålla fondandelen. Ifall 

fondandelspriset är lägre än nettotillgångsvärdet torde rekommendationen vara ”Köp” 

samtidigt som investerare kan köpa fonden och byta ut dem mot underliggande aktier. 

Det kan då tänkas att det är lättare för en investerare att köpa fondandelen och byta ut 

dem mot de underliggande aktierna eller direkt erhålla likvida medel istället för tvärtom, 

vilket innebär en förväntad högre estimerad koefficient för ”Köp” och ”Övervikt” än 

”Sälj” och ”Undervikt”.  

I detta sampel, av de 944 530 observationerna under hela tidsperioden, är de flesta 

rekommendationer ”Övervikt”. Fördelning för de olika rekommendationerna över 

tidsperioden som helhet visas i figur 10.  Kategorin ”Undervikt” erhåller endast 81, alltså 

0,01 % av rekommendationerna, medan tidigare nämnda ”Övervikt” erhåller närmare 

80 %.  
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Figur 10 Handelsrekommendationer för samplet 

Man kan tänka sig att FactSets betygsättningar liknar Morningstars betygsättningar, där 

Morningstar bland annat mäter totala avkastningen baserat på nettotillgångsvärden. 

(Morningstar, 2016) I likhet med Petajisto (2017), som mäter jämförelsegruppers 

nettotillgångsvärden, kan fonderna effektivt betygsättas och värderas genom denna 

metod, där rekommendationerna potentiellt kan förutspå premierna. Dessutom kan 

vissa rekommendationer öka likviditeten och på det sättet orsaka prissvängningar som i 

sin tur leder till premier eller rabatter. 

Den absolut största kategorin är som man ser i figur 10 ”Övervikt”, som i jämförelse till 

de andra är enorm. På grund av deras enorma storleksskillnader förväntas det att 

koefficienten är störst för den största kategorin. Det förväntas även att de minsta 

signifikanserna fås för de minsta kategorierna. Korrelationen mellan dessa variabler är 

aningen positiv (-0,38 som högst), som man ser i bilaga 2, men torde inte innebära 

problem då det inte närmar sig kritiska värden. Detta diskuteras vidare i kapitlet 

gällande modelldiagnostik och multikollinearitet. 
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6 METOD 

Metoden baserar sig på tidigare forskning och är en kombination av de fyra presenterade 

studierna. Den första delen av metoden undersöker ifall fondpremier eller fondrabatter 

existerar, medan den andra delen av metoden undersöker vad premierna beror på. 

Premiernas förklarande variabler inkluderas i enlighet med tidigare forskning, samt nya 

dummyvariabler för betygsättningar och fondålder presenteras. Eftersom denna 

avhandling använder sig av OLS regressionsestimeringar för dagligt paneldata för 431 

fonder under närmare 10 år närmar sig de totala panelobservationerna 1 miljon. Detta 

innebär att resultaten kan bli väldigt signifikanta, alltså bör det kontrolleras. Av denna 

orsak estimeras även regressionerna för fonderna individuellt. 

6.1 Fondpremiers existens 

Majoriteten av tidigare studier indikerar att fondpremier existerar. Denna studie 

undersöker trots det fondpremiernas existens, då tidsperiod och data skiljer sig från 

tidigare studier, således kan marknaden nuförtiden vara mer effektiverad och 

premiernas existens kan ifrågasättas. 

6.1.1 T-test för premiernas existens 

För att kontrollera ifall premier existerar, används ett simpelt t-test för att kontrollera 

ifall de winsoriserade premiernas medelvärden skiljer sig från värdet 0.  Hypoteserna 

som testas är följande: 

𝐻0: 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒_𝑞̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 0 

𝐻1: 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒_𝑞̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ≠ 0. 

Ifall nollhypotesen förkastas indikeras det att premier kan existera, således kan 

arbitragörer potentiellt utnyttja prisskillnader för riskfri avkastning. Detta test görs 

direkt i Eviews och resultaten presenteras i kapitel 7. Ifall p-värdet inte är tillräckligt 

lågt, kan nollhypotesen inte förkastas och premierna antas vara 0.  

6.1.2 Normalfördelning 

T-test kräver ändå att samplet är normal fördelat. Eftersom tidigare studier, bland annat 

Petajisto (2017) även antagit att premier är normalfördelade, testas detta visuellt genom 

ett histogram i figur 11, där variabeln Premie_q är den winsoriserade beroende 
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variabeln. För att kontrollera normaliteten matematiskt görs även ett så kallat Jarque-

Bera test, vars resultat presenteras i figur 11 likaså. 
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Skevhet  -0,304608

Kurtosis   13,06105

Jarque-Bera  3998355

Probabilitet  0,000000

 

Figur 11 Normalfördelning av fondpremierna Premie_q 

Som figur 11 visar, kan man konstatera att premierna inte direkt är normalfördelade då 

det höga Jarque-Bera testvärdet innebär ett p-värde på 0,000.. Observationernas antal 

närmar sig även 1 000 000, vilket enligt Petajisto (2017) kan anses tillräckligt för en 

antagen normaldistribution.  

6.2 Vad beror fondpremierna på 

Genom att följa Ackerts och Tians (2008) metod, samt att inkludera variabler från 

Krause et al. (2014), Petajisto (2017) och Israeli et al. (2017) är det motiverat att utföra 

en OLS16-regression för fondpremierna.  

Metoden baserar sig ändå på paneldata, vilket innebär att OLS-regressionen görs i 

Eviews, utvecklat av IHS Inc. (Eviews, 2015), då programmet lämpar sig väl för den typen 

av data.  

OLS-regressionen som estimeras för paneldata kan använda sig av två olika effekter för 

tvärsnitten, nämligen fasta effekter och slumpeffekter. Dessa olika effekter beaktar ifall 

tvärsnitten används slumpmässigt över samplet eller ifall de följer en konsekvent 

uppdelning. För att kontrollera vilken av dessa är korrekt och mest passande, används 

Hausmans specifikationstest. För att den estimerade regressionens resultat skall kunna 

tolkas rätt inkluderas endast variabler som ändrar över tid. Hausmans specifikationstest 

                                                      
16 Ordinary Least Squares, d.v.s. minsta kvadratmetoden. 
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undersöker ifall de slumpmässiga tvärsnitten korrelerar med de förklarande variablerna, 

så att ifall de slumpmässiga inte korrelerar används slumpeffekt och ifall de korrelerar 

används fast effekt. 

Samtliga variabler förutom den beroende variabeln samt dummyvariablerna kommer att 

använda sig av tidsförskjutningar för att man skall kunna använda sig av variablerna i 

screeningprocesser och investeringsbeslut. Genom att testa för olika tidsförskjutningar 

för de olika variablerna, optimeras signifikansen och koefficientstorleken för de olika 

variablerna. Den minsta möjliga tidsförskjutningen är 1 medan den största är 5, vilket 

motsvarar en veckas handel. Dessa begränsningar används i enlighet med tidigare 

studier, som bl.a. Krause et al. (2014). 

6.3 OLS-regression för paneldata 

I enlighet med Ackert och Tian (2008) samt Israeli et al. (2017) är det motiverat att 

använda en OLS-regression för att testa premiernas determinanter. De övriga tidigare 

forskningarna fokuserar på volatilitetsspridning och gruppbildning av fonder, vilket 

innebär att metoderna inte direkt kan användas i detta arbete. Petersen (2009) hävdar 

däremot i sin artikel, ”Estimating standard errors in finance panel data sets: 

Comparing approaches”, att både OLS-regressioner med fasteffekt alternativt 

slumpeffekt kan användas, men även en s.k. Fama-MacBeth-modell. Fama-MacBeth-

modellen lämpar sig enligt Petersen (2009) bra för paneldata där tidseffekten är av 

intresse, men både OLS-regressioner och Fama-MacBeth kan uppvisa ensidighet eller 

väntevärdesriktiga resultat(engelska: biased) då företagsspecifik effekt är av intresse. 

Författaren hävdar även att genom att välja rätt alternativ mellan slumpeffekt och fast 

effekt kan problemet undvikas och väntevärdesriktiga resultat kan fås. På grund av 

ovanstående följs tidigare forskning och justeras för rätt effekt. Vilkendera som används 

presenteras i kapitel 7.3 och valet baserar sig på det tidigare nämnda Hausmans 

specifikationstestet. 

Det bör ändå nämnas att bl.a. Samargandi, Fidrmuc och Ghosh (2015) hävdar att OLS-

regression kan isolera diverse trender, vilket kan innebära att de dynamiska 

förhållandena mellan variablerna göms undan. Både Samargandi et al.(2015) och 

Petersen (2009) hävdar att hopslagning av olika kategorier kan vara motiverat för 

realistiska resultat, likt Petajisto (2017) gjort. P.g.a. modellens uppbyggnad och likhet 

med Ackert och Tian (2008) samt Israeli et al. (2017) används inte 

sammanslagningsmodellen, utan en OLS regression för paneldata. 



 

 

47 

Regressionen estimerar vad fondpremier beror på, och använder sig av tidsvarierande 

förklarande variabler. För att inkludera både en konstant och dummyvariabler för de 

olika kategorierna, används inte den första dummyvariabeln i varje kategori. Den 

används istället som en s.k. referenskategori. På detta vis undviks alltså den s.k. 

dummyfällan. T.ex. kategorin för fondålder består av 10 subgrupper, där den första 

plockas bort. Den gruppen som inte inkluderas, i detta fall fonder som är äldre än 10 år, 

kallas referenskategorin. 

Regressionen ser ut som följande, där den inte alltså är fondspecifik för fonderna i, utan 

inkluderar alla fonder i samma paneldata: 

𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑖,𝑡 = 𝐶 + 𝛽0𝐴𝑈𝑀𝑡−1 + 𝛽1𝐵𝑖𝑑𝐴𝑠𝑘𝑡−2 + 𝛽2𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡−1 + 𝛽3𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑡−1 + 𝛽4𝐷1

+ ⋯ + 𝛽7𝐷4 + 𝛽8𝐷5 + ⋯ + 𝛽16𝐷13, 

(15) 

där 𝐶 är konstanten, 𝐴𝑈𝑀𝑡−1 är totala förvaltade tillgångar(1000 USD) vid dag t-1, 

𝐵𝑖𝑑𝐴𝑠𝑘𝑡−2 är köp-säljskursspridningen vid tidpunkt t-2 och för fond i räknas den enligt 

följande: 

𝐵𝑖𝑑𝐴𝑠𝑘𝑖,𝑡−2 =
(𝑆ä𝑙𝑗𝑘𝑢𝑟𝑠𝑖𝑡−2

− 𝐾ö𝑝𝑘𝑢𝑟𝑠𝑖𝑡−2
)

𝑆ä𝑙𝑗𝑘𝑢𝑟𝑠𝑖𝑡−2

 , 

(16) 

där köp-säljkursen räknas differensen mellan säljkursen och köpkursen för fond i vid 

tidpunkt t, dividerat med säljkursen för fond i vid tidpunkt t.  

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡−1 är den procentuella prisavkastningen för priset vid tidpunkt t-2 enligt 

följande(för fond i): 

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖,𝑡−1 =
𝑃𝑟𝑖𝑠𝑖𝑡−1

− 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑖,𝑡−2

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑖𝑡−2

. 

(17) 

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑡−1 är handelsvolymen vid tidpunkt t-1, 𝐷1-𝐷4 är dummyvariabler i kategorin 

Handelsrekommendation medan 𝐷5-𝐷13 är dummyvariabler i kategorin fondålder. 

Nedan följer tabell 2, som djupare beskriver vad respektive dummyvariabel står för. 

Referenskategorin för handelsrekommendationerna är ”Inte rapporterad” medan 

referenskategorin för fondåldern är fonder vars ålder är över 10 år.  
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 Variabelnamn Förklaring Grupp 

D1 Rating2 Köp Handelsrekommendation 

D2 Rating3 Undervikt Handelsrekommendation 

D3 Rating4 Håll Handelsrekommendation 

D4 Rating5 Övervikt Handelsrekommendation 

D5 Age1 Ålder<1 Fondålder 

D6 Age2 1=<Ålder<2 Fondålder 

D7 Age3 2=<Ålder<3 Fondålder 

D8 Age4 3=<Ålder<4 Fondålder 

D9 Age5 4=<Ålder<5 Fondålder 

D10 Age6 5=<Ålder<6 Fondålder 

D11 Age7 6=<Ålder<7 Fondålder 

D12 Age8 7=<Ålder<8 Fondålder 

D13 Age9 8=<Ålder<9 Fondålder 
 

Tabell 2 Kategorisering av dummyvariabler 

Eftersom metoden behandlar paneldata är den enskilda fonden ”i” inte inkluderad som 

en del av regressionen då regressionen estimeras över hela paneldata. Senare följer 

kapitel 6.4 där den enskilda fonden ”i” och dess regressioner förklaras. 

6.3.1 Hypoteser för OLS regressionen 

För att kontrollera ifall det finns variabler som kan förklara premierna, läggs 

hypoteserna upp enligt följande: 

𝐻0: 𝛽0 ∨ 𝛽1 ∨ … ∨ 𝛽15 ∨ 𝛽16 = 0 

𝐻1: 𝛽0 ∨ 𝛽1 ∨ … ∨ 𝛽15 ∨ 𝛽16 ≠ 0 

Nollhypotesen är alltså att samtliga 𝛽 är noll, d.v.s. att det inte finns statiskt signifikanta 

förklarande variabler för 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒_𝑞𝑖,𝑡. Mothypotesen är då att minst en av 𝛽 skiljer sig 

från värdet noll.  

Hypoteserna kan även förklaras i ord enligt följande: 

𝐻0: 𝐼𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑓ö𝑟𝑘𝑙𝑎𝑟𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒 

𝐻1: Å𝑡𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒 𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑓ö𝑟𝑘𝑙𝑎𝑟𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒 
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6.3.2 Hausmans specifikationstest 

Eftersom Israeli et al. (2017) utfört sin studie relativt nyligen, används OLS-regression i 

detta arbete. I enlighet med Petersen (2009), bör rätt effekt väljas för att resultaten inte 

skall vara missvisande. För att använda rätt effekt kan ett Hausman-test göras 

(Hausman, 1978). Hausman-specifikationstestet, även kallat Durbin-Wu-Hausman, 

testar antagandet om att slumpeffekter är okorrelerande med de förklarande 

variablerna. För att utföra testet, estimeras först en modell med en slumpeffekt. På 

denna modell görs därefter Hausmans specifikationstest, som jämför hur denna modell 

avviker från en fasteffektsmodell.  

Hypoteserna som testas är med andra ord följande: 

𝐻0: 𝑆𝑙𝑢𝑚𝑝𝑚ä𝑠𝑠𝑖𝑔𝑎 𝑘𝑜𝑟𝑠𝑠𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑 𝑑𝑒 𝑓ö𝑟𝑘𝑙𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎 

och 

𝐻1: 𝑆𝑙𝑢𝑚𝑝𝑚ä𝑠𝑠𝑖𝑔𝑎 𝑘𝑜𝑟𝑠𝑠𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑑𝑒 𝑓ö𝑟𝑘𝑙𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎. 

Nollhypotesen är alltså att de slumpmässiga tvärsnitten inte korrelerar med de 

förklarande variablerna, alltså att rätt effekt, m.a.o. slumpeffekten, valts. Ifall p-värdet 

för detta är mindre  än 0,05 (𝛼 = 5%), förkastas nollhypotesen och den fasta  effekten 

ska användas. Resultaten presenteras i följande kapitel. 

6.4 Individuella OLS regressioner 

Som tidigare nämnt närmar sig de totala panelobservationernas antal 1 miljon, vilket kan 

leda till orealistiskt signifikanta resultat. Av denna orsak estimeras 431 regressioner för 

fonderna separat, för att se i hur många fall estimaten är signifikanta. Detta görs i 

programmet Stata, där det först skapas numeriska värden för datumen och fondnamnen, 

för att sedan kunna registrera data som paneldata. Därefter tidsförskjuts variablerna 

enligt samma tidsförskjutningar som tidigare. Vidare estimeras regressionerna skilt för 

varje fond, på motsvarande sätt som tidigare nämnda regression formel (15): 

𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑖,𝑡 = 𝐶 + 𝛽0𝐴𝑈𝑀𝑖,𝑡−1 + 𝛽1𝐵𝑖𝑑𝐴𝑠𝑘𝑖,𝑡−2 + 𝛽2𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖,𝑡−1 + 𝛽3𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑖,𝑡−1 + 𝛽4𝐷1

+ ⋯ + 𝛽7𝐷4 + 𝛽8𝐷5 + ⋯ + 𝛽16𝐷13. 

(18) 

Det bör observeras att den enskilda fonden i nu är inkluderad.  
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7 RESULTAT  

7.1 Resultat för premiernas existens 

I tabell 3 presenteras resultaten från det gjorda tvåsidiga t-testet. 

Hypotestest för Premie_q  Samplets Medelvärde = 0,000216 

Sampel: 31.12.2008 - 9.4.2018 Samplets standardavvikelse = 0,003943 

Observationer: 993785 Hypotes: Medelvärde = 0,000000 

Metod Värde Probabilitet 

t-test 54,68083 0,0000 

 

Tabell 3 T-test för premiernas existens 

Som man ser i ovanstående tabell 3, förkastas nollhypotesen och arbetet kan fortskrida 

med att undersöka determinanterna för Premie_q. T-värdet är 54,68 och p-värdet är då 

0,00; alltså kan nollhypotesen förkastas på 1 % nivå.  

Eftersom nollhypotesen förkastas kan det antas möjligt för arbitragörer, ceteris paribus, 

att finna riskfria avkastningar baserat på prisskillnader mellan nettotillgångsvärden och 

fondandelspriser. Det kan ändå vara svårt för arbitragörer att hinna utnyttja chanserna, 

vilket kan underlättas genom en bättre screeningprocess samt en modell som kan 

förutspå framtida premier.  

Således fortsätter följande delkapitel med att presentera resultaten från OLS-

regressionen med slumpeffekter, för att sedan kontrollera effekten genom Hausmans 

specifikationstest. 

7.2 OLS regression med slumpeffekt för tvärsnitten 

I tabell 4 presenteras resultaten från OLS-regressionen, där slumpeffekt har använts för 

tvärsnitten. I tabell 4 presenteras resultaten för de aggregerade fonderna, senare följer 

de enskilda fondernas resultat. 
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Variabel Koefficient Standardfel t-värde p-värde 

     C 0,000802 5,22E-05 15,37649 0,0000 

AUM(-1) 0,000268 6,37E-05 4,211082 0,0000 

BIDASK(-2) 0,000414 3,61E-05 11,45957 0,0000 

AVKASTNING(-1) 0,007510 0,000294 25,54603 0,0000 

VOLYM(-1) -0,005019 0,000521 -9,637511 0,0000 

RATING2 -0,000926 2,23E-05 -41,42197 0,0000 

RATING3 -0,000857 2,81E-05 -30,48507 0,0000 

RATING4 -0,000887 3,65E-05 -24,32679 0,0000 

RATING5 -0,002174 0,000424 -5,125988 0,0000 

AGE1 0,001341 3,67E-05 36,47809 0,0000 

AGE2 0,000966 2,03E-05 47,49324 0,0000 

AGE3 0,000412 1,79E-05 23,08134 0,0000 

AGE4 0,000140 1,73E-05 8,074235 0,0000 

AGE5 4,04E-05 1,68E-05 2,397563 0,0165 

AGE6 3,20E-05 1,69E-05 1,889797 0,0588 

AGE7 5,58E-05 1,65E-05 3,370598 0,0008 

AGE8 -7,50E-05 1,55E-05 -4,849769 0,0000 

AGE9 -6,63E-05 1,48E-05 -4,483879 0,0000 

     
 Viktade statistikor   

     
R-kvadratvärde 0,006936     Medelvärde beroende variabel 1,70E-05 

Justerat R-kvadratvärde  0,006919     Std. Avv. Beroende variabel 0,003761 

F-statistika 388,0756     Durbin-Watson stat 1,513727 

Prob.(F-statistika) 0,000000    

      Oviktade statistikor   

     
R-kvadratvärde   0,008585 Medelvärde beroende variabel 0,000217 

Durbin-Watson värde 1,389539 

 

Tabell 4 OLS regression - Slumpmässiga tvärsnitt 

I tabell 4 ovan visas parenteserna efter variablerna AUM, BidAsk, Avkastning och Volym 

som tidsförskjutningen för respektive variabel. T.ex. AUM(-1) innebär att variabeln för 

förvaltade tillgångar är tidsförskjuten med en dag, medan BidAsk(-2) innebär att 

variabeln för köp-säljspridningen är tidsförskjuten med två dagar. Beroende variabeln 

Premie_q verkar förklaras av samtliga inkluderade variabler, men innan dessa resultat 

kan tolkas vidare bör det fastställas att rätt effekt använts för tvärsnitten.  

7.3 Hausmans specifikationstest 

För att kontrollera ifall de slumpmässiga tvärsnitten korrelerar med de förklarande 

variablerna, utförs ett Hausmans specifikationstest. Testet jämför även de olika 

effekternas inverkan på variablerna.  
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Sammanfattning av Hausmans 
specifikationstest 

Chi-kvadrat 
värde 

Chi-kvadrat 
frihetsgrader 

p-värde 

     
Slumpmässiga tvärsnitt 111,418183 17 0,0000 

     
     

Jämförelse av tvärsnitten: 

     

Variabel Fast effekt Slumpmässig Var(Diff.)  p-värde 

     AUM(-1) 0,000245 0,000268 0,000000 0,0009 

BIDASK(-2) 0,000413 0,000414 0,000000 0,3975 

AVKASTNING(-1) 0,007513 0,007510 0,000000 0,0000 

VOLYM(-1) -0,004732 -0,005019 0,000000 0,0000 

RATING2 -0,000944 -0,000926 0,000000 0,0000 

RATING3 -0,000876 -0,000857 0,000000 0,0000 

RATING4 -0,000904 -0,000887 0,000000 0,0001 

RATING5 -0,002199 -0,002174 0,000000 0,0001 

AGE1 0,001344 0,001341 0,000000 0,0100 

AGE2 0,000967 0,000966 0,000000 0,0491 

AGE3 0,000413 0,000412 0,000000 0,1333 

AGE4 0,000141 0,000140 0,000000 0,2415 

AGE5 0,000041 0,000040 0,000000 0,1678 

AGE6 0,000033 0,000032 0,000000 0,1392 

AGE7 0,000057 0,000056 0,000000 0,1015 

AGE8 -0,000074 -0,000075 0,000000 0,0688 

AGE9 -0,000065 -0,000066 0,000000 0,0808 

 

Tabell 5 Hausmans specifikationstest 

I tabell 5 ser man att de flesta dummyvariabler skiljer minimalt mellan de olika 

effekterna, medan de övriga förklarande variablerna skiljer betydligt mer. Överlag 

erhålls ett Chi-kvadratvärde på 111,42; vilket innebär att nollhypotesen kan förkastas. 

Detta innebär att det inte går att fastställa att de slumpmässiga tvärsnitten inte 

korrelerar med de förklarande variablerna, alltså skall fasta effekter användas för 

tvärsnitten.  

7.4 OLS regression med fast effekt för tvärsnitten 

Eftersom ovan gjorda Hausmans specifikationstest antydde att fast effekt bör användas 

för tvärsnitten, utförs OLS-regressionen med denna effekt. Resultaten för detta 

presenteras i tabell 6 nedan.  
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Beroende variabel: PREMIE_Q   

Sampel (justerat): 5.1.2009–9.4.2018  

Inkluderade perioder: 2331   

Inkluderade tvärsnitt: 431   

Totala panelobservationer (obalanserat): 944531  

     Variabel Koefficient Standardfel t-värde p-värde 

     C 0,000827 1,93E-05 42,80170 0,0000 

AUM(-1) 0,000245 6,41E-05 3,818847 0,0001 

BIDASK(-2) 0,000413 3,61E-05 11,43716 0,0000 

AVKASTNING(-1) 0,007513 0,000294 25,55697 0,0000 

VOLYM(-1) -0,004732 0,000522 -9,060254 0,0000 

RATING2 -0,000944 2,27E-05 -41,56114 0,0000 

RATING3 -0,000876 2,84E-05 -30,84254 0,0000 

RATING4 -0,000904 3,67E-05 -24,60792 0,0000 

RATING5 -0,002199 0,000424 -5,185503 0,0000 

AGE1 0,001344 3,68E-05 36,54250 0,0000 

AGE2 0,000967 2,04E-05 47,53388 0,0000 

AGE3 0,000413 1,79E-05 23,12582 0,0000 

AGE4 0,000141 1,73E-05 8,118762 0,0000 

AGE5 4,14E-05 1,69E-05 2,457519 0,0140 

AGE6 3,31E-05 1,69E-05 1,952859 0,0508 

AGE7 5,69E-05 1,66E-05 3,434037 0,0006 

AGE8 -7,39E-05 1,55E-05 -4,773799 0,0000 

AGE9 -6,54E-05 1,48E-05 -4,415011 0,0000 

     R-kvadratvärde 0,090424     Medelvärde beroende variabel 0,000217 

Justerat R-kvadratvärde 0,089993     Std. Avv. beroende variabel 0,003929 

F-värde 209,9650     Durbin-Watson värde 1,514561 

Probabilitet (F-värde) 0,000000    

 

Tabell 6 OLS regression – Fasta tvärsnitt 

Resultaten i tabell 6 indikerar att de flesta variabler kan förklara den beroende variabeln 

Premie_q, alltså den procentuella skillnaden mellan fondandelspris och 

nettotillgångsvärde. De största koefficienterna i ordning är enligt följande: Avkastning(-

1), Volym(-1) och Rating5 (alltså ”Övervikt”). Avkastningen har en koefficient på 0,008; 

medan Volym jämte ”Övervikt” har koefficienter på -0,005 och -0,002; 

respektive.”Övervikt” innebär alltså att medelrekommendationen ligger mellan ”Köp” 

och ”Håll”. Det bör ändå kommas ihåg att denna kategori står för närmare 80 % av 

samtliga rekommendationer i paneldata.   

Dummyvariablerna för fondålder mellan 4 och 6 år är de enda variablerna som inte kan 

förkastas på 1 % nivå, där variabeln för fondålder mellan 5 och 6 är den minst signifikanta 

men kan godkännas med ett alfa på 10 %. P-värdet för dummyvariabeln som står för 

fondålder mellan 4 och 5 är 0,014 och p-värdet för fondålder mellan 5 och 6 är 0,051.  

Överlag är samtliga koefficienter väldigt små, men de flesta rör sig inom samma storlek, 

i detta fall mellan 0,008 och -0,005. Även medelvärdet för den beroende variabeln är 
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väldigt liten och inom dessa ramar, nämligen 0,0002. Vidare ligger R-kvadratvärdet på 

0,09; vilket innebär att cirka 9 % av variabeln Premie_q kan förklaras av variablerna i 

tabell 6. Detta resultat är som förväntat i linje med Ackert och Tian (2008) som 

estimerade en liknande regression. 

Regressionsestimeringen justerar tidsperioden en aning, så att de första dagarna i 

samplet exkluderas. Detta innebär att observationerna mellan 5.1.2009 och 9.4.2018 

inkluderas i regressionen, vilket i sin tur innebär att 2331 perioder för varje variabel finns 

inkluderat med 431 tvärsnitt. Totalt sett innebär detta 944 531 panelobservationer. 

Även om rätt effekt nu är vald i enlighet med Hausmans specifikationstest, bör vissa 

antaganden kritiska för denna regression kontrolleras innan resultaten kan tolkas och 

diskuteras djupare. Dessutom måste regressionerna estimeras separat för varje enskild 

fond för att kontrollera för den massiva mängden panelobservationer.  

7.5 Fondspecifika OLS-regressioner 

De fondspecifika regressionerna estimeras i Stata. Modellen lyckas inte inkludera 

dummyvariabler för Rating, d.v.s. betygsättning/handelsrekommendation, för någon av 

fonderna medan 98 av fonderna inkluderar fondåldern i modellen. Detta beror på att 

fondernas handelsrekommendationer inte ändrar tillräckligt mycket under 

undersökningsperioden och flera av fonderna är så gamla att de inte kan inkluderas i 

dummyvariablerna. I tabell 7 presenteras endast fonder vars ålder varierar mellan 0 och 

10 år under tidsperioden, vilket innebär att antalet fonder minskar drastiskt för 

dummyvariablerna.  
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Fonder(N) *** ** * 

Aum 431 60 96 125 

BidAsk 431 9 26 43 

Volym 431 15 45 65 

Avkastning 431 2 20 40 

Age1 98 59 65 68 

Age2 98 53 61 69 

Age3 98 47 53 59 

Age4 98 38 46 49 

Age5 98 27 37 45 

Age6 98 30 38 41 

Age7 98 22 31 38 

Age8 98 21 36 38 

Age9 98 20 24 32 

C 431 117 154 185 
Rating2 0 0 0 0 

Rating3 0 0 0 0 

Rating4 0 0 0 0 

Rating5 0 0 0 0 
 

Tabell 7 Fondspecifika OLS-regressioner för unga fonder 

Som man ser i tabell 7 estimeras dummyvariablerna för fondålder för 98 fonder. Av de 

98 fonderna erhålls signifikanta resultat för 20 stycken på 1 % nivå, 24 stycken på 5 % 

nivå och 38 på 10 % nivå. Av totala samplet är detta cirka 5 %, 6 % och 9 %, respektive.  

Ifall man estimerar fondåldersdummyn för samtliga 431 fonder erhålls resultaten i tabell 

8, där den procentuella andelen av hela samplet anges. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

56 

 *** ** * 

n % n % n % 

Aum 60 13,9 % 90 20,9 % 125 29,0 % 

BidAsk 9 2,1 % 26 6,0 % 43 10,0 % 

Volym 15 3,5 % 45 10,4 % 65 15,1 % 

Avkastning 2 0,5 % 20 4,6 % 40 9,3 % 

Age1 71 16,5 % 78 18,1 % 81 18,8 % 

Age2 126 29,2 % 147 34,1 % 168 39,0 % 

Age3 119 27,6 % 142 32,9 % 162 37,6 % 

Age4 111 25,8 % 142 32,9 % 155 36,0 % 

Age5 107 24,8 % 133 30,9 % 156 36,2 % 

Age6 101 23,4 % 127 29,5 % 146 33,9 % 

Age7 97 22,5 % 131 30,4 % 153 35,5 % 

Age8 112 26,0 % 145 33,6 % 164 38,1 % 

Age9 96 22,3 % 126 29,2 % 156 36,2 % 

C 
Rating2 
Rating3 
Rating4 
Rating5 
 

117 
64 
15 
7 
0 

27,1 % 
14,8 % 
3,5 % 
1,6 % 
0,0 % 

154 
91 
24 
11 
0 

35,7 % 
21,1 % 
5,6 % 
2,6 % 
0,0 % 

185 
104 
29 
12 
0 

42,9 % 
24,1 % 
6,7 % 
2,8 % 
0,0 % 

Tabell 8 Fondspecifika OLS-regressioner för hela samplet 

Som man ser i tabell 8 erhålls signifikanta resultat på 1 % nivå(***) för fondålder för 

cirka en fjärdedel av fonderna, medan avkastning, volym och köp-säljspridning (BidAsk) 

får signifikanta resultat för endast ett fåtal procent av fonderna. På en 5 % nivå (**) 

estimeras signifikanta koefficienter för en betydligt större del av fonderna, för samtliga 

variabler, medan en 10 % nivå (*) estimerar en ännu större del som signifikanta. Även 

dummyvariablerna för handelsrekommendationer får nu vissa signifikanta resultat, där 

Rating2, d.v.s. köp-rekommendationen får signifikanta resultat för 64 av fonderna. 

Rating5 (övervikt) får däremot inte signifikanta resultat för någon av fonderna. 

Av samtliga 431 fonder estimeras signigikanta F-värden (***) för 416 av fonderna, medan 

varenda estimerad regression innefattas av åtminstone en signifikant koefficient, utan 

att ta konstanten i beaktande. Regressionernas enskilda observationer varierar mellan 

237 och 2331, med ett medelvärde på 2192 och R-kvadratvärdena varierar mellan 0,0004 

och 0,80; med ett medelvärde på 0,08. Samtliga fonders enskilda resultat hittas i bilaga 

3.  
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8 MODELLDIAGNOSTIK 

Som det tidigare i denna avhandling nämnts, är vissa antaganden kritiska för en 

regression likt denna. I detta kapitel tas det en noggrannare titt på dessa antaganden och 

vissa test görs.  

8.1 Normalitet 

Det första antagandet som testas är att residualerna är normalfördelade. Detta innebär 

att en kurtosis på cirka 2 skall finnas och en skevhet på cirka 0. Figur 12 illustrerar 

residualernas fördelning och grafiskt sett ser fördelning rätt normal ut, även om de flesta 

observationer verkar samla sig mot mitten. Vid en närmare statistisk blick visar sig som 

misstänkt kurtosis vara väldigt hög, nämligen 13,06. P.g.a. den höga kurtosisen är även 

Jarque-Bera testvärdet extremt högt, 3 998 355, vilket innebär ett p-värde på 0,00. Även 

skevheten ligger ifrån 0, i detta fall vid 0,3 men torde inte innebära problem. 
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Medelvärde      2,20e-21

Std. Avv.   0,0037 47

Skevhet  -0,304608

Kurtosis   13,06105

Jarque-Bera  3998355

Probabilitet  0,000000

 

Figur 12 Residualernas fördelning 

Det bör ändå kommas ihåg att antalet observationer är extremt högt, närmare 

1 000 000, vilket innebär att det kan antas att det följer en normalfördelning, i likhet 

med Petajisto (2017).  

8.2 Heteroskedasticitet 

Ett andra antagande som gäller i denna metod är heteroskedasticitet. 

Heteroskedasticitet innebär att en variabels värden varierar till olika grad beroende på 

värdet på den förklarande variabeln. Detta bör inte vara fallet. Regressionsestimeringen 

följer antagandet att variabelns variation är lika stor över alla värden av den förklarande 

variabeln. Det finns flera olika test som kontroller homoskedasticitet mot 
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heteroskedasticitet, bl.a. Whites test och Breusch-Pagan-Godfrey (Halunga et al. 2017). 

I programmet Eviews innebär detta ändå smärre problem, då heteroskedasticitetstest 

direkt inte kan göras för paneldata. Av denna orsak kontrolleras detta först grafiskt, för 

att visuellt hitta potentiella problem som bör lösas.  

I figur 13 illustreras hur residualernas storlek inverkar på förutspåendet av den beroende 

variabeln. Som man ser fördelar sig punkterna jämt över de olika värden, med undantag 

för vissa mindre residualvärden kring -0,002 och 0,019. Dessa outliers är till andelen av 

det totala samplet så små att det inte torde orsaka problem, men i fortsatt forskning bör 

detta för säkerhets skull korrigeras för.  

 

Figur 13 Heteroskedasticitet eller homoskedasticitet 

8.3 Multikollinearitet 

Multikollinearitet innebär att självständiga variabler korrelerar med andra självständiga 

variabler. Detta innebär att en av variablerna inte behövs, då den potentiellt kan 

förklaras genom den andra. Det kan även innebära att det finns ett förhållande mellan 

variablerna, trots att det inte finns någon direkt kausalitet. Likt heteroskedasticitet kan 

detta först testas visuellt, för att få en överblick på potentiella problemområden. Ifall det 

finns en risk att multikollinearitet existerar utförs ett test för att undersöka detta djupare. 

Som man även ser i bilaga 2, finns det en risk för multikollinearitet speciellt mellan 
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variablerna Rating2, Rating3 och Rating4. Det tas således en djupare titt på dessa 

korrelationer. Genom att göra konfidenseklips av de olika variablerna, som ett slags 

korrelationsmatris, ser man ifall det existerar förhållanden mellan de olika variablerna. 

Konfidenseklipsen i figur 14 använder sig av en konfidensnivå på 95 % och illustrerar då 

det gemensamma konfidensintervallet mellan två variabler genom att visa en perfekt 

cirkel ifall inget förhållande mellan variablerna finns och en desto smalare eklips ju 

större förhållande existerar. 
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Figur 14 Konfidenseklips för multikollinearitet 

Figur 14 indikerar att det finns någon sorts förhållande mellan den första variabeln och 

den femte respektive sjätte variabeln. Dessa variabler står för AUM, Rating2 och 

Rating3, d.v.s. förvaltade tillgångar, ”Köp” och ”Undervikt”. Åter bör det konstateras att 

dummyvariablerna Rating2 och Rating3 endast erhöll respektive cirka 24 000 och 100 
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av de cirka 950 000 observationerna, vilket gör dem till de minsta subgrupperna i 

kategorin för handelsrekommendationer.  

Eftersom det ändå kan röra sig om multikollinearitet bör detta kontrolleras djupare. För 

detta görs variansinflationsfaktorer (Variance Inflation Factor), hädanefter kallade VIF, 

som mäter multikollinearitet. VIF mäter förhållandet mellan variansen i en modell med 

flera variabler med variansen i en modell med endast en variabel. Med andra ord mäter 

VIF hur mycket variansen ändrar till följd av kollinearitet. 

 Koefficient- Icke-centrerad Centrerad 

Variabel Varians VIF VIF 

    C  3,73E-10  25,09032  NA 

AUM(-1)  4,10E-09  1,477413  1,214295 

VOLYM(-1)  2,73E-07  1,286823  1,208737 

AVKASTNING(-1)  8,64E-08  1,001266  1,000485 

BIDASK(-2)  1,30E-09  1,117304  1,035360 

RATING2  5,16E-10  18,97516  2,658134 

RATING3  8,07E-10  2,375090  2,169076 

RATING4  1,35E-09  1,581059  1,526369 

RATING5  1,80E-07  1,003185  1,003098 

AGE1  1,35E-09  1,086048  1,071639 

AGE2  4,14E-10  1,298763  1,230853 

AGE3  3,20E-10  1,411762  1,309645 

AGE4  3,00E-10  1,448891  1,334868 

AGE5  2,84E-10  1,460416  1,338900 

AGE6  2,87E-10  1,451575  1,334386 

AGE7  2,74E-10  1,426396  1,309892 

AGE8  2,39E-10  1,452794  1,316453 

AGE9  2,19E-10  1,455646  1,306967 

 

Tabell 9                 VIF – Test för multikollinearitet 

Tabell 9 presenterar VIF för de olika variablerna och som det indikerades i 

konfidenseklipsen hittas de största värden för Rating2 och Rating3. VIF innebär att 

variansen för regressionen med samtliga variabler divideras med variansen för en 

regression med endast en variabel, där den sistnämnde regressionen antar en konstant 

för icke-centrerad VIF och ingen konstant för centrerad VIF. Detta är även orsaken till 

att centrerad VIF för konstanten C anges som NA, eftersom den inte kan beräknas. 

Eftersom konstanten C inte är av stort intresse i denna avhandling, fokuseras det på de 

centrerade faktorerna, vilket innebär att varianserna för regressionerna med en variabel 

antas vara utan konstant.  

I enlighet med O’brien (2017) finns det flera olika åsikter och antaganden om vilket 

gränsvärde för multikollinearitet skall användas. Flera forskare använder sig av jämna 

värden såsom 5, 10, 20 eller 40, men enligt O’brien (2017) varierar detta gränsvärde från 
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fall till fall. Författaren påpekar att det beror på antalet observationer, varianserna och 

R-kvadratvärden. I detta fall finns det en enorm mängd observationer och ett relativt lågt 

R-kvadratvärde, vilket innebär att ett relativt lågt gränsvärde kan behövas. Det högsta 

värdet för de centrerade faktorerna är ändå endast 2,66; vilket innebär att 

multikollinearitet inte anses som ett problem i denna modell, även om ett lågt gränsvärde 

likt 5 eller 10 skulle användas. 

8.4 Seriekorrelation  

Seriekorrelation är följande antagande som bör tas i beaktande. Seriekorrelation innebär 

att en viss variabel i en tidsserie kan förklaras av samma variabel tidigare i tidsserien, 

d.v.s. att variabeln själv delvis eller fullständigt kan förklara sitt framtida värde. Eftersom 

denna modell inkluderar prisavkastningar som ofta är seriekorrelerande kan det 

förväntas en viss seriekorrelation. Dessutom behandlar modellen premier som kan 

utnyttjas för arbitrage, vilket innebär att tillräckligt stora premier innebär utnyttjande 

av dem och således en prisförändring, således kan även detta innebära en viss 

seriekorrelation av den beroende variabeln.  

Seriekorrelation beräknas genom att beräkna korrelationen mellan två tidsserier, men 

båda baserar sig på samma tidsserie, ena serien är helt enkelt tidsförskjuten och den 

andra inte. (Anselin och Bera, 1998) För att kontrollera seriekorrelation kan exempelvis 

ett Durbin-Watson test göras. Durbin-Watson testets resultat antar ett värde mellan 0 

och 4, där värden mellan 0 och 2 indikerar positiv seriekorrelation, värden mellan 2 och 

4 indikerar negativ seriekorrelation och ett värde kring 2 indikerar att ingen 

seriekorrelation finns. (Durbin och Watson, 1950) 

Som man ser i tabell 6 erhålls ett Durbin-Watson testvärde på 1,51; vilket indikerar att 

det finns en aning positiv seriekorrelation, vilket inte är överraskande med tanke på 

regressionens natur och tidigare forskning.  Ackert och Tian (2008) påpekade att 

positiva seriekorrelationer är vanligt för börshandlade fonder, men inte orsakar problem 

ifall medvetenhet om seriekorrelationen finns. Trots detta korrigeras modellen för 

seriekorrelation. 

8.5 Modellkorrigering 

För att ändå kontrollera ifall seriekorrelationen innebär problem, estimeras även 

regressionen med tidsförskjuten beroende variabel som förklarande variabel, i detta fall 

premie(-1), vilket innebär att premiet förklarar nästa dags premie. 
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Variabel Koefficient Standardfel t-värde p-värde 

C 0,000614 1,87E-05 32,80958 0,000 

PREMIE(-1) 0,254605 0,001019 249,9499 0,000 

AUM(-1) 0,001528 0,00062 2,463009 0,014 

BIDASK(-2) 0,000319 3,50E-05 9,12177 0,000 

AVKASTNING(-1) -0,00777 0,000291 -26,6906 0,000 

VOLYM(-1) -0,00311 0,000506 -6,15208 0,000 

RATING2 -0,0007 2,20E-05 -31,6458 0,000 

RATING3 -0,00065 2,75E-05 -23,5279 0,000 

RATING4 -0,00067 3,56E-05 -18,872 0,000 

RATING5 -0,00165 0,000411 -4,01283 0,000 

AGE1 0,001005 3,56E-05 28,20646 0,000 

AGE2 0,000727 1,97E-05 36,86215 0,000 

AGE3 0,000313 1,73E-05 18,07155 0,000 

AGE4 0,000105 1,68E-05 6,263901 0,000 

AGE5 3,19E-05 1,63E-05 1,953809 0,051 

AGE6 2,82E-05 1,64E-05 1,719777 0,086 

AGE7 4,26E-05 1,60E-05 2,656378 0,008 

AGE8 -5,62E-05 1,50E-05 -3,75396 0,000 

AGE9 -4,74E-05 1,43E-05 -3,30677 0,001 
  

 
  

R-kvadratvärde 0,146879 Medelvärde beroende variabel 0,000217 

Justerat R-kvadratvärde 0,146475 Std.avv. Beroende variabel 0,003929 

F-värde 362,8126 Durbin-Watson värde 2,0967 

Prob(F-värde) 0,000 
   

Tabell 10 Kontroll för seriekorrelation 

I tabell 10 ovan är en tidsförskjuten beroende variabel inkluderad som förklarande 

variabel, vilket leder till att Durbin-Watson värdet stiger till 2,1. Detta indikerar att ingen 

seriekorrelation existerar mer. Då den nya variabeln inkluderas hålls de flesta 

koefficienter och signifikansnivåer vid samma nivå, men koefficienten för variabeln 

”Avkastning” ändrar från ett positivt till ett negativt förtecken. Även R-kvadratvärdet 

stiger från 0,09 till 0,15. För övrigt hålls koefficienterna och signifikansnivåerna lika.  

Då modellen är kontrollerad för ovanstående antaganden, fortskrider avhandlingen med 

att analysera samt diskutera de erhållna resultaten i nästa kapitel.  
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9 DISKUSSION 

9.1 Allmänt om resultaten 

Syftet för denna avhandling är att undersöka ifall priser på börshandlade fonder avviker 

från nettotillgångsvärden och vad som kan förutspå framtida premier. För att utföra 

detta har det först kontrollerats ifall premier existerar på den nordamerikanska 

fondmarknaden genom simpla t-test, där det testades ifall premiernas medelvärde 

avviker från värdet noll. Nollhypotesen kunde förkastas på 1 % nivå, vilket indikerar att 

premier faktiskt existerar. Eftersom premierna existerar, dock med ett litet medelvärde 

på 0,0002; alltså 0,02 %, indikeras det även att potentiella arbitragemöjligheter kan 

uppenbara sig för den vakne arbitragören.  

Att premier existerar är i linje med tidigare forskning. Bl.a. Ackert och Tian (2008), 

Krause et al. (2014) och Petajisto (2017) har påpekat detta, där Petajisto (2017) indikerat 

att dessa premier ändå försvinner rätt snabbt. Resultaten indikerar alltså att lagen om 

ett pris inte gäller, vilket kan vara en följd av bl.a. överreaktioner, felaktiga förväntningar 

eller utländska underliggande aktier. Elton et al. (2002) hävdar att detta även kan bero 

på att den aktiva risken är för stor, vilket i sin tur beror på att dividender inte 

återinvesteras. Reglering och lagar kan vara en väsentlig bakomliggande orsak, men vad 

än orsaken är kan premierna användas som grund för investeringsbeslut, enligt 

Rompotis (2008).  

Som nämnt försvinner premierna väldigt snabbt, men de potentiella 

arbitragemöjligheterna minskar även då transaktionskostnaderna ökar. För att kunna 

utnyttja prisavvikelserna för potentiellt arbitrage bör alltså arbitragören vara tillräckligt 

snabb och ha tillräckligt med fritt kapital. Ifall en institution kan förutspå framtida 

premier, kan kapital frigöras och underliggande värdepapper kan införskaffas till 

potentiella rabatter för att sedan kunna utnyttja premiet direkt. Bl.a. av denna orsak har 

premiernas determinanter estimerats i denna avhandling. 

Statiskt erhölls liknande resultat som för tidigare forskning. För det första erhölls en 

förklaringsgrad på cirka 9 %, vilket är i linje med Ackert och Tian (2008). För de enskilda 

fonderna erhölls ett medelvärde för förklaringsgraderna på 8 %, vilket man även ser i 

bilaga 3. Men då detta korrigerades för seriekorrelation ökade förklaringsgraden till 0,15; 

vilket är aningen högre än tidigare forskning. Detta innebär denna modell bättre klarat 

av att förutspå framtida premier genom att inkludera historiska premier. För att uppnå 

ännu högre förklaringsgrad, kunde ett annat likviditetsmått såsom Amihuds 
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illikviditetsmått potentiellt användas. Detta kunde inhämta en ännu högre total 

förklaringsgrad, men så även andra variabler. Ifall uppgifter om de underliggande 

aktierna kunde hämtas in, kunde även samtliga modellers delmoment från Petajisto 

(2017), Krause et al. (2014) och Israeli et al. (2017) kombineras för att förklara premierna 

ännu djupare. Detta kunde tänkas inkluderas i fortsatt forskning. Ett annat mindre 

hinder i denna modell var att stationära dummyvariabler, såsom vilken industri det 

underliggande indexet representerar, inte kunde inkluderas i denna modell. 

Kontributionen av sådan information skulle vara stor, vilket kan undersökas i framtiden 

med hjälp av t.ex. en Fama-MacBeth modell. Att en sådan modell inte användes nu beror 

på tidigare forskning, då bl.a. Ackert och Tian (2008) samt Israeli et al. (2017) indikerat 

att OLS regression lämpar sig bäst för denna typ av modellering.  

9.2 Förklarande variabler 

Flera förklarande variabler anta signifikanta resultat. Förvaltade tillgångar (10000 USD) 

erhöll ett positivt förtecken, vilket strider mot tidigare forskning. För de enskilda 

regressionerna erhölls signifikanta variabler för fondstorlek för 14 % (***), 21 % (**) och 

29 % (*) av fonderna. Detta innebär att resultaten ändå är riktgivande, även om de inte 

gäller för samtliga fonder.  

Koefficienten AUM är relativt liten, men med tanke på variabelns storlek inverkar den 

ändå ekonomiskt på premiet. Kort sagt innebär detta att ju större fond det är frågan om, 

desto större premie finns att vänta. Detta förtecken är överraskande, då man kan 

förvänta sig att mindre fonder är mindre analyserade, därmed utnyttjas inte 

prisavvikelser lika snabbt. Däremot kan det tänkas att ifall fondens förvaltade tillgångar 

ökar, införskaffar fonden ett större absolut antal av de underliggande aktierna, vilket 

enligt Ackert och Tian (2008) samt Israeli et al. (2017) kan leda till minskad likviditet 

för de underliggande aktierna samtidigt som de underliggande aktiernas framtid blir 

osäkrare. Detta kan leda till att handelsvolymen för de underliggande minskar och ökar 

för fondandelarna, vilket gör att fondandelspriserna kan öka till följd av överreaktion i 

relation till de underliggande aktiernas pris. Detta innebär att fondandelspriset ökar i 

förhållande till nettotillgångsvärdet, alltså premiet, vilket innebär att ju större mängd 

förvaltade tillgångar en fond innehar, desto större premier finns att vänta.  

Transaktionskostnader och likviditet är något som flera tidigare studier indikerat att 

inverkar på premier och även i denna avhandling uppvisades indikationer på detta, där 

köp-säljspridningen erhöll en koefficient på 0,004 och efter 
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seriekorrelationskorrigeringen 0,003. Detta indikerar i princip att ju dyrare det är att 

införskaffa fondandelar, desto större premie finns att hämta. Detta är inte överraskande, 

då höga transaktionskostnader innebär att prisavvikelserna bör vara större för att 

utnyttjandet skall vara lönsamt. Det bör ändå tas i beaktande att inte en så stor del av de 

enskilda regressionerna indikerade signifikanta resultat för transaktionskostnaderna, då 

endast 2 % (***), 6 % (**) och 10 % (*) av fonderna uppvisade signifikant variabel för 

köp-säljspridningen. Därmed kan det konstateras att transaktionskostnaderna inverkar 

på premiet, men endast för ett fåtal av fonderna.  

I enlighet med Foster och Viswanathan (1993)  ökar handelsvolymen då 

transaktionskostnaderna minskar. Kombinerat med Ackert och Tian (2008), som 

påpekar att ökad handelsvolym leder till minskade premier, innebär detta att ökade 

transaktionskostnader leder till ökade premier. Således är de erhållna resultaten i linje 

med tidigare forskning.  

Dessutom kan man anse att ifall handelsvolymen ökar, är det en följd av att premier 

utnyttjats. Detta skulle innebära att det finns ett motsatt förhållande mellan premier och 

handelsvolym, således mellan premier och transaktionskostnader. Ifall ett stort 

premium existerar, utnyttjas det av en arbitragör vilket leder till att premiet minskas till 

en nivå som inte längre kan utnyttjas. Detta innebär att högre transaktionskostnader, i 

detta fall högre köp-säljspridning, leder till mindre volymer, vilket i sin tur leder till 

högre premier. Detta innebär att ifall köp-säljspridningen ökar med 1 enhet, ökar 

premierna med 0,0004 enheter.  

Som det tidigare indikerats, har även alltså handelsvolymen ett förhållande med premiet. 

En koefficient på -0,005 estimeras i regressionen, vilket indikerar att ju större volym 

fonden handlas med, desto mindre premie, alternativt motsatt premie, d.v.s. rabatt, 

finns att hämta. Efter seriekorrelationskorrigeringen erhölls en koefficient på -0,003. 

För den enskilda fondernas regressioner erhölls ändå signifikant variabel för endast 3,5 

% (*), 10 % (**) och 15 % (*) av fonderna, vilket innebär att resultaten är aningen 

snedvridna och kan bero på det stora antalet panelobservationer. 

Trots det indikerar resultaten att stora volymer innebär mindre premier, vilket kan vara 

en följd av att stora volymer ofta innebär att premier utnyttjats. Då premierna utnyttjas 

minskas de, alltså indikeras det att ett negativt förhållande existerar mellan 

handelsvolym och premier. Då det indikeras att förhållandet går åt båda hållen, 

estimerades även en motsvarande regression med endast dessa två variabler, med volym 
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som den beroende variabeln. Regressionen med beroende variabel Volym, där den enda 

förklarande variabeln är premie samt en konstant, ger signifikanta resultat med ett t-

värde på -10,6 och en koefficient på -0,23. En förklaringsgrad på 0,48 fås även, vilket 

ändå indikerar att större premier ofta leder till minskade volymer. Denna regression är 

estimerad utan tidsförskjutningar. Detta innebär att ju större volym, desto mindre 

premie, vilken är i enlighet med teorin om att stora volymer är ihopkopplade med 

utnyttjandet av premier. För att undersöka detta djupare, bör fortsatt forskning fokusera 

på olika tidsförskjutningar och samband mellan handelsvolym och premier. Eftersom 

koefficientens absoluta värde minskar efter korrigeringen för seriekorrelation, kan det 

antas att volymen faktiskt var till följd av utnyttjade premier, vilket även korrigeras för 

genom att inkludera tidsförskuten premie som förklarande variabel. Då borde denna 

variabel suga upp åtminstone en del av denna effekt, d.v.s. utnyttjade premier. Därmed 

kan man anta att premie är en följd av volym, men även att volym är en följd av premier.  

Likt Ackert och Tian (2008), Petajisto (2017), Israeli et al. (2017), Saatcioglu & Starks 

(1998) och Ak, Rossi, Sloan & Tracy (2016) påverkar alltså handelsvolymen 

fondpremierna. Ovanstående författare har även undersökt normala aktier och deras 

handelsvolymer och resultaten indikerar att en större handelsvolym leder till lägre priser 

och ifall det då kopplas till fonder skulle det leda till mindre premier. Detta innebär att 

resultaten i denna avhandling indikerar att fondpriser och aktiepriser fungerar relativt 

lika med tanke på handelsvolymer.  

Sammanfattningsvis kan man då konstatera att resultaten i denna avhandling för det 

mesta är i linje med tidigare forskning, men de enskilda fondernas regressioner 

begränsar resultatens innebörd. Ju större fond det är frågan om och ju större 

transaktionskostnader, desto större premie finns att vänta en dag senare. I kontrast, ju 

större handelsvolym, desto mindre premie. Ackert och Tian (2008) indikerade att 

fondstorleken borde ha ett negativt förhållande med fondpremier, men i denna 

avhandling var alltså förhållandet positivt. Även Israeli et al. (2017) påpekar att 

fondstorlek och fondpremie borde ha ett negativt förhållande. Krause et al. (2014) 

konstaterar däremot att fondstorleken skall ha ett indirekt positivt förhållande med 

premier, i och med att fondstorleken inverkar på hur likviditet sprider sig mellan fonder 

och dess underliggande aktier.  Ackert och Tian, Krause et al. och Israeli et al. (2017) 

påpekar ändå alla att ju större transaktionskostnader, desto större premie. Detta är i linje 

med denna avhandling, vilket inte är överraskande då man kan tänka sig att ifall 
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transaktionskostnaderna är höga, finns det utrymme för större premier innan de är 

lönsamma att utnyttja.  

9.3 Momentaneffekt och överreaktioner 

Momentum är en faktor som tidigare forskning frekvent tagit i beaktande. Bl.a. Ackert 

och Tian (2008) och Israeli et al. (2017) anser att momentum är en väsentlig determinant 

då det handlar om börshandlade fonder. Momentum kan tänkas spela en stor roll för 

premierna, då det tar en viss tid innan den verkliga informationen reflekteras i priserna, 

vilket kan bero på osynkroniserad handel. I denna avhandling mättes momentum som 

historisk fondavkastning. Ett positivt förtecken innebär i detta fall att ifall en fond 

avkastat bra historiskt, finns premier att vänta i framtiden. Just momentaneffekt är 

något som kan förklara detta fenomen ytterst bra, men som bör undersökas vidare för 

att bekräftas. För de enskilda regressionerna erhölls en signifikant variabel för en ytterst 

liten del, då enbart 0,5 % (***), 4,6 % (**) och 9,3 % (*) av fonderna estimerade en 

signifikant variabel.  

Ifall dessa resultat ändå tolkas, kan man tänka sig att absoluta premier existerat vid dag 

t-2, så att nettotillgångsvärdet varit högre än priset. Detta har lett till att priset ökat och 

nettotillgångsvärdet minskats så att en balans hittas någonstans mellan dag t-1 och t-2. 

Överintensitet och stora handelsvolymer kan då tänkas innebära att fondandelarnas pris 

växer för mycket, vilket leder till ett motsatt premie vid tidpunkt t-1. Detta kan även 

observeras i den positiva seriekorrelationen för regressionen, där Durbin-Watson 

testvärdet uppnådde 1,51. Den positiva seriekorrelationen innebär att premierna delvis 

kan förklara de framtida premierna. Det verkar alltså som om historisk avkastning 

innebär en slags överreaktion mot fondpremier, istället för en momentumeffekt. Det kan 

kombineras med Petajistos resultat om att det tar cirka en halv handelsdag för premier 

att försvinna, vilket skulle kunna innebära att det sedan tar en halv handelsdag för att bli 

ett motsatt premium.  

Ifall man estimerar samma regression med en tidsförskjutning på +1 istället för -1 för 

variabeln Avkastning, ceteris paribus, fås en koefficient på -0,025. Detta innebär att två 

dagar efter att avkastningen förutspått positivt premie, är avkastningen motsatt i 

relation till premiet, vilket åter är en indikation på överreaktion.  

Ifall man korrigerar för seriekorrelation får ändå variabeln ”Avkastning” ett negativt 

förtecken men samma absolutvärde. Detta indikerar att då seriekorrelationen korrigeras 

för, verkar det finnas en motsatt effekt till momentaneffekt, nämligen just överreaktion. 
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Det kan då tänkas att då avkastningen varit positiv har priset ökat för mycket, varefter 

priset går ner och premiet minskas. Detta är inte i linje med tidigare forskning, då bland 

annat Ackert och Tian (2008) indikerade att avkastning har ett positivt förhållande med 

premier. Detta är troligen till följd av att Ackert och Tian (2008) inte korrigerade för den 

positiva seriekorrelationen, vilket då denna avhandling gjort. Innan korrigeringen var 

resultaten för variabeln avkastning i linje med Ackert och Tian (2008). 

Dessutom får den nya variabeln Premie(-1), d.v.s. den direkta momentumeffekten för 

premiet, ett positivt förtecken. Detta kan tänkas indikera att ju sämre en fond har 

avkastat, kombinerat med tidigare stora premier, desto större premier finns att hämta i 

framtiden. Den positivt stora koefficienten på Premie(-1) som var 0,25; alltså större än 

de övriga faktorerna, indikerar även att det finns en slags momentaneffekt för premierna. 

Resultaten indikerar att ett stort premium vid dag t ofta resulterar i ett stort premium 

vid dag t+1. Investerare kan då tänkas rida på denna momentaneffekt och utnyttja 

historiska premier. Detta kräver ändå vidare studier, där just momentaneffekt för 

fondpremier undersöks. 

Sammanfattningsvis kan man då konstatera att resultaten i denna avhandling indikerar 

att det finns en slags momentaneffekt för premier, medan fondandelspriser omfattar en 

överreaktionseffekt vilket leder till lägre framtida premier. Alltså, en momentaneffekt för 

premier och överreaktion för fondandelspriser. De enskilda fondernas regressioner 

indikerar ändå att denna momentaneffekt endast existerar för ett fåtal av fonderna och 

att de signifikanta resultaten för paneldata beror på det stora antalet observationer. 

9.4 Utnyttjandet av handelsrekommendationer 

Handelsrekommendation är en variabel som till skillnad från tidigare studier nu är 

inkluderad. Det ojämnt fördelade samplet kan ändå innebära att resultaten inte kan 

tydas realistiskt. I tabell 11 nedan presenteras åter resultaten för 

handelsrekommendationerna. Samtliga rekommendationer erhåller negativa 

koefficienter och den största koefficienten innehas av ”Överviktsrekommendationen”. 

Övervikt innebär att medelvärdet för rekommendationerna legat mellan ”Köp” och 

”Håll”, vilket innebär att vissa rekommendationer varit köp. Detta kan tänkas bero på en 

förväntad prisökning av fondandelspriset, vilket i detta fall kunde innebära ett mindre 

premie, ifall fondandelspriset varit lägre än nettotillgångsvärdet. Enligt detta tankesätt 

skulle ändå även rekommendationen ”Köp” vara i samma storlek som ”Övervikt” och 

variabeln ”Undervikt” skulle vara positiv. Detta är inte fallet, då samtliga 
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rekommendationer innehar samma förtecken. Detta kan vara en följd av att 

rekommendationerna baserar sig på rullande medelvärden från en 100 dagars period, 

samt att t.ex. kategorin ”Undervikt” endast erhöll 81 av de närmare 1 miljon 

observationerna. För att dessa resultat skulle vara mer beskrivande och givande skulle 

det borde vara ett större sampel, där fler observationer troligen skulle vara mer 

beskrivande. Även dagliga medelvärden från analytiker istället för rullande medelvärden 

för 100 dagar skulle lämpa sig betydligt bättre för detta data. Detta rullande medelvärde 

kunde tänkas fungera bättre för månatliga medelpremier eller motsvarande.   

Variabel Betydelse Koefficient Std. Avv. t-värde Prob.   

RATING2 Köp -0,000944 2,27E-05 -41,56114 0,0000 

RATING3 Undervikt -0,000876 2,84E-05 -30,84254 0,0000 

RATING4 Håll -0,000904 3,67E-05 -24,60792 0,0000 

RATING5 Övervikt -0,002199 0,000424 -5,185503 0,0000 

 

Tabell 11 Resultat för handelsrekommendationer 

Även om dessa resultat inte ger direkt insyn i hur rekommendationerna inverkar, verkar 

ändå en viss trend kunna hittas. De två kategorierna med största absoluta koefficienterna 

är nämligen ”Övervikt” och ”Köp”, därefter följer ”Håll” och sist kommer ”Undervikt”. 

Detta indikerar att en rekommendation som antar att priset kommer att stiga inverkar 

mer på premiet än en rekommendation som antar att priset kommer att sjunka. Det 

skulle innebära att en förväntad prisökning är ett antagande om att priset på 

fondandelen är mindre än nettotillgångsvärdet och väntas öka för att minska på premiet. 

På motsvarande sätt innebär en förväntad prissänkning att fondandelspriset är högre än 

nettotillgångsvärdet, men inte påverkar premiet i lika stor grad som den förväntade 

prisökningen.  Då priset är lägre än nettotillgångsvärdet, vilket är fallet i 

rekommendationen som förväntar sig att priset ökar, kan arbitragören köpa fondandelen 

och lösa in den mot de underliggande aktierna. Då priset är högre än nettotillgångsvärde, 

strävar arbitragören till att lösa in de underliggande aktierna mot fondandelen. Eftersom 

transaktionskostnaderna kan tänka sig öka då ett bredare sampel av värdepapper skall 

införskaffas, i detta fall samtliga underliggande aktier, kan man anta att arbitragörer inte 

kan utnyttja tillfällen då de underliggande bör införskaffas lika snabbt som då endast 

fondandelen skall införskaffas. Detta skulle förklara varför köp- och 

överviktsrekommendationer (som baserar sig på att fondandelspriset förväntas öka) 

påverkar premier i större grad än sälj- och underviktrekommendationer (som baserar 

sig på att fondandelspriset förväntas sjunka), då det kan vara lättare för arbitragören att 

utnyttja tillfällen då de fondandelen ges till fonden i utbyte mot kapital för de 

underliggande aktierna, vilket skulle öka på hur snabbt premiet försvinner.   
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Dessa resultat indikerar alltså att premier utnyttjas snabbare då fondandelen byts ut mot 

underliggande aktier än vice versa, då koefficienterna för rekommendationerna om 

förväntad prisökning är större än förväntade prisnedgångar.  

9.5 Unga fonder uppvisar premier  

Fondålder är likt handelsrekommendation en variabel som inte torde ha inkluderats i 

tidigare studier. Det förväntades att ju yngre en fond är, desto oftare uppvisas premier, 

till följd av osäkerhet för den unga fonden. I tabell 12 nedan presenteras de erhållna 

resultaten. 

Variabel Betydelse (Fondålder mellan) Koefficient t-värde Prob.   

AGE1 1 och 2 år 0,001344 36,54250 0,0000 

AGE2 2 och 3 år 0,000967 47,53388 0,0000 

AGE3 3 och 4 år 0,000413 23,12582 0,0000 

AGE4 4 och 5 år 0,000141 8,118762 0,0000 

AGE5 5 och 6 år 4,14E-05 2,457519 0,0140 

AGE6 6 och 7 år 3,31E-05 1,952859 0,0508 

AGE7 7 och 8 år 5,69E-05 3,434037 0,0006 

AGE8 8 och 9 år -7,39E-05 -4,773799 0,0000 

AGE9 9 och 10 år -6,54E-05 -4,415011 0,0000 

Tabell 12 Resultat - Fondålder 

Som förväntat innehas de största koefficienterna av de yngsta fonderna. Det verkar som 

om koefficienten minskar fram till Age7, varefter den övergår till negativ. Detta indikerar 

att ju yngre fonden är, desto större premier finns att vänta. Detta kan bero på att nyare 

fonder troligtvis är mindre än äldre fonder, att både förvaltade tillgångar samt 

handelsvolymen är lägre. Förvaltade tillgångar har som tidigare nämnt ett positivt 

förhållande med premier, medan handelsvolym har ett negativt förhållande. Då unga 

fonder kan tänkas ha mindre förvaltade tillgångar borde premierna vara mindre men då 

unga fonder kan tänkas ha mindre handelsvolym borde de ha högre premier. Dessa två 

effekter kan då tänkas tära på varandra, men koefficienten antyder att ena effekten är 

starkare. Det indikeras alltså att fonder som är yngre har högre premier till följd av lägre 

handelsvolymer trots mindre förvaltade tillgångar. I takt med att fonden åldras och 

handlas mer samt får mer förvaltade tillgångar, minskas premierna till följd av 

volymerna tills det till sist innebär att handelsvolymerna orsakar negativa premier. 

Liknande resultat fås för de enskilda regressionerna, där cirka en fjärdedel av fonderna 

uppvisar signifikanta resultat för åldersvariablerna.  

Resultaten är i linje med kombinerad tidigare forskning. Getmansky (2012) indikerade 

att hedgefonders fondflöden minskar över tid, medan Krause et al. (2014) indikerade att 

fondflöden inverkar på hur volatilitet sprider sig mellan fonder och dess underliggande 
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aktier, vilket i sin tur inverkar på premierna. Indirekt innebär detta att ju yngre fonden 

är, desto mer sprider sig volatiliteten och desto högre premier finns.  

Man kunde tänka sig att en strategi likt Petajistos kunde inkludera fondålder för 

fondgrupperingen, för att erhålla ännu bättre fondjämförelser och således hitta ännu 

lönsammare investeringsstrategier. Detta kunde tänkas göras som fortsatt forskning, där 

även livscykelteori för börshandlade fonder kunde inkluderas. 

9.6 Kontroll med enskilda fonder 

Antalet panelobservationer är 944531 stycken, som man ser i tabell 6. Samtliga variabler 

erhöll troligtvis till följd av det höga antalet observationer statistiskt signifikanta resultat. 

För att kontrollera för detta gjordes OLS-regressioner för fonderna var för sig. I 

tabellerna 7 och 8 presenterades dessa, men resultatens implikationer har även 

diskuterats tidigare i detta kapitel. Det är rätt klart att inte lika signifikanta resultat 

erhålls för samtliga fonder, men bl.a. variabeln för förvaltade tillgångar erhåller 

signifikanta resultat (***) för 60 av fonderna. I kontrast får variabeln för avkastning 

endast signifikanta resultat (***) för två av fonderna medan köp-säljspridningen erhåller 

signifikanta resultat (***) för 9 av fonderna. Ingen av fondernas 

handelsrekommendationer varierar över alla kategorier, vilket även gör resultaten en 

aning vilseledande. Överviktsrekommendationen som i OLS-regressionen för hela 

paneldata erhöll signifikanta resultat får nu inte signifikanta resultat på 10 % nivå, vilket 

indikerar att dessa resultat kan vara orealistiska och vilseledande. En vidare studie 

kunde då tänkas inkludera dagliga handelsrekommendationer istället för 100 dagars 

rullande medelvärden, så att variationen av de olika rekommendationerna troligen 

skulle bli större.  

Eftersom de enskilda fondernas regressionsestimeringar inte gav signifikanta resultat 

för samtliga fonder är inte överraskande med tanke på R-kvadratvärdet på 0,09 som 

erhölls för OLS-regressionen på paneldata som helhet. Att ändå en så stor andel (20-

30%) av fonderna får signifikanta (***) koefficienter för fondåldern innebär att de 

ursprungliga resultaten gällande fondålder är relativt realistiska.  

På en 5 % nivå erhålls signifikanta koefficienter för flera olika variabler. Bl.a. 

avkastningen stiger nu till 20 stycken fonder, medan köp-säljskursspridningen stiger till 

26. Dessa resultat indikerar att variablerna ändå relativt väl fungerar som determinanter 

för framtida premier. Framtida studier kan även tänkas att inkludera Premie(-1) som 

förklarande variabel i de enskilda fondernas regressioner, för att se hur t.ex. variabeln 
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”avkastning” påverkas av detta. I paneldata påverkades ändå just den variabeln rätt 

kraftigt, vilket även kan tänkas hända för de enskilda fonderna. 

Överlag kan man ändå konstatera att regressionerna är signifikanta för den största delen 

för fonderna, då endast 15 (3,5 %) av fonderna inte uppnådde signifikanta F-värden. 

Dessutom hade alla fonder åtminstone en signifikant förklarande variabel. Därmed kan 

regressionen som estimerades för paneldata som helhet tolkas som det gjorts i 

ovanstående kapitel. Tolkningen av de enskilda variablerna bör ändå begränsas och 

fortsatt forskning är nödvändig, trots riktgivande och intressanta resultat.  

Resultaten i denna avhandling indikerar därmed att marknaden för börshandlade fonder 

är en intressant investeringsmöjlighet för investerare, då arbitragemöjligheter existerar 

för de snabbaste arbitragörerna. Investerare kan till en viss del förutspå framtida 

prisavvikelser, alltså potentiellt arbitrage, och på det sättet förbereda kapital för 

investering. Börshandlade fonders premier verkar även beröras av momentumeffekter, 

medan priserna verkar beröras av överreaktioner. Därtill verkar fonderna följa en 

livscykel, där unga fonder mer frekvent uppvisar prisavvikelser. Resultaten indikerar 

dessutom att prisavvikelser utnyttjas snabbare då arbitragören ger fondandelar i utbyte 

mot de underliggande aktierna än tvärtom. Fortsatt forskning bör ändå kontrollera dessa 

resultat för specifika industrier och andra marknader, för att kontrollera ifall dessa 

indikationer stämmer. 
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10 SAMMANFATTNING  

Marknaden för börshandlade fonder har vuxit kraftigt de senaste åren och tidigare 

forskning har indikerat att fondandelspriser inte motsvarar värdet på värdepappren 

ifrågavarande fond äger. Detta innebär att lagen om ett pris inte gäller och kan utnyttjas 

för arbitragevinst. En fondandel kan bytas ut mot värdet på de underliggande aktierna, 

och vice versa och på det sätter kan en arbitragör tjäna på prisskillnaden som kallas för 

fondpremie.   

Avhandlingens syfte är att undersöka ifall priser på börshandlade fonder avviker från 

nettotillgångsvärden och vad som kan förutspå framtida premier. T-test visar att det 

existerar prisskillnader som kan utnyttjas för arbitrage. Eftersom dessa prisskillnader 

väldigt snabbt utnyttjas och rabatter kan uppnås genom förberedning och planering, är 

det motiverat för en investerare att förutspå dessa premier.  

Determinanterna som förklarar framtida premier härstammar från tidigare forskning, 

teori och empiriska iakttagelser likt överreaktioner. Data består av dagliga priser, 

fondstorlek, illikviditet, transaktionskostnader, momentum, handelsvolym, fondålder 

och handelsrekommendationer. Tidsmässigt sträcker sig perioden från 31.12.2008 till 

9.4.2018, vilket innebär att för de 431 inkluderade börshandlade fonderna i 

Nordamerika finns det 2333 observationer. Data omorganiseras till paneldata, vilket 

innebär att totalt 996 192 observationer krävs per variabel. Regressionen estimerar den 

winsoriserade variabeln Premie_q genom att anta en fast effekt för tvärsnitten, till följd 

av Hausmans specifikationstest gjort på slumpeffekt.  

Därtill estimeras OLS regressioner för enskilda fonder, eftersom panelobservationernas 

stora antal kunde innebära orealistiskt signifikanta resultat. De enskilda fondernas 

estimerade regressioner ger liknande resultat för en del av fonderna, medan majoriteten 

av fondernas premier inte lyckas förutspås av de valda determinanterna. Antalet fonder, 

vars estimerade regressioner indikerar att determinanter existerar och att fondpremier 

kan förutspås, är ändå så pass högt att riktgivande indikationer kan ges. Det kan således 

konstateras att premier till en viss del kan förutspås, speciellt genom att använda sig av 

handelsvoym, fondstorlek och fondålder som förklarande variabler. 

Modellen kontrolleras för multikollinearitet, seriekorrelation, heteroskedasticitet och 

normalitet och det kan konstateras att regressionen uppvisar aningen positiv 

seriekorrelation i enlighet med tidigare forskning och förväntningar. Därtill indikeras 

svag heteroskedasticitet. Den positiva seriekorrelationen antas inte inverka på resultaten 
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markant, då den tas i beaktande och används som en bakomliggande orsak. Det 

korrigeras dessutom för seriekorrelation i en andra modell, där variablerna uppnår lika 

värden förutom variabeln för avkastning.  

Resultaten indikerar att de största premierna finns att finna hos fonder med stora 

mängder förvaltade tillgångar(t-1), höga transaktionskostnader (t-2) (illikviditet) och 

små handelsvolymer, som dessutom är så nygrundad som möjligt och innehar en köp-

rekommendation. Vidare indikerar resultaten att stora handelsvolymer härstammar från 

stora premier som utnyttjats, där premiernas utnyttjande även lett till prisökning och 

överreaktion. Det verkar även som premier, där fondandel löses in mot underliggande 

aktier istället för tvärtom, utnyttjas snabbare av arbitragörer.  

Sammanfattningsvis kan det då konstateras att lagen om ett pris inte gäller för 

börshandlade fonder i nordamerika och framtida premier kan förutspås. Således gäller 

inte heller hypotesen om effektiva marknader, då nollhypotesen för OLS 

panelregressionen förkastas och för de enskilda regressionerna förkastades 

nollhypotesen för 416 av de 431 fonderna. Fondålder, fondstorlek och handelsvolym 

verkar kunna förutspå premier för de flesta fonder, medan fonder verkar definieras av 

momentaneffekt för premier och överreaktioner för fondandelspriser. Därtill verkar 

prisavvikelser utnyttjas snabbare då arbitragören ger fondandelar i utbyte mot 

underliggande aktier än då arbitragören ger underliggande aktier i utbyte mot 

fondandelar och slutligen verkar börshandlade fonder följa en viss livscykel. 
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BILAGA 1 SAMPLETS FONDER OCH DERAS UNDERLIGGANDE INDEX 

Symbol Namn Underliggande index 

*CBD iShares Balanced Income CorePortfolio Index ETF Sabrient Global Balanced Income Index - CAD  

*CBD.A iShares Balanced Income CorePortfolio Index ETF Advisor 
Units 

Sabrient Global Balanced Income Index - CAD  

*CBN iShares Balanced Growth CorePortfolio Index ETF Sabrient Global Balanced Income Index - CAD  

*CBN.A iShares Balanced Growth CorePortfolio Index ETF Advisor 
Units 

Sabrient Global Balanced Growth Index - CAD  

*CDZ iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index 
ETF 

S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index - CAD 

*CDZ.A iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index 
ETF Advisor Units 

S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index - CAD 

*CEW.A iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Advisor Units No Underlying Index 

*CPD iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF S&P/TSX Preferred Share Index - CAD 

*CPD.A iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF S&P/TSX Preferred Share Index - CAD 

*CWW iShares Global Water Index ETF S&P Global Water Index - CAD 

*CWW.A iShares Global Water Index ETF Advisor Units S&P Global Water Index - CAD 

*FIE.A iShares Canadian Financial Monthly Income ETF No Underlying Index 

*XBB iShares Canadian Universe Bond Index ETF FTSE TMX Canada Universe Bond Index - CAD 

*XCB iShares Canadian Corporate Bond Index ETF FTSE TMX Canada All Corporate Bond Index - CAD 

*XCG iShares Canadian Growth Index ETF Dow Jones Canada Select Growth Index - CAD 

*XCS iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF S&P/TSX SmallCap Index - CAD 

*XCV iShares Canadian Value Index ETF Dow Jones Canada Select Growth Index - CAD 

*XDV iShares Canadian Select Dividend Index ETF Dow Jones Canada Select Dividend Index - CAD 

*XEG iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF S&P/TSX Capped Energy Index - CAD 

*XEN iShares Jantzi Social Index Fund Jantzi Social Index - CAD 

*XFN iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF S&P/TSX Capped Financials Index - CAD 

*XGB iShares Canadian Government Bond Index ETF FTSE TMX Canada All Government Bond Index - CAD 

*XGD iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF S&P/TSX Global Gold Index - CAD 

*XIC iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF S&P/TSX Capped Composite Index - CAD 

*XIN iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index - CAD 

*XIT iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index 
ETF 

S&P/TSX Capped Information Technology Index - CAD 

*XIU iShares S&P/TSX 60 Index ETF S&P/TSX 60 Index - CAD 

*XLB iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF FTSE TMX Canada Long Term Bond Index - CAD 

*XMA iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF S&P/TSX Capped Materials Index - CAD 

*XMD iShares S&P/TSX Completion Index ETF S&P/TSX Completion Index - CAD 

*XRB iShares Canadian Real Return Bond Index ETF FTSE TMX Canada Real Return Bond Index - CAD 

*XRE iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF S&P/TSX Capped REIT Index - CAD 

*XSB iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF FTSE TMX Canada Short Term Bond Index - CAD 

*XSP iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) S&P 500 Hedged to CAD Index - CAD 

*XSU iShares US Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) Russell 2000 Hedged to CAD Index - CAD 

*XTR iShares Diversified Monthly Income ETF No Underlying Index 

AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF Bloomberg Barclays US Aggregate 

BIL SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF Bloomberg Barclays US Treasury - Bills (1-3 M) 

BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF Bloomberg Barclays US Government/Credit - Float Adjusted (5-10 Y) 

BLV Vanguard Long-Term Bond ETF Bloomberg Barclays US Government/Credit - Float Adjusted Long 

BND Vanguard Total Bond Market ETF Bloomberg Barclays US Aggregate - Float Adjusted 
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BSV Vanguard Short-Term Bond ETF Bloomberg Barclays US Government/Credit - Float Adjusted (1-5 Y) 

BWV iPath CBOE S&P 500 BuyWrite Index ETN CBOE S&P 500 BuyWrite Index 

BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond 
ETF 

Bloomberg Barclays Global Treasury x US Capped (Inception 
8/31/2007) 

CGW Guggenheim S&P Global Water Index ETF S&P Global Water 

CIU iShares Intermediate Credit Bond ETF Bloomberg Barclays US Aggregate Credit - Intermediate 

CMF iShares California Muni Bond ETF S&P California AMT-Free Municipal Bond 

COW iPath Bloomberg Livestock Subindex Total Return ETN Bloomberg Livestock Subindex (TR) 

CRED iShares U.S. Credit Bond ETF Bloomberg Barclays US Aggregate Credit 

CSD Guggenheim S&P Spin-Off ETF S&P U.S. Spin-Off Index 

CSJ iShares 1-3 Year Credit Bond ETF Bloomberg Barclays US Aggregate Credit (1-3 Y) 

CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF MSCI AC World ex USA 

CVY Guggenheim Multi-Asset Income ETF Zacks Multi-Asset Income Index 

CZA Guggenheim Mid-Cap Core ETF Zacks Mid Cap Core Index 

DBA PowerShares DB Agriculture Fund DBIQ Diversified Agriculture Index 

DBB PowerShares DB Base Metals Fund DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Total Return 

DBC PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index 

DBE PowerShares DB Energy Fund DBIQ Optimum Yield Energy Index Total Return 

DBO PowerShares DB Oil Fund DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Total Return 

DBP PowerShares DB Precious Metals Fund DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index 

DBS PowerShares DB Silver Fund DBIQ Optimum Yield Silver Index 

DEF Guggenheim Defensive Equity ETF Guggenheim Defensive Equity Index 

DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index 

DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund WisdomTree SmallCap Dividend (TR) 

DEW WisdomTree Global High Dividend Fund WisdomTree Global High Dividend Index 

DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index 

DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index 

DGL PowerShares DB Gold Fund DBIQ Optimum Yield Gold Index 

DGT SPDR Global Dow ETF Global Dow Index 

DHS WisdomTree U.S. High Dividend Fund WisdomTree U.S. High Dividend Index 

DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DJ Industrial Average 

DIM WisdomTree International MidCap Dividend Fund WisdomTree International MidCap Dividend Index 

DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Bloomberg Commodity Index 

DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund WisdomTree U.S. Large Cap Dividend Index 

DLS WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree International SmallCap Dividend Index 

DNL WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index 

DOG ProShares Short Dow30 DJ Industrial Average 

DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund WisdomTree International LargeCap Dividend Index 

DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund WisdomTree MidCap Dividend (TR) 

DOO WisdomTree International Dividend ex-Financials Fund WisdomTree International Dividend ex-Financials Index 

DRW WisdomTree Global ex-US Real Estate Fund WisdomTree Global ex-US Real Estate Index 

DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF MSCI KLD 400 Social Index 

DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund WisdomTree U.S. Dividend Index 

DTH WisdomTree International High Dividend Fund WisdomTree International High Dividend Index 

DTN WisdomTree Dividend ex-Financials Fund WisdomTree U.S. Dividend ex-Financials Index 
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DWAQ PowerShares DWA NASDAQ Momentum Portfolio Dorsey Wright NASDAQ Technical Leaders Index 

DWM WisdomTree International Equity Fund WisdomTree International Equity Index 

DVY iShares Select Dividend ETF DJ Select Dividend 

DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund WisdomTree Japan Hedged Equity Index 

EEB Guggenheim BRIC ETF BNY Mellon BRIC Select DR Index 

EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF MSCI EM (Emerging Markets) 

EES WisdomTree U.S. SmallCap Earnings Fund WisdomTree U.S. Small Cap Earnings Index 

EFA iShares MSCI EAFE ETF MSCI EAFE 

EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF MSCI EAFE Growth 

EFV iShares MSCI EAFE Value ETF MSCI EAFE Value 

EFZ ProShares Short MSCI EAFE MSCI EAFE 

ENY Guggenheim Canadian Energy Income ETF S&P/TSX Canadian High Income Energy Index 

EPP iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF MSCI Pacific ex JP 

EPS WisdomTree U.S. Earnings 500 Fund WisdomTree U.S. Earnings 500 Index 

ERO iPath EUR/USD Exchange Rate ETN USD/EUR Exchange Rate 

EWA iShares MSCI Australia ETF MSCI Australia 

EWC iShares MSCI Canada ETF MSCI Canada Custom Capped Index 

EWD iShares MSCI Sweden Capped ETF MSCI Sweden 25/50 Index 

EWG iShares MSCI Germany ETF MSCI Germany 

EWH iShares MSCI Hong Kong ETF MSCI Hong Kong 

EWI iShares MSCI Italy Capped ETF MSCI Italy 25-50 

EWJ iShares MSCI Japan ETF MSCI Japan 

EWK iShares MSCI Belgium Capped ETF MSCI Belgium IMI 25/50 Index 

EWL iShares MSCI Switzerland Capped ETF MSCI Switzerland 25-50 

EWM iShares MSCI Malaysia ETF MSCI Malaysia 

EWN iShares MSCI Netherlands ETF MSCI Netherlands IMI 25/50 Index 

EWO iShares MSCI Austria Capped ETF MSCI Australia IMI 25-50 

EWP iShares MSCI Spain Capped ETF MSCI Spain 25-50 

EWQ iShares MSCI France ETF MSCI France 

EWS iShares MSCI Singapore Capped ETF MSCI Singapore 25/50 Index 

EWT iShares MSCI Taiwan Capped ETF MSCI Taiwan 25/50 Index 

EWU iShares MSCI United Kingdom ETF MSCI United Kingdom 

EWW iShares MSCI Mexico Capped ETF MSCI Mexico IMI 25-50 

EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF NYSE Arca Environmental Svcs (TR) 

EWY iShares MSCI South Korea Capped ETF MSCI Korea 25-50 

EWZ iShares MSCI Brazil Capped ETF MSCI Brazil 25-50 

EXI iShares Global Industrials ETF S&P Global 1200 Industrials Sector Index 

EXT WisdomTree U.S. Total Earnings Fund WisdomTree U.S. Earnings Index 

EZA iShares MSCI South Africa ETF MSCI South Africa 25/50 Index 

EZM WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund WisdomTree U.S Mid Cap Earnings Index 

EZU iShares MSCI Eurozone ETF MSCI EMU 

EZY WisdomTree U.S. LargeCap Value Fund WisdomTree U.S. Large Cap Value Index 

FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index 

FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index 
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FBT First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund NYSE Arca Biotechnology Index 

FCG First Trust Natural Gas ETF ISE-REVERE Natural Gas Index 

FDD First Trust Stoxx European Select Dividend Index Fund STOXX Europe Select Dividend 30 

FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund Morningstar Dividend Leaders TR USD 

FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund DJ Select Micro-Cap 

FDN First Trust Dow Jones Internet Index Fund DJ Internet Composite 

FEU SPDR STOXX Europe 50 ETF STOXX Europe 50 Index 

FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index 

FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF Euro STOXX 50 

FFR First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real 
Estate 

FTSE EPRA/NAREIT Developed 

FIW First Trust Water ETF ISE Clean Edge Water Total Return 

FNI First Trust Chindia ETF ISE ChIndia Index 

FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index 

FPX First Trust US Equity Opportunities ETF IPOX-100 U.S. Index 

FRI First Trust S&P REIT Index Fund S&P United States REIT 

FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index 

FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index 

FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund Value Line Dividend (TR) 

FVL First Trust Value Line 100 ETF Value Line 100 (TR) 

FXA CurrencyShares Australian Dollar Trust USD/AUD Exchange Rate 

FXB CurrencyShares British Pound Sterling Trust USD/GBP Exchange Rate 

FXC CurrencyShares Canadian Dollar Trust USD/CAD Exchange Rate 

FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund StrataQuant Consumer Discretionary Index 

FXE CurrencyShares Euro Trust USD/EUR Exchange Rate 

FXF CurrencyShares Swiss Franc Trust USD/CHF Exchange Rate 

FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund StrataQuant Consumer Staples Index 

FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund StrataQuant Health Care Index 

FXI iShares China Large-Cap ETF FTSE China 50 Index-USD NET 

FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund StrataQuant Technology Index 

FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund StrataQuant Energy Index 

FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund StrataQuant Financials Index 

FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund StrataQuant Industrials Index 

FXS CurrencyShares Swedish Krona Trust USD/SEK Exchange Rate 

FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund StrataQuant Utilities Index 

FXY CurrencyShares Japanese Yen Trust No Underlying Index 

FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund StrataQuant Materials Index 

FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund NASDAQ AlphaDEX Small Cap Core Index 

GAZ iPath Bloomberg Natural Gas Subindex Total Return ETN Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) 

GBB iPath GBP/USD Exchange Rate ETN USD/GBP Exchange Rate 

GBF iShares Government/Credit Bond ETF Bloomberg Barclays US Government/Credit 

GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF NYSE Arca Gold Miners Index (NTR) 

GEX VanEck Vectors Global Alternative Energy ETF Ardour Global Index 

GLD SPDR Gold Trust Gold Spot 

GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF S&P Emerging Asia Pacific BMI 
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GSG iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust S&P GSCI 

GSP iPath S&P GSCI Total Return Index ETN S&P GSCI 

GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF Bloomberg Barclays US Intermediate Government/Credit 

GWX SPDR S&P International Small Cap ETF S&P Developed x United States <2B 

GXC SPDR S&P China ETF S&P China BMI Index 

HGI Guggenheim International Multi-Asset Income ETF Zacks International Multi-Asset Income Index 

HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF iBoxx USD Liquid High Yield Index 

IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF DJ US Select / Investment Services 

IAK iShares U.S. Insurance ETF DJ US Select / Insurance 

IAT iShares U.S. Regional Banks ETF DJ US Select / Regional Banks 

IAU iShares Gold Trust Gold Spot 

IBB iShares NASDAQ Biotechnology ETF NASDAQ / Biotechnology 

ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF Cohen & Steers Realty Majors Index 

IDHQ PowerShares S&P International Developed High Quality 
PTF 

S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index 

IDU iShares U.S. Utilities ETF DJ Global United States (All) / Utilities -IND 

IDV iShares International Select Dividend ETF DJ EPAC Select Dividend 

IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index 

IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index 

IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF DJ US Select / Oil & Gas Exploration & Production 

IEV iShares Europe ETF S&P Europe 350 Index 

IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF DJ US Select / Oil Equipment & Services 

IGE iShares North American Natural Resources ETF S&P North American Natural Resources Sector 

IGM iShares North American Tech ETF S&P North American Technology Sector 

IGN iShares North American Tech-Multimedia Networking 
ETF 

S&P North American Technology Sector Multimedia Networking 

IGV iShares North American Tech-Software ETF S&P North American Technology Sector/Software 

IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF DJ US Select / Pharmaceutical 

IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF DJ US Select / Health Care Providers 

IHI iShares U.S. Medical Devices ETF DJ US Select / Medical Equipment 

IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF S&P Mid Cap 400 

IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF S&P Mid Cap 400 Value 

IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF S&P Mid Cap 400 Growth 

IJR iShares Core S&P Small Cap ETF S&P Small Cap 600 

IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF S&P Small Cap 600 Value 

IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF S&P Small Cap 600 Growth 

ILF iShares Latin America 40 ETF S&P Latin America 40 Index 

INP iPath MSCI India Index ETN MSCI India 

IOO iShares Global 100 ETF S&P Global 100 Index 

IPE SPDR Bloomberg Barclays TIPS ETF Bloomberg Barclays US Govt Inflation-Linked 

ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF DJ US Select / Aerospace & Defense 

ITB iShares U.S. Home Construction ETF DJ US Select / Home Construction 

ITE SPDR Bloomberg Barclays Intermediate Term Treasury 
ETF 

Bloomberg Barclays US Aggregate Government - Treasury - 
Intermediate 

IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF S&P900GrowthIndex 

IUSV iShares Core S&P US Value ETF S&P900ValueIndex 

IWB iShares Russell 1000 ETF Russell 1000 
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IWC iShares Micro-Cap ETF Russell Microcap 

IWD iShares Russell 1000 Value ETF Russell 1000 Value 

IVE iShares S&P 500 Value ETF S&P 500 Value 

IWF iShares Russell 1000 Growth ETF Russell 1000 Growth 

IWM iShares Russell 2000 ETF Russell 2000 

IWN iShares Russell 2000 Value ETF Russell 2000 Value 

IWO iShares Russell 2000 Growth ETF Russell 2000 Growth 

IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF Russell Midcap Growth 

IWR iShares Russell Midcap ETF Russell Midcap 

IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF Russell Midcap Value 

IVV iShares Core S&P 500 ETF S&P 500 

IVW iShares S&P 500 Growth ETF S&P 500 Growth 

IWV iShares Russell 3000 ETF Russell 3000 

IXC iShares Global Energy ETF S&P Global 1200 Energy Sector Index 

IXG iShares Global Financials ETF S&P Global 1200 Financials Sector Index 

IXJ iShares Global Healthcare ETF S&P Global 1200 Healthcare Sector Index 

IXN iShares Global Tech ETF S&P Global 1200 Information Technology Sector Index 

IXP iShares Global Telecom ETF S&P Global 1200 Telecommunication Sector Index 

IYC iShares U.S. Consumer Services ETF DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND 

IYE iShares U.S. Energy ETF DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND 

IYF iShares U.S. Financials ETF DJ Global United States (All) / Financials -IND 

IYG iShares US Financial Services ETF Dow Jones U.S. Financial Services Index 

IYH iShares U.S. Healthcare ETF DJ Global United States (All) / Health Care -IND 

IYJ iShares U.S. Industrials ETF DJ Global United States (All) / Industrials -IND 

IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF DJ Global United States (All) / Consumer Goods -IND 

IYM iShares U.S. Basic Materials ETF DJ Global United States (All) / Basic Materials -IND 

IYR iShares U.S. Real Estate ETF DJ Global United States (All) / Real Estate -SS 

IYT iShares Transportation Average ETF Dow Jones Transportation Average Index 

IYW iShares U.S. Technology ETF DJ Global United States (All) / Technology -IND 

IYY iShares Dow Jones U.S. ETF DJ Global United States (All) 

IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index 

JJA iPath Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN Bloomberg Agriculture Subindex (TR) 

JJC iPath Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN Bloomberg Copper Subindex (TR) 

JJE iPath Bloomberg Energy Subindex Total Return ETN Bloomberg Energy Subindex Total Return 

JJG iPath Bloomberg Grains Subindex Total Return ETN Bloomberg Grains Subindex (TR) 

JJM iPath Bloomberg Industrial Metals Subindex Total Return 
ETN 

Bloomberg Industrial Metals Subindex (TR) 

JJN iPath Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETN Bloomberg Nickel Subindex (TR) 

JKD iShares Morningstar Large-Cap ETF Morningstar Large Core TR USD 

JKE iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF Morningstar Large Growth TR USD 

JKF iShares Morningstar Large Cap Value ETF Morningstar Large Value TR USD 

JKG iShares Morningstar Mid-Cap ETF Morningstar Mid Core TR USD 

JKH iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF Morningstar Mid Growth TR USD 

JKI iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF Morningstar Mid Value Index 

JKJ iShares Morningstar Small-Cap ETF Morningstar Small Core TR USD 
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JKK iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF Morningstar Small Growth TR USD 

JKL iShares Morningstar Small Cap Value ETF Morningstar Small Value TR USD 

JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF JPX-Nikkei 400 Total Return Index 

JXI iShares Global Utilities ETF S&P Global 1200 Utilities Sector Index 

JYN iPath JPY/USD Exchange Rate ETN USD/JPY Exchange Rate 

KBE SPDR S&P Bank ETF S&P Banks Select Industry 

KCE SPDR S&P Capital Markets ETF S&P Capital Markets Select Industry 

KIE SPDR S&P Insurance ETF S&P Insurance Select Industry 

KRE SPDR S&P Regional Banking ETF S&P Regional Banks Select Industry 

KXI iShares Global Consumer Staples ETF S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Index 

LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 

LVL Guggenheim S&P Global Dividend Opportunities Index 
ETF 

S&P Global Dividend Opportunities Index 

MBB iShares MBS ETF Bloomberg Barclays US Aggregate Securitized - MBS 

MDY SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust S&P Mid Cap 400 

MOO VanEck Vectors Agribusiness ETF MVIS Global Agribusiness 

MUB iShares National Muni Bond ETF S&P National AMT-Free Municipal Bond 

MXI iShares Global Materials ETF S&P Global 1200 Materials Sector Index 

MYY ProShares Short MidCap400 S&P Mid Cap 400 

NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF MVIS Global Uranium & Nuclear Energy 

NYF iShares New York Muni Bond ETF S&P New York AMT-Free Municipal Bond 

OEF iShares S&P 100 ETF S&P 100 

OIL iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN S&P GSCI Crude Oil 

PAF PowerShares FTSE RAFI Asia Pacific ex-Japan Portfolio FTSE RAFI Developed Asia Pacific x JP 

PBD PowerShares Global Clean Energy Portfolio WilderHill New Energy Global Innovation Index 

PBE PowerShares Dynamic Biotechnology & Genome Portfolio Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX) 

PBJ PowerShares Dynamic Food & Beverage Portfolio Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX) 

PBS PowerShares Dynamic Media Portfolio Dynamic Media Intellidex Index (AMEX) 

PBW PowerShares WilderHill Clean Energy Portfolio The WilderHill Clean Energy Index (AMEX) 

PCY Powershares Emerging Markets Sovereign Debt Portfolio DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index 

PDN Powershares FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-
Mid ETF 

FTSE RAFI Developed x US Mid/Small 

PDP PowerShares DWA Momentum Portfolio Dorsey Wright Technical Leaders (TR) 

PEJ PowerShares Dynamic Leisure & Entertainment Portfolio Dynamic Leisure & Entertainment Int Index (AMEX) 

PEY PowerShares High Yield Equity Dividend Achievers 
Portfolio 

NASDAQ Dividend Achievers 50 Index 

PEZ PowerShares DWA Consumer Cyclicals Momentum 
Portfolio 

DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index 

PFF iShares U.S. Preferred Stock ETF S&P U.S. Preferred Stock Index 

PFI PowerShares DWA Financial Momentum Portfolio DWA Financial Technical Leaders Index 

PFM PowerShares Dividend Achievers Portfolio NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index 

PGF PowerShares Financial Preferred Portfolio Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Financial Index 

PGJ PowerShares Golden Dragon China Portfolio NASDAQ Golden Dragon China Index 

PHO PowerShares Water Resources Portfolio NASDAQ OMX US Water (TR) 

PID PowerShares International Dividend Achievers Portfolio NASDAQ International Dividend Achievers Index 

PIO PowerShares Global Water Portfolio NASDAQ OMX Global Water Index 

PJP PowerShares Dynamic Pharmaceuticals Portfolio Dynamic Pharmaceutical Intellidex Index (AMEX) 

PKB PowerShares Dynamic Building & Construction Portfolio Dynamic Building & Construction Intellidex Index (AMEX) 
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PKW PowerShares Buyback Achievers Portfolio NASDAQ Buyback Achievers  (TR) 

PLW Powershares 1-30 Laddered Treasury Portfolio Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index 

PMR PowerShares Dynamic Retail Portfolio Dynamic Retail Intellidex Index (AMEX) 

PRF PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio FTSE RAFI US 1000 

PRFZ PowerShares FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Portfolio FTSE RAFI US 1500 

PRN PowerShares DWA Industrials Momentum Portfolio DWA Industrials Technical Leaders Index 

PSI PowerShares Dynamic Semiconductors Portfolio Dynamic Semiconductor Intellidex Index (AMEX) 

PSJ PowerShares Dynamic Software Portfolio Dynamic Software Intellidex Index (AMEX) 

PSL PowerShares DWA Consumer Staples Momentum Portfolio DWA Consumer Staples Technical Leaders Index 

PSP PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio Red Rocks Global Listed Private Equity Index 

PSQ ProShares Short QQQ NASDAQ-100 Index 

PTF PowerShares DWA Technology Momentum Portfolio DWA Technology Technical Leaders Index 

PTH PowerShares DWA Healthcare Momentum Portfolio DWA Healthcare Technical Leaders Index 

PUI PowerShares DWA Utilities Momentum Portfolio DWA Utilities Technical Leaders Index 

PUW PowerShares WilderHill Progressive Energy Portfolio WilderHill Progressive Energy Index (TR) 

PWB PowerShares Dynamic Large Cap Growth Portfolio Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index (AMEX) 

PWC PowerShares Dynamic Market Portfolio Dynamic Market Intellidex Index (AMEX) 

PWV PowerShares Dynamic Large Cap Value Portfolio Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX) 

PWZ PowerShares California AMT-Free Municipal Bond 
Portfolio 

BofA Merrill Lynch California Long-Term Core Plus Muni 

PXE PowerShares Dynamic Energy Exploration & Production 
Portfolio 

Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index (AMEX) 

PXF PowerShares FTSE RAFI Developed Markets ex-US 
Portfolio 

FTSE RAFI Developed Markets ex-US Index 

PXH Powershares FTSE RAFI Emerging Markets Portfolio FTSE RAFI Emerging 

PXI PowerShares DWA Energy Momentum Portfolio DWA Energy Technical Leaders Index 

PXJ PowerShares Dynamic Oil & Gas Services Portfolio Dynamic Oil Services Intellidex (AMEX) 

PXQ PowerShares Dynamic Networking Portfolio Dynamic Networking Intellidex Index (AMEX) 

PYZ PowerShares DWA Basic Materials Momentum Portfolio DWA Basic Materials Technical Leaders Index 

PZA PowerShares National AMT-Free Municipal  Bond 
Portfolio 

BofA Merrill Lynch National Long-Term Core Plus Municipal 

PZD PowerShares Cleantech Portfolio Cleantech Index 

PZI PowerShares Zacks Micro Cap Portfolio Zacks Micro Cap Index (AMEX) 

PZT PowerShares New York AMT-Free Municipal Bond 
Portfolio 

BofA Merrill Lynch New York Long-Term Core Plus Muni 

QCLN First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund NASDAQ Clean Edge Green Energy 

QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund NASDAQ-100 Equal Weighted Index 

QQQ PowerShares QQQ Trust NASDAQ-100 Index 

QQXT First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index 

QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund NASDAQ-100 Technology Sector Index 

RCD Guggenheim S&P 500 Equal Weight Consumer 
Discretionary ETF 

S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC 

REM iShares Mortgage Real Estate Capped ETF FTSE NAREIT All Mortgage Capped 

REZ iShares Residential Real Estate Capped ETF FTSE NAREIT All Residential Capped Index 

RFG Guggenheim S&P Midcap 400 Pure Growth ETF S&P Mid Cap 400 Pure Growth 

RFV Guggenheim S&P Midcap 400 Pure Value ETF S&P Mid Cap 400 Pure Value 

RGI Guggenheim S&P 500 Equal Weight Industrials ETF S&P 500 Equal Weighted / Industrials -SEC 

RHS Guggenheim S&P 500 Equal Weight Consumer Staples 
ETF 

S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC 

RPV Guggenheim S&P 500 Pure Value ETF S&P 500/Citigroup Pure Value 

RTM Guggenheim S&P 500 Equal Weight Materials ETF S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC 
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RWM ProShares Short Russell2000 Russell 2000 

RWR SPDR Dow Jones REIT ETF Dow Jones US Select REIT 

RWX SPDR Dow Jones International Real Estate ETF Dow Jones Global ex-U.S. Select Real Estate Securities Index 

RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF S&P Global 1200 Consumer Discretionary Sector Index 

RYE Guggenheim S&P 500 Equal Weight Energy ETF S&P 500 Equal Weighted / Energy -SEC 

RYH Guggenheim S&P 500 Equal Weight Healthcare ETF S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC 

RYJ Guggenheim Raymond James SB-1 Equity ETF Raymond James SB-1 Index (TR) 

RYT Guggenheim S&P 500 Equal Weight Technology ETF S&P 500 Equal Weighted / Information Technology -SEC 

RYU Guggenheim S&P 500 Equal Weight Utilities ETF S&P 500 Equal Weighted/ Utilities & Telecommunications 

RZG Guggenheim S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF S&P Small Cap 600 Pure Growth 

RZV Guggenheim S&P Smallcap 600 Pure Value ETF S&P Small Cap 600 Pure Value 

SBB ProShares Short SmallCap600 S&P Small Cap 600 

SDY SPDR S&P Dividend ETF S&P High Yield Dividend Aristocrats 

SH ProShares Short S&P500 S&P 500 

SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal 
Bond ETF 

Bloomberg Barclays Municipal Managed Money Short 

SHV iShares Short Treasury Bond ETF ICE U.S. Treasury Short Bond Index 

SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF ICE U.S. Treasury 1-3Year Bond Index 

SLV iShares Silver Trust Silver London AM/PM Fixing ($/ozt) 

SLX VanEck Vectors Steel ETF NYSE Arca Steel (TR) 

SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF PHLX Semiconductor Sector Index 

SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF Bloomberg Barclays US Aggregate 

SPDW SPDR Portfolio World ex- US ETF S&P Developed x United States BMI 

SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF S&P Emerging Markets BMI 

SPHQ PowerShares S&P 500 Quality Portfolio S&P 500 Quality 

SPLG SPDR Portfolio Large Cap ETF Russell 1000 

SPMD SPDR Portfolio Mid Cap ETF S&P 1000 Index 

SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF Bloomberg Barclays US Aggregate Government - Treasury - Long 

SPTM SPDR Portfolio Total Stock Market ETF Russell 3000 

SPY SPDR S&P 500 ETF Trust S&P 500 

SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF MSCI USA ESG Select Index 

TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF Bloomberg Barclays Municipal Managed Money 

TIP iShares TIPS Bond ETF Bloomberg Barclays US Treasury Inflation Protected Notes (TIPS) 

TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index 

TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index 

TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF NASDAQ AlphaDEX US Total Market Index (TR) 

UDN Powershares DB US Dollar Index Bearish Fund Deutsche Bank USD Short Future 

UNG United States Natural Gas Fund LP Front Month Natural Gas 

USRT iShares Core U.S. REIT ETF FTSE NAREIT Equity REITs index 

UUP Powershares DB US Dollar Index Bullish Fund DB Long USD Futures Index 

VAW Vanguard Materials ETF MSCI US IMI 25/50 Materials 

VB Vanguard Small-Cap ETF CRSP US Small Cap 

VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF CRSP US Small Growth 

VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF MSCI US IMI 25/50 Consumer Discretionary 

VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF FTSE Developed ex US All Cap Net Tax (US RIC)(TR) 
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VEU Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund FTSE All World ex US Net TR US RIC 

VFH Vanguard Financials ETF MSCI US IMI 25/50 Financials 

VGK Vanguard FTSE Europe ETF FTSE Developed Europe All Cap Net Tax (US RIC)(TR) 

VGT Vanguard Information Technology ETF MSCI US IMI 25/50 Information Technology 

VHT Vanguard Health Care ETF MSCI US IMI 25/50 Health Care 

WMW Elements Morningstar Wide Moat Focus Total Return 
Index ETN 

Morningstar Wide Moat Focus Index 

VNQ Vanguard REIT ETF MSCI US REIT Index adjusted to include a 2% cash position 

VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF CRSP US Mid Value 

VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF CRSP US Mid Growth 

VOX Vanguard Telecommunication Services ETF MSCI US IMI 25/50 Telecom 

WPS iShares International Developed Property ETF S&P Developed x United States Property 

VPU Vanguard Utilities ETF MSCI US IMI 25/50 Utilities 

VTI Vanguard Total Stock Market ETF CRSP US Total Market 

VTV Vanguard Value ETF CRSP US Large Value 

VV Vanguard Large-Cap ETF CRSP US Large Cap 

VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF FTSE Custom Emerging Markets All Cap China A Inclusion Net Tax 
(US RIC) Index 

XBI SPDR S&P BIOTECH ETF S&P Biotechnology Select Industry 

XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index 

XHB SPDR S&P Homebuilders ETF S&P Homebuilders Select Industry 

XLB Materials Select Sector SPDR Fund S&P Materials Select Sector Index 

XLE Energy Select Sector SPDR Fund S&P Energy Select Sector Index 

XLF Financial Select Sector SPDR Fund S&P Financial Select Sector Index 

XLG Guggenheim S&P 500 Top 50 ETF S&P 500 Top 50 Index 

XLI Industrial Select Sector SPDR Fund S&P Industrial Select Sector Index 

XLK Technology Select Sector SPDR Fund S&P Technology Select Sector Index 

XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund S&P Consumer Staples Select Sector Index 

XLU Utilities Select Sector SPDR Fund S&P Utilities Select Sector Index 

XLV Health Care Select Sector SPDR Fund Health Care Select Sector 

XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund S&P Consumer Discretionary Select Sector Index 

XME SPDR S&P Metals & Mining ETF S&P Metals and Mining Select Industry 

XNTK SPDR NYSE Technology ETF NYSE Technology Index 

XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry 

XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF S&P Pharmaceuticals Select Industry 

XRT SPDR S&P Retail ETF S&P Retail Select Industry 

XSD SPDR S&P Semiconductor ETF S&P Semiconductors Select Industry 
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BILAGA 2 KORRELATIONSMATRIS 

 
 C B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 

C 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B0  1,00 0,52 0,00 -0,06 0,03 -0,04 0,01 0,02 -0,02 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,02 0,00 0,00 0,00 

B1   1,00 -0,01 -0,04 0,05 -0,01 0,02 0,00 0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 

B2    1,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 

B3     1,00 0,06 0,02 -0,01 0,00 0,04 0,00 -0,03 -0,05 -0,04 0,11 0,06 0,07 0,02 

B4      1,00 -0,38 -0,23 -0,01 -0,05 -0,07 -0,05 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,02 -0,01 

B5       1,00 -0,04 0,00 0,04 0,05 0,02 -0,03 -0,02 0,00 0,01 -0,01 -0,03 

B6        1,00 0,00 -0,02 -0,03 -0,03 -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 0,00 0,02 

B7         1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B8          1,00 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 

B9           1,00 -0,06 -0,06 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,08 

B10            1,00 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,09 -0,09 

B11             1,00 -0,08 -0,08 -0,08 -0,09 -0,10 

B12              1,00 -0,09 -0,09 -0,09 -0,10 

B13               1,00 -0,09 -0,09 -0,10 

B14                1,00 -0,09 -0,10 

B15                 1,00 -0,11 

B16                  1,00 
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BILAGA 3 RESULTAT FÖR DE ENSKILDA FONDERNAS 
REGRESSIONSESTIMERINGAR   

Fond N R^2 F-värde Fond N R^2 F-värde 

*CBD 2278 0,0552 10,17 IWC 2326 0,0527 18,404 

*CBD.A 2061 0,0576 9,62 IWD 2269 0,0154 3,2164 

*CBN 2277 0,0568 10,49 IVE 2328 0,034 13,605 

*CBN.A 2033 0,0898 15,325 IVV 2316 0,0302 11,981 

*CDZ 2284 0,1053 20,547 IVW 2330 0,024 9,5261 

*CDZ.A 2245 0,0298 5,2664 IWF 2326 0,0217 8,5839 

*CEW.A 2275 0,177 34,708 IWM 2331 0,0501 17,51 

*CPD 2284 0,368 82,504 IWN 2330 0,0412 16,649 

*CPD.A 2218 0,147 23,715 IWO 2315 0,0073 2,8184 

*CWW 2284 0,3318 80,495 IWP 2323 0,0276 9,3941 

*CWW.A 2033 0,2535 48,956 IWR 2315 0,0712 25,277 

*XBB 2282 0,1053 44,606 IWS 2308 0,0524 15,897 

*XCB 2282 0,4528 156,47 IWV 2324 0,0628 22,166 

*XCG 2280 0,0025 0,4352 IXC 2288 0,2239 82,18 

*XCS 2282 0,0748 14,106 IXG 2323 0,0108 2,8065 

*XCV 2281 0,0063 1,1081 IXJ 2161 0,0291 9,2026 

*XDV 2284 0,053 10,585 IXN 2145 0,0234 6,3884 

*XEG 2284 0,0058 1,6477 IXP 2188 0,0335 9,4515 

*XEN 2281 0,0081 1,4319 IYC 2215 0,0204 6,5687 

*XFN 2284 0,0124 3,5651 IYE 2304 0,0047 1,5449 

*XGB 2282 0,1891 44,097 IYF 2331 0,01 2,9225 

*XGD 2282 0,0081 2,0548 IYG 2317 0,0167 5,6081 

*XIC 2284 0,0067 2,193 IYH 2329 0,0341 11,701 

*XIN 2282 0,0082 2,6973 IYJ 2304 0,016 4,6567 

*XIT 2283 0,0098 2,8165 IYK 2311 0,0242 8,1574 

*XIU 2282 0,001 0,4503 IYM 2247 0,0083 2,6757 

*XLB 2281 0,2173 52,468 IYR 2324 0,0014 0,398 

*XMA 2284 0,0151 2,8997 IYT 2329 0,0056 1,6228 

*XMD 2284 0,0111 3,6371 IYW 2307 0,0052 1,3282 

*XRB 2282 0,2986 87,849 IYY 2316 0,0494 17,139 

*XRE 2284 0,1097 28,007 IYZ 2289 0,0066 2,164 

*XSB 2282 0,2402 119,89 JJA 2325 0,0799 25,129 

*XSP 2282 0,0469 16,003 JJC 2162 0,0121 2,0247 

*XSU 2282 0,0313 5,6455 JJE 2309 0,0123 2,2051 

*XTR 2284 0,0923 17,759 JJG 1997 0,0866 14,462 

AGG 2324 0,4503 210,59 JJM 2307 0,0314 5,7092 

BIL 2321 0,0234 4,2557 JJN 2078 0,0292 4,7835 

BIV 2318 0,6036 269,9 JKD 2252 0,0284 5,033 

BLV 2318 0,1724 36,912 JKE 2257 0,0212 4,412 

BND 2328 0,6871 390,94 JKF 2228 0,0374 7,8359 

BSV 2329 0,7357 495,62 JKG 2255 0,0027 0,5433 

BWV 1692 0,0577 7,902 JKH 2126 0,0251 5,4375 

BWX 2318 0,1392 28,651 JKI 2130 0,0019 0,375 
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CGW 2135 0,1551 27,807 JKJ 2152 0,0158 3,1256 

CIU 2318 0,7281 474,56 JKK 2111 0,0167 3,5691 

CMF 2300 0,3971 115,84 JKL 2094 0,0146 2,8132 

COW 2275 0,0195 3,4605 JPXN 2173 0,0061 1,3286 

CRED 2311 0,6818 378,52 JXI 2005 0,0128 3,2351 

CSD 2309 0,0515 9,5908 JYN 2142 0,0367 5,7888 

CSJ 2320 0,804 727,52 KBE 1632 0,05 6,0848 

CVY 2324 0,2847 70,736 KCE 2328 0,0052 1,0002 

CWI 2101 0,0403 6,2541 KIE 2320 0,0102 1,9893 

CZA 2204 0,0172 2,9567 KRE 2330 0,0492 9,2219 

DBA 2331 0,0612 11,612 KXI 2329 0,0877 17,108 

DBB 2297 0,0343 6,2379 LQD 2156 0,5066 169,19 

DBC 2331 0,0581 11,926 LVL 2329 0,2577 80,462 

DBE 2222 0,0284 4,9692 MBB 2304 0,1946 36,859 

DBO 2331 0,0515 9,6763 MDY 2326 0,1564 35,738 

DBP 2183 0,014 2,365 MON 333 0,018 1,4992 

DBS 2147 0,0059 0,9818 MOO 1655 0,0024 0,9752 

DEF 2204 0,0436 7,6887 MUB 654 0,3565 59,75 

DEM 2329 0,1752 35,108 MXI 2321 0,169 29,284 

DES 2276 0,043 7,809 MYY 2174 0,0449 7,258 

DEW 2000 0,0899 15,089 NLR 2155 0,0191 2,9822 

DFE 2262 0,0917 17,457 NYF 2220 0,5242 173,5 

DFJ 2240 0,0205 3,5858 OEF 2310 0,2039 41,991 

DGL 2326 0,0038 0,6718 OIL 2328 0,0214 3,8884 

DGT 1962 0,008 2,2576 PAF 2267 0,1032 28,848 

DHS 2295 0,0904 17,445 PBD 1977 0,0984 15,297 

DIA 2329 0,0121 5,6804 PBE 2261 0,1993 39,936 

DIM 2054 0,1207 21,548 PBJ 2319 0,0873 16,96 

DJP 2294 0,0436 8,6678 PBS 2314 0,0431 7,9599 

DLN 2315 0,0865 18,176 PBW 2224 0,0406 7,1995 

DLS 2198 0,0633 11,358 PCY 2331 0,6128 305,66 

DNL 2163 0,1053 19,454 PDN 2329 0,1856 43,988 

DOG 2329 0,0111 2,1747 PDP 2139 0,4439 130,46 

DOL 2106 0,0371 6,7232 PEJ 2311 0,022 3,9763 

DON 2273 0,0503 9,1981 PEY 2264 0,058 10,653 

DOO 2187 0,0549 9,7046 PEZ 2319 0,0109 2,1255 

DRW 2167 0,0783 13,062 PFF 2153 0,0847 16,506 

DSI 2161 0,0125 2,2738 PFI 2329 0,0249 3,9366 

DTD 2242 0,0209 3,9595 PFM 2181 0,0209 3,5626 

DTH 2042 0,0669 11,189 PGF 2325 0,2287 57,141 

DTN 2261 0,061 11,224 PGJ 2329 0,1409 27,098 

DVY 2331 0,0546 13,398 PHO 2324 0,0921 21,317 

DWAQ 1770 0,0094 1,6679 PID 2321 0,1822 42,849 

DWM 2127 0,0218 3,6162 PIO 2326 0,0407 8,1876 

DXJ 2325 0,0264 4,8176 PJP 2221 0,3095 70,643 

EEB 2241 0,1271 23,156 PKB 2330 0,0232 4,2337 

EEM 2331 0,0035 0,9098 PKW 2311 0,0574 11,655 
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EES 2243 0,0155 2,6997 PLW 2329 0,0891 18,874 

EFA 2330 0,0043 1,2452 PMR 2251 0,0514 8,6604 

EFG 2225 0,0067 1,3617 PRF 2170 0,0163 3,2447 

EFV 2302 0,0223 4,3543 PRFZ 2312 0,0238 4,6742 

EFZ 2276 0,0087 1,5211 PRN 2327 0,0298 5,9142 

ENY 2248 0,2695 58,855 PSI 2169 0,0331 5,6774 

EPP 2302 0,0071 2,0593 PSJ 2210 0,0588 11,43 

EPS 2175 0,0396 6,8626 PSL 2221 0,0073 1,3592 

ERO 1801 0,0301 4,2732 PSP 2150 0,2585 67,748 

EVX 2051 0,0422 7,49 PSQ 2258 0,1325 26,37 

EWA 2330 0,0028 1,3258 PTF 2327 0,0044 0,7867 

EWC 2330 0,0029 1,6752 PTH 2216 0,0204 3,5228 

EWD 2273 0,0027 1,2067 PUI 2189 0,0423 7,3811 

EWG 2331 0,0043 1,6882 PUW 2219 0,0207 3,8903 

EWH 2330 0,0045 2,1172 PWB 2194 0,018 3,0776 

EWI 2325 0,0049 2,2823 PWC 2297 0,1244 27,053 

EWJ 2330 0,0015 0,7127 PWV 2204 0,0133 3,2799 

EWK 2149 0,0017 0,7285 PWZ 2324 0,0813 20,478 

EWL 2294 0,0067 3,0981 PXE 2291 0,3941 123,47 

EWM 2330 0,0028 1,3182 PXF 2299 0,0689 13,005 

EWN 2262 0,0016 0,7449 PXH 2123 0,1141 19,389 

EWO 2314 0,0052 2,4292 PXI 2230 0,062 11,275 

EWP 2325 0,001 0,4475 PXJ 2272 0,0381 6,888 

EWQ 2293 0,0037 2,1467 PXQ 2312 0,0094 1,8215 

EWS 2325 0,0019 0,7491 PYZ 2194 0,0147 2,9607 

EWT 2326 0,0186 6,2851 PZA 2229 0,1217 25,585 

EWU 2328 0,0221 10,513 PZD 2324 0,2546 60,709 

EWW 2329 0,0015 0,6856 PZI 2025 0,2274 45,536 

EWY 2329 0,0055 1,8204 PZT 2176 0,1624 34,947 

EWZ 2331 0,008 2,3329 QCLN 2306 0,1494 33,572 

EXI 2072 0,0413 6,8159 QQEW 2324 0,0804 15,54 

EXT 2139 0,0374 6,3565 QQQ 2331 0,0518 9,7438 

EZA 2276 0,0045 1,0176 QQXT 2327 0,0047 1,1045 

EZM 2260 0,0158 2,7738 QTEC 2330 0,0559 17,162 

EZU 2315 0,0017 0,567 RCD 2330 0,0147 2,6583 

EZY 2103 0,0089 1,3439 REM 1868 0,0242 3,5402 

FAB 2182 0,0435 7,0373 REZ 2330 0,032 5,0977 

FAD 2084 0,0375 6,1963 RFG 2296 0,0403 6,8387 

FBT 2325 0,0329 6,0474 RFV 2290 0,0084 1,4781 

FCG 2330 0,0587 10,307 RGI 2081 0,0067 1,0763 

FDD 1813 0,1669 25,724 RHS 1924 0,0236 3,8515 

FDL 2319 0,0384 7,0811 RPV 2038 0,0035 0,543 

FDM 2246 0,0094 1,936 RTM 2134 0,0129 2,1242 

FDN 2329 0,045 7,7973 RWM 2068 0,0187 3,0163 

FEU 2067 0,0771 19,096 RWR 2329 0,0297 4,7207 

FEX 2294 0,0926 17,894 RWX 2326 0,0527 11,707 

FEZ 2327 0,0079 2,0567 RXI 2309 0,0252 7,4461 
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FFR 1944 0,14 22,438 RYE 2049 0,0277 4,839 

FIW 2209 0,107 18,782 RYH 2000 0,012 2,0054 

FNI 2252 0,156 27,549 RYJ 2081 0,1172 21,108 

FNX 2181 0,032 5,5112 RYT 2184 0,0394 6,8549 

FPX 2290 0,0291 5,2488 RYU 2119 0,0174 2,8603 

FRI 332 0,0515 3,5422 RZG 2132 0,0107 1,7547 

FTA 2204 0,0125 1,9713 RZV 2061 0,0271 4,3935 

FTC 2216 0,032 5,6002 SAT 332 0,003 0,1992 

FVD 2159 0,0238 4,3551 SBB 2018 0,0186 2,7181 

FVL 2305 0,2629 81,809 SDY 1090 0,0122 1,6675 

FXA 2296 0,0294 5,7576 SH 999 0,0571 7,4967 

FXB 2323 0,0114 2,2106 SHM 2329 0,2643 75,656 

FXC 2315 0,0109 2,1111 SHV 2325 0,0427 8,5937 

FXD 2323 0,0144 2,404 SHY 2328 0,0515 9,6573 

FXE 2305 0,0391 7,1718 SLV 2330 0,018 3,2629 

FXF 2324 0,0041 0,7986 SLX 2330 0,003 0,572 

FXG 2316 0,0084 1,5063 SOXX 2325 0,0067 1,5524 

FXH 2327 0,0389 7,1993 SPAB 2325 0,4188 128,09 

FXI 2321 0,0125 2,2468 SPDW 2183 0,0825 19,539 

FXL 2330 0,0035 0,6782 SPEM 2047 0,0435 10,283 

FXN 2302 0,0254 4,2508 SPHQ 2142 0,0645 11,288 

FXO 2306 0,0461 7,9035 SPLG 2291 0,0257 4,616 

FXR 2319 0,0368 6,2849 SPMD 1941 0,0168 2,9907 

FXS 2240 0,0288 5,0703 SPTL 2101 0,0426 7,733 

FXU 2009 0,0204 3,2016 SPTM 2218 0,0135 2,5102 

FXY 2295 0,0398 6,2977 SPY 1948 0,05 8,4896 

FXZ 2321 0,0168 3,0346 SUN 333 0,014 0,9312 

FYX 2305 0,0196 3,2758 SUSA 2265 0,0094 2,6766 

GAZ 2165 0,3031 66,782 TFI 2173 0,1446 73,25 

GBF 1598 0,1501 21,524 THU 328 0,0652 5,6307 

GDX 2269 0,2793 62,4 TIP 665 0,0564 9,8571 

GEX 2326 0,0111 1,7363 TLH 1635 0,0681 10,779 

GLD 2136 0,237 47,049 TLT 2317 0,0062 1,3142 

GMF 2330 0,048 8,9769 TUE 333 0,02 1,1074 

GSG 2211 0,1245 24,031 TUSA 237 0,0054 0,2523 

GSP 2296 0,1406 31,119 UDN 1994 0,0087 1,9345 

GVI 2069 0,4125 111,01 UNG 2330 0,2139 48,481 

GWX 2306 0,174 32,169 USRT 2245 0,0048 1,0794 

GXC 2164 0,0198 3,1022 UUP 333 0,0065 0,5383 

HGI 2315 0,0743 12,295 VAW 1993 0,0234 3,6543 

HYG 2247 0,459 135,26 VB 2326 0,015 2,7106 

IAI 2329 0,1538 30,052 VBK 2326 0,0471 8,785 

IAK 2297 0,0186 3,327 VCR 2320 0,0559 10,511 

IAT 2299 0,0054 1,0331 VEA 2329 0,1213 22,827 

IAU 2314 0,0058 1,0399 VEU 2330 0,1121 24,366 

IBB 2328 0,0048 1,0127 VFH 2326 0,0411 9,021 

ICF 2328 0,0223 5,881 VGK 2331 0,0505 11,205 
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IDHQ 2324 0,1113 36,245 VGT 2319 0,0359 7,8133 

IDU 1949 0,3109 72,772 VHT 2328 0,1224 23,035 

IDV 2302 0,1508 50,914 VNQ 2329 0,0136 2,2844 

IEF 2319 0,0915 16,579 VOE 2324 0,0469 10,348 

IEI 2324 0,0032 0,7398 VOT 2325 0,0658 14,808 

IEO 2295 0,0809 15,437 VOX 2313 0,0344 7,4564 

IEV 2318 0,0093 1,9588 VPU 2329 0,0438 7,5783 

IEZ 2312 0,0154 4,494 VTI 2331 0,0191 4,5171 

IGE 2320 0,0074 1,5639 VTV 2331 0,0584 11,983 

IGM 2329 0,0154 4,5466 VV 2328 0,0197 3,8676 

IGN 2228 0,008 2,2458 VWO 2330 0,066 14,893 

IGV 2272 0,0131 3,753 WED 332 0,0157 1,041 

IHE 2315 0,0194 5,0595 WPS 2153 0,0621 12,894 

IHF 2299 0,042 7,7107 XBI 2327 0,013 2,1709 

IHI 2275 0,0512 9,3881 XES 2327 0,0137 2,9283 

IJH 2321 0,022 4,7187 XHB 2330 0,0099 2,8953 

IJJ 2330 0,0661 27,403 XLB 2331 0,0328 6,5483 

IJK 2294 0,0239 9,3228 XLE 2330 0,0098 2,0874 

IJR 2291 0,0319 12,546 XLF 2331 0,4145 136,72 

IJS 2320 0,0541 18,901 XLG 2253 0,0231 4,0691 

IJT 2259 0,0226 8,6913 XLI 2330 0,07 12,44 

ILF 2289 0,0139 4,0185 XLK 2330 0,0364 6,7225 

INP 2329 0,0221 5,8321 XLP 2330 0,0037 1,435 

IOO 2242 0,0468 9,1244 XLU 2331 0,0004 0,2057 

IPE 2291 0,2217 81,257 XLV 2330 0,011 5,1869 

ITA 2321 0,1187 22,189 XLY 2331 0,0286 5,6958 

ITB 2257 0,0651 12,017 XME 2331 0,0005 0,24 

ITE 2326 0,0746 14,333 XNTK 2142 0,0031 1,3098 

IUSG 2229 0,0677 12,366 XOP 2329 0,0008 0,4455 

IUSV 2090 0,0196 6,9399 XPH 2329 0,0029 1,347 

IWB 2083 0,0288 10,265 XRT 2331 0,0154 7,2813     
XSD 2314 0,0057 2,6419 

 

 


