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Sammandrag: Avhandlingens syfte är tvådelat: första delen undersöker huruvida ETF-
premier existerar på Xetra-marknadsplatsen i Europa. Vidare forskas ifall portföljer 
konstruerade på basen ETF-fondernas premier genererar signifikanta onormala 
avkastningar. 

Undersökningen använder ett omfattande sampel på 988 ETF-fonder under tidsperioden 
2010–2017. Majoriteten av den tidigare forskningen har använt ETF-fonder som är listade 
på den amerikanska marknaden i sina undersökningar. Således presenterar avhandlingen 
resultat för en mindre utforskad marknad samt en nyare tidsperiod. Denna avhandling 
bygger på metoden tidigare använd av Petäjistö (2017) vilken omformulerar ETF-premien 
enligt den relativa prissättningen i jämförelse till ETF-fonder med samma 
benchmarkindex. Denna uppdelning ger totalt 113 aktiva strategier, vilka sammanslagna 
bildar portföljernas avkastningar. Ytterligare kontribuerar avhandlingen till tidigare 
forskning genom att presentera unik deskriptiv statistik för Xetra marknadsplatsen. 
Portföljernas prestation mäts genom användning av OLS-regressioner. 

Resultaten visar att den genomsnittliga ETF-premien för aktie ETF-fonder och 
skuldebrevs ETF-fonder är 4 baspunkter och 11 baspunkter, respektive. Portföljernas 
sammanslagna årliga alfa är 21,86 % för long-short strategierna och 18,33 % för long only 
versionerna. En jämförelse mellan regionsportföljer visar att portföljer där det existerar 
flera barriärer för handel i den underliggande marknaden även uppvisar högre positiva 
portföljalfan. Efter en korrigering för transaktionskostnader visar long-short och long only 
-strategierna positiva alfan ännu vid en nivå på tre och fem baspunkter, respektive. 
Konstruerade kvantilportföljer visar att portföljer med i medeltal högre premievolatilitet, 
XLM-mått och köp-sälj spridning visar större portföljalfan. Portföljer med i medeltal 
högre AUM visar däremot mindre portföljalfan. 

Nyckelord: ETF, arbitragemekanism, fyrafaktormodell, portföljbildning 
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1 INTRODUKTION 

Börshandlade fonder har blivit allt mer populära och kan hittas i portföljer av en växande 

andel såväl institutionella som privata investerare. Delvis kan ETF-fonder (Eng. 

Exchange-Traded Funds) hittas i portföljen av en investerare som inte anser sig kunna 

vinna över marknadens genomsnittliga avkastning eller som inte har tid och 

förutsättningar att identifiera vinnarna på marknaden. Likaså kan ETF-fonder användas 

som ett förmånligt sätt att uppnå internationell diversifiering på marknader där köp av 

värdepapper annars skulle vara förhållandevis dyrt. Det har även argumenterats att ett 

skifte mot passiv investering ökar investerarnas välfärd. Trots de flera positiva 

aspekterna existerar det även gömda risker i prissättningen av ETF-fonderna.  

ETF-fonder placerar i en portfölj av värdepapper och emitterar andelar, som motsvarar 

fordringar på det underliggande nettotillgångsvärdet, men som även är listade på 

börsen. I en friktionslös marknad skulle priset på ETF-fonden perfekt motsvara 

nettotillgångsvärdet för samma fond. Ifall det inte är sant, betyder det att en riskfri 

arbitragemöjlighet existerar på marknaden.  Den unika arbitragemekanismen för ETF- 

fonder gör att mängden fondandelar kan variera över tid, vilket beror på skapandet och 

inlösen av andelar utfört av auktoriserade deltagare. Dessa institutionella aktörer torde 

dra nytta av situationen och se till att ingen ineffektivitet i prissättningen existerar. Trots 

allt detta har det visat sig att priset och nettotillgångsvärdet inte är perfekt korrelerade 

med varandra. Slutligen är det den icke-rationella investeraren som förlorar genom att 

göra handel då prissättningen är ofördelaktig och den sofistikerade arbitragören som 

drar nytta av situationen. (Brown et al., 2017) 

Arbitragemekanismen som är uppbyggd för ETF-fonder borde i teorin se till att inga 

missprissättningar uppstår, och att investeraren kan fullt koncentrera sig på att 

minimera sina transaktionskostnader. En handfull tidigare undersökningar har dock 

presenterat varierande resultat, vilket tyder på att det ytterligare existerar faktorer som 

den rationella investeraren måste ta i beaktandet gällande portföljbildningen. Ifall 

arbitragemekanismen fungerade effektivt, borde det inte vara möjligt att uppnå 

onormala avkastningar genom att handla aktivt med dessa premier som indikatorer för 

strategin. Även om investerare inte specifikt handlar med ETF-premierna som 

indikatorer, är det något som påverkar de totala transaktionskostnaderna vid köp- eller 

säljstunden. Ifall nettotillgångsvärdet skiljer sig från ETF-priset, kan investeraren i 

verkligheten betala för mycket eller för litet av andelarna. Denna prisdiskrepans kan de 

facto utgöra en stor andel av de totala kostnaderna som investeraren betalar för 
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produkten. Petäjistö (2017) visar att hela ETF-industrin förtjänar ca $6 miljarder per år 

i ETF-fondernas förvaltningskostnader. Däremot handlas det årligen med $20 miljarder 

värt av ETF-premier på den amerikanska marknaden. Dessa siffror ger bevis på hur 

mycket det handlas för ett pris som inte motsvarar den underliggande 

värdepappersportföljen. 

1.1 Problemområde 

I och med den ökade populariteten för ETF-fonder så väl från institutionella- och privata 

investerare, är det aktuellt att undersöka hur effektivt prissatta dessa produkter är. Detta 

har lett till en ökning i undersökningar gjorda gällande ETF-fonder, men endast ett fåtal 

fokuserar på specifik undersökning om prissättningsmekanismen och dess utnyttjande i 

en aktiv investeringsstrategi. Gåtan kring stängda fonders prissättning i jämförelse till 

den underliggande portföljen har existerat i årtionden och flera potentiella förklaringar 

har framförts. På grund av den liknande prissättningsmekanismen för ETF-fonder, har 

antalet undersökningar kring de senare nämnda värdepappren också ökat.  

Piccotti (2015) förklarar prisskillnaden kunde orsakas av ETF-fondernas likviditetsnytta 

och finner ett livscykelmönster för ETF-premierna. ETF-fonderna ger investerare en 

möjlighet att placera på marknader som annars är svårt tillgängliga och att investerarna 

är därför färdiga att betala en premie på nettotillgångsvärdet. Då emitteraren skapar den 

nya ETF-fonden är diversifieringsnyttan störst, varefter marknaden utvecklas och nya 

valmöjligheter för investeringar uppstår. Marknadens utveckling leder till en ökad 

likviditet och effektivisering, vilket minskar på ETF-premien som investeraren är färdig 

att betala på den underliggande portföljens pris. Även Delcoure & Zhong (2007) finner 

signifikanta men temporära premier på iShares börshandlade fonder och även större 

volatilitet i jämförelse till volatiliten på avkastningen av nettotillgångsvärdet. Forskarna 

visar att premiet för ETF-fonder uppstår på mera olikvida marknader och för fonder med 

mindre institutionellt ägarskap.  

Däremot visar Hilliard (2014) i sin breda undersökning att arbitragemekanismen för 

ETF-fonderna är mycket effektiv och att det långsiktiga medeltalet på premierna inom 

utvecklade marknader är noll. Samtidigt visar även hennes resultat att internationella 

aktie- och skuldebrevs ETF-fonder möter mera hinder för arbitrage, som resulterar i 

större premier och långsammare korrigering av prissättningen. Petäjistö (2017) visar att 

den ineffektiva prissättningen kunde utnyttjas för att handla med ETF-fonderna. I linje 
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med Hilliard understryker Petäjistö att den största onormala avkastningen verkar uppstå 

från internationella ETF-fonder.  

1.2 Syfte 

Syftet på studien är att undersöka huruvida ETF-premier existerar på den Europeiska 

XETRA-marknadsplatsen. Vidare undersöks ifall dessa premier kan användas för att 

uppnå positiva onormala avkastningar i en investeringsstrategi.  

1.3 Kontribution 

Tidigare forskning inom ämnet har fokuserat på ETF-fonder som är listade på 

amerikanska marknaden p.g.a. mängden data som är tillgänglig. Hittills har endast 

Osterhoff och Kaserer (2016) undersökt den europeiska Xetra-marknadsplatsen inom 

sin forskning och därför strävar denna studie att ge en ny synvinkel till ämnet inom 

prissättningen på ETF-fonder. Petäjistö (2011, 2017) visade att tillfälliga ETF-premier 

kan användas för att uppnå onormala avkastningar då transaktionskostnaderna inte är 

inkluderade i kalkyleringarna. Denna undersökning kommer ytterligare inkorporera 

transaktionskostnaderna i estimeringarna för att ge en mera verklighetstrogen bild på 

investeringsstrategins lönsamhet. Vidare kommer portföljerna att bildas med både long-

short och long only -strategier, vilket inte har gjorts förut inom studier på ETF-

marknaderna. Även portföljuppdelningarna och olika estimeringsperioder som används 

i avhandlingen är bredare än tidigare forskning presenterat.  

Hittills har den största delen av undersökningarna i detta ämne endast undersökt en 

handfull av ETF-fonder i samma studie. Även om undersökningsmetoderna har varit 

motiverade, ger det endast en smakbit av hela marknaden för ETF-fonderna. Exempelvis 

använder sig Delcoure and Zhong (2007) och Engle and Sarkar (2006) av 20–40 fonder 

inom sina studier. Endast Petäjistö (2011, 2017), och Piccotti (2015) har inkluderat ett 

representativt sampel i sin studie och denna undersökning strävar till att ge en så bred 

inblick på marknaden som möjligt. Sammanfattningsvis är tidsperioden använd i 

avhandlingen ny, vilket ger en uppdaterad insikt på den snabbt utvecklande ETF-

marknaden.  

1.4 Avgränsningar 

Denna undersökning kommer endast att fokusera på ETF-fonder vars underliggande 

tillgångar är aktier och skuldebrev. Detta skiljer sig från Petäjistö (2011, 2017) som även 
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undersökte ETC-fonder1. Även ETN-fonder kommer att exkluderas från 

undersökningen. Tidsperioden i undersökningen kommer att börja 2010 och sträcka sig 

ända till slutet av 2017.  

1.5 Arbetets fortsatta uppläggning 

Undersökningens struktur är uppbyggd enligt följande. I kapitel två får läsaren ett 

relevant informationspaket om ETF-marknaden samt fondernas uppbyggnad. 

Ytterligare behandlas arbitragemekanismen för ETF-fonder och skapandet/inlösen av 

ETF-andelar. I det tredje kapitlet presenteras teorier som är relaterade till ETF-

fondernas prissättning. I kapitel fyra behandlas relevant tidigare undersökning inom 

ämnet och en konsensus av resultaten knyts även ihop. Kapitlen fem och sex ger en 

detaljerad inblick på data som används i undersökningen samt investeringsstrategin som 

uppbyggts i den empiriska delen. Det sjunde kapitlet går på igenom den empiriska delens 

resultat och modelldiagnostik. Åttonde kapitlet bjuder läsaren en bred diskussion om 

resultaten och vilka implikationer de har till handel med ETF-fonder. Slutligen 

sammanfattas undersökningen och vidare begrundas potentiella idéer för fortsatt 

forskning inom ämnet. 

                                                      
1 Den underliggande portföljen består av råvaror. 
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2 ETF-FONDER 

Detta kapitel behandlar bakgrunden till ETF-fonderna och ger läsaren central 

information om instrumenten ifråga. Först presenteras ETF-marknadens uppväxt samt 

de största aktörerna på marknaden. Vidare behandlas hurdana strategier ETF-fonderna 

använder för replikering av den underliggande tillgången och vilka är skillnaderna 

mellan de olika metoderna. Först behandlas fysisk replikering och sedan den syntetiska 

replikeringsmetoden. Sammanfattningsvis genomgås processen för skapandet och 

inlösen av fondandelar samt hurdan inverkan processen har på likviditeten av ETF-

fonder. 

2.1 Uppväxt av ETF-industrin 

Bakgrunden till ETF-industrin baserar sig på tanken med att handla hela portföljer och 

går tillbaka ända till 1970–1980-talens skifte. Den växande efterfrågan på handel med 

hela portföljer orsakades av programtrading och indexfuturer. Index Participation 

Shares (IPS) är den första produkten som mötte denna efterfråga år 1989 och handlades 

på en vanlig börs. Produkten drogs bort från marknaderna eftersom den ansågs vara ett 

futurkontrakt som måste handlas på en futurmarknad. Senare uppstod Toronto Stock 

Exchange Index Participations (TIPs) i Canada och Standard & Poor’s Depository 

Receipts (SPDRs) i Amerika, vilka anses vara de första ETF-fonder som motsvarar den 

nuvarande formen (Gastineau, 2001; Broms och Gastineau, 2006) 

En börshandlad fond (ETF) definieras som en listad investeringsfond, vars 

tillgångsallokering för det mesta följer ett specifikt index eller en portfölj (Puttonen & 

Repo, 2007; Ben-David et. al., 2017). Speciellt efter millenniumskiftet har ETF-

marknaden vuxit explosionsartat.  Den nedanstående figuren visar hur förvaltade 

tillgångarna och antalet ETF-fonder har utvecklats under tidsperioden 2003–2016. 

Tillväxttakten har varit väldigt stark, förvaltade tillgångarna inom ETF-industrin har 

ökat med ca 22 % per år i medeltal. År 2016 uppnådde förvaltade tillgångarna 3.4 

trillioner dollar. Också antalet ETF-fonder har vuxit från ca 300 år 2003 till 4779 st. år 

2016. 
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Figur 1 Tillväxt inom ETF-industrin globalt.  

Antalet olika sorters ETF-fonder har också blivit märkbart större under ETF-fondernas 

historia. Fastän majoriteten av de förvaltade tillgångarna placerar på aktiemarknaden, 

är det också möjligt att placera i en mängd olika tillgångar. Dessa tillgångar inkluderar 

skuldebrevsindex, valutaindex, råvaruindex samt alternativa strategier. Utöver 

möjligheten att placera i olika tillgångar, finns det också ett stort antal 

investeringsstrategier inom ramen för de olika tillgångarna. Exempelvis kan vissa ETF- 

fonder använda så kallad hävstång2 eller fungera som en invers av ett index (motsvarar 

en kort-position). Sammanfattningsvis finns det också strategier som baserar sig på 

placering i företag av en viss stil (t.ex. små- och medelstora) eller en geografisk 

allokering. (Vanguard, 2017) Under de senaste åren har utbudet på ETF-marknaderna 

utvidgats ytterligare. Det finns också en ökande mängd ”aktiva” ETF-fibder att välja 

mellan. Exempelvis Core-Satellite strategin går ut på att största delen av fonden allokeras 

i en passiv indexfond (core), medan den resterande delen av medlen aktivt försöker 

uppnå högre avkastning (satellite) och således vinna dess benchmark. De största 

orsakerna till den stora populariteten är dess låga transaktionskostnader, 

diversifieringsnyttorna samt en stor likviditet. Dessa nyttor har också gjort ETF-fonder 

till populära värdepapper för kortsiktig handel, vilket även syns i den explosionsartade 

tillväxten i handelsvolymerna. Detta har också fått ETF-sponsorerna att bjuda allt flera 

och mer exotiska möjligheter för investerare (Amenc et al., 2004). 

 

                                                      
2 Hävstång: Översättning från den engelska termen leverage. 
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Figur 2 Emitenter på den globala ETF-marknaden 

Då företagen jämförs enligt nuvarande marknadsandelar dominerar Blackrock för 

tillfället ETF-marknaderna. Vidare har även Vanguard och State Street 

marknadsandelar på 15–20 %. Inom den europeiska marknaden är det BlackRock 

tillsammans med Deutsche Bank som har de största andelarna.  

2.2 Replikeringsstrategier av ETF-fonder 

ETF-fonderna kan också klassificeras enligt deras replikeringsstrategi. De två 

huvudmetoderna kallas fysisk och syntetisk replikering. Majoriteten av ETF-fonderna 

använder sig av fysisk replikering. Då mängden ETF-fonder jämförs, använder ungefär 

86 % av fonderna fysisk replikering. Skillnaden är även större då förvaltade tillgångar 

jämförs – endast 2 % av förvaltade tillgångarna på ETF-marknaden använder sig av 

syntetisk replikering. Detta tyder på att flera av de mindre och nyare ETF-fonderna är 

syntetiska. Dessa siffror är insamlade från slutet av år 2016. Andelen syntetiska ETF-

fonder har dock inte stigit märkbart under 2010-talet mätt i förvaltade tillgångar enligt 

samma studie (The Fed, 2017) Däremot ser situationen aningen annorlunda ut på den 

europeiska marknadsplatsen. Av förvaltade tillgångarna är 65 % i fonder med fysisk 

replikering och mätt med antalet ETF-fonder, är motsvarande andel endast ca 30 %. Den 

första ETF-fonden med syntetisk replikering skapades i Europa år 2001 och den 

huvudsakliga växtmotorn för de syntetiska fonderna i Europa i jämförelse till andra 

regioner utgör myndigheternas lagstiftning och skattepolitik. På den amerikanska 

marknaden kan ETF-fonder med syntetisk replikering få en tyngre beskattning eftersom 

swap-inkomster har en högre och mera accelererad beskattning än traditionella 
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auktoriserad deltagare som skapar andelar i en fysisk ETF-fond som innehar 

värdepapper från Storbritannien vara skyldig att betala en 0,5 % stämpelavgift, medan 

den syntetiska replikeringen inte kostar något. Sammanfattningsvis, är det 

lagstiftningen och beskattningen som har styrt tillväxten av de två olika 

replikeringsmetoderna (Vanguard, 2013). 

2.2.1 Fysisk replikering 

ETF-fonder med fysisk replikering investerar i det underliggande indexet genom att 

fysiskt köpa samtliga eller en stor del av värdepappren i samma proportioner som det 

underliggande indexet består av. Fördelen av en fysisk replikering är den höga 

genomskinligheten. Nackdelen är att den fysiska replikeringen kan leda till högre 

transaktionskostnader för fonden. Detta gäller speciellt i de fall då det underliggande 

indexet innehåller ett antal olikvida värdepapper eller värdepapper med restriktioner, 

vilket ökar på kostnaderna för replikeringen. Även regionala restriktioner för handel kan 

försvåra replikeringen för ETF-fonden. Emitterare använder sig av allokeringstekniker 

som kan exkludera vissa värdepapper ur ETF-fonden. Den modifierade allokeringen 

håller kostnadsnivåerna lägre, men har en ökande inverkan på spårningsfelet3 av fonden. 

Det talas om full replikering då ETF-fonden strikt följer det underliggande indexet och 

endast strävar till att minimera spårningsfelet. Den andra undergruppen är optimerad 

replikering, vilket betyder att diverse allokeringstekniker används för att minimera 

kostnaderna för ETF-fonden. I fallen då indexet består av hundratals olika värdepapper, 

är inverkan inte stor ifall enstaka företag lämnas bort från ETF-portföljen. Således 

betyder det att replikeringen innehar en trade-off mellan kostnadsstrukturen och 

spårningsfelet. ETF-fonder som strävar till att minimera kostnaderna har i medeltal ett 

större spårningsfel, medan ETF-fonder som minimerar spårningsfelet har i medeltal en 

dyrare kostnadsstruktur (Meziani, 2016). 

2.2.2 Syntetisk replikering 

I den andra metoden, syntetisk replikering, används inte de underliggande 

värdepappren för replikering av indexet. I stället används derivatkontrakt för att uppnå 

samma mål, oftast i form av swapkontrakt. Syntetiska ETF-fonder använder sig av ett 

instrument som kallas säkerhetskorg (Eng. collateral basket), som kan vara orelaterad 

till benchmarkindexet. ETF-fonden ingår i ett swapkontrakt där en eller flera motparter 

lovar betala avkastningarna på det underliggande indexet för ETF-fonden. Vidare 

betyder det att avkastningarna på ETF-fonden är garanterade av motparten. ETF-fonder 

                                                      
3 Den raka översättningen spårningsfel kommer hädanefter användas för termen tracking error. 
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som använder sig av hävstång, där avkastningarna kan vara mångfaldiga till det 

underliggande indexet, använder sig endast av den syntetiska replikeringsstrategin 

(Vanguard, 2013). 

 

Den syntetiska replikeringen kan uppdelas i två olika grupper: ofonderad4 swapstruktur 

och fonderad swapstruktur. Den ofonderade metoden använder sig av total-return 

swappar. ETF-fonder, som använder den ofonderade metoden, skapar nya andelar för 

auktoriserade deltagaren i ombyte för kontanter. Med kontanterna anskaffar ETF-

fonden säkerhetskorgen av motparten i swapkontraktet och samtidigt ingår i en total-

return swap med motparten. Avkastningen som är genererad från säkerhetskorgen i 

swappen är betald till motparten, medan motparten betalar ETF-fonden avkastningen 

som är genererad av benchmarkindexet. I denna metod äger ETF-fonden värdepappren 

som ingår i säkerhetskorgen.  

  

Den alternativa modellen för syntetisk replikering är den fonderade modellen. Även om 

skapandemekanismen för andelarna är liknande som i den ofonderade modellen, kunde 

det vara missvisande att använda benämningen swap relaterat till denna swapstruktur. 

Detta beror på att den swap liknande betalningen är endast gjord åt ett håll. ETF-fonden 

ger kontanter åt motparten, som uppger värdepappren i säkerhetskorgen på ett skilt 

konto, med en separat förmyndare. I utbyte mot för kvittot av kontanterna, är motparten 

ansvarig för att betala avkastningarna av jämförelseindexet till den ETF-fonden. Den 

fonderade modellen är också karakteriserad av två skilda sätt gällande behandling av 

säkerhet. Oftast har ETF-fonden säkerhetstillgångarna under dess eget namn, vilket 

betyder att det är fondens egendom. Om motparten får betalningssvårigheter, kan 

fonden omedelbart få tillgångarna från det skilda kontot överförda till sitt eget konto. I 

vissa fall används dock en pantsättningsstruktur, där säkerheten överförs till pantsatta 

kontot vilket är i motpartens namn. Om inte motparten uppfyller sina skyldigheter, har 

inte fonden omedelbar tillgång till medlen, utan måste vänta på att panten verkställs. I 

vissa situationer har det uppkommit problem då konkursadministratören har bestämt 

att frysa kontot och tillgångarna. Det är centralt för investerare som väljer syntetiska 

ETF-fonder att förstå hur replikeringsprocessen fungerar då motpartsrisk existerar för 

syntetisk replikering (Vanguard, 2013).  

                                                      
4 Fonderad och ofonderad är raka översättningar från de engelska termerna funded och unfunded. 
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2.3 Skapandet och inlösen av andelar 

Till skillnad från stängda fonder, kan mängden utestående andelar förändras på grund 

av skapandet/inlösen arbitragemekanismen vilken är unik för ETF-fonder. ETF-andelar 

skapas och inlöses av aktörer på marknaden som kallas auktoriserade deltagare5 vilka är 

stora finansiella institutioner och fungerar med samma som marknadsmäklare. De 

auktoriserade deltagarna bjuder förbättrad likviditet på marknaden genom att ständigt 

skapa och lösa in ETF-andelar enligt behovet på marknaderna. Varje arbetsdag 

publicerar ETF-fonden en korg (Eng. creation basket) som innehåller namn och 

kvantiteter på värdepapper krävda i processen för skapandet och inlösen av andelar. För 

att skapa ETF-andelar, måste den auktoriserade deltagaren leverera 

värdepapperskorgen till den ETF-fonden och få i gengäld en skapningsenhet (Eng. 

Creation unit). Denna enhet innehåller ett stort block ETF-andelar, oftast kring 50 000 

st. I dollarvärden kan dessa block variera mellan $ 300 000 och $ 10 millioner. I 

samband med transaktionen betalar den auktoriserade deltagaren en fast 

transaktionskostnad för värdepappren, för att ersätta de kostnader som uppstått för den 

ETF-fonden. Dessa kostnader varierar mellan $ 500 och $ 3000, per skapandet/inlösen, 

oberoende på hur stor transaktionen är (Petäjistö, 2017). Skalfördelarna för ETF-

andelarna leder till att de auktoriserade deltagarna oftast är stora aktörer på 

marknaderna. Skapningsenheten är likviderad då den auktoriserade deltagaren 

returnerar den exakta mängden ETF-andelar till ETF-fonden i utbyte mot 

inlösningskorgen (Eng. Redemption basket). Om den auktoriserade deltagaren mottar 

kontanter i samband med värdepappren, brukar de också vara skyldiga att åter betala en 

transaktionskostnad till ETF-fonden för att inlösa värdepappren. (Vanguard, 2013) 

Nedan i figur 3 presenteras skapande- och inlösningsprocessen som fungerar som en 

arbitragemekanism för auktoriserade deltagare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 Auktoriserade deltagare är stora finansiella institutioner, vilka fungerar som marknadsmäklare mellan 
primär- och sekundärmarknaden. Rak översättning av den engelska termen authorized participant. 
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Figur 3 Skapandet och inlösen av ETF-andelar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren presenterar hur den auktoriserade deltagaren fungerar som en länk mellan 

primärmarknaden och sekundärmarknaden då efterfråge- och utbudschocker för ETF-

andelar sker. Den auktoriserade deltagaren måste kommunicera med flera aktörer på 

marknaden och som belöning för koordineringen förtjänar de en spridning som skiljer 

prissättningen mellan ETF-andelen och den underliggande portföljen.  

 

Under vissa omständigheter kan den auktoriserade deltagaren ge kontanter i stället för 

skapningsenheten för en del eller för samtliga av de nyligen skapade andelarna. Dessa 

kontanttransaktioner sker för priset av ETF-fondens rapporterade nettotillgångsvärde i 

slutet av dagen. Kontanttransaktionerna liknar mycket köp av traditionella öppna 

fonder, för att ETF-fonden har ansvar för att köpa mera värdepapper för dess 

underliggande portfölj. Kontanttransaktioner uppger en ytterligare kostnad för den 

auktoriserade deltagaren, och denna kostnad kan variera stort. Vissa emitterare tar 

endast en kostnad på 0–3 baspunkter, medan andra kan ta en procentuell kostnad på 

upp till 3 %.  När auktoriserade deltagaren har fått ETF-andelarna, kan de fritt sälja dem 

vidare på sekundärmarknaden. (Vanguard, 2013) 
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2.3.1 Arbitragemekanismen 

Den ovannämnda mekanismen med skapandet och inlösen av andelar är till för att ETF-

andelarna skall vara prissatta så nära marknadsvärdet på de underliggande tillgångarna 

som möjligt. Mekanismen för att skapa och lösa in andelar är den mest centrala 

funktionen för ETF-marknaden. (Abner, 2010) Prisskillnaden mellan ETF-andelen och 

den underliggande portföljen kan uppdelas i tre skilda komponenter: ETF-fondens köp-

sälj spridning6, den underliggande portföljens köp-sälj spridning och ETF-premien. De 

olika komponenterna är presenterade i figur 4 nedan. Ifall hela prisskillnaden beror på 

skillnader i köp- och sälj priset, finns det inte en arbitragemöjlighet. Ifall hela 

prisskillnaden inte kan förklaras av köp-sälj spridning, uppstår en möjlighet för 

arbitrage. Auktoriserade deltagaren gör arbitrage via inlösen av andelar då ETF-premien 

är negativt och då ETF-premien är positivt, görs arbitrage via skapandet av nya andelar.  

 

Figur 4 Kostnadskomponenter för skapandet/inlösen av ETF-andelar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När ETF-andelarnas värde på marknaden är dyrare än den underliggande portföljen 
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ETF-andelarna och den underliggande portföljen. I en motsvarande situation där den 

underliggande portföljen är dyrare än ETF-andelarna, kan auktoriserade deltagaren 

köpa ETF-andelar på sekundärmarknaden och inlösa dem till den ETF-fonden för de 

                                                      
6 Bid-ask spread = köp-sälj spridning 

 
ETF köp-

sälj 
spridning 

  
Arbitrage via 

skapandet 
Arbitrage via 

inlösen 

 
Portfölj köp-sälj spridning 

Positivt ETF-
premie 

Negativt ETF-
premie 

 

Potentiell kostnad för 
skapandet av en ETF-andel 



  13 

underliggande värdepappren. Nu kan auktoriserade deltagaren sälja de underliggande 

värdepappren och återigen uppnå en riskfri vinst via de samtidiga transaktionerna 

(Vanguard, 2013).  

 

Man kunde därför anta att kostnaderna för transaktionerna tillsammans med 

kontantkostnaderna borde sätta begränsningarna för hur mycket ETF-priset kan skilja 

sig från nettotillgångsvärdet. Denna arbitrageprocess utsätter dock arbitragören för två 

risktyper.  Den första är risk i samband med timing, vilket orsakas av osynkroniserat köp 

och säljaktivitet av ETF andelarna och de underliggande värdepappren. Den andra 

risken har att göra med transaktionskostnaderna, speciellt för de mest olikvida 

värdepappren. Användning av kontanttransaktioner eliminerar dessa risker för AP, men 

dessa transaktionen kan i sig själva vara mycket dyrare. För många av de mera exotiska 

ETF-fonderna finns denna möjlighet inte alltid tillgänglig. Sammanfattningsvis, även om 

arbitragörerna tävlar om att hitta attraktiva möjligheter, betyder det med stor 

sannolikhet att det existerar ineffektivitet i prissättningen. Detta gäller speciellt för de 

områden där begränsningarna för arbitrage är starkaste (Petäjistö, 2017). 

 

Nyttan ur emiterarens perspektiv ligger i att ägarna av fondandelarna (investerarna) är 

slutligen de som betalar kostnaderna av inlösen och skapandet av nya andelar. 

Ytterligare betyder det att inga kostnader för emiteraren uppstår då fonden växer eller 

minskar i storlek. Det är också skillnaden i jämförelse till traditionella fonder där 

investerare säljer och köper andelar till den underliggande portföljens pris, vilket 

följaktligen betyder att kostnaden för fondens transaktioner är buren av alla investerare 

tillsammans. I motsats till Petäjistö, argumenterar Gastineau att den huvudsakliga 

nyttan som auktoriserade deltagaren får av ETF handel är utlåning av andelarna i stället 

för de potentiella arbitragevinsterna som har presenterats. Dessa marknadsmäklare 

tjänar på att köpa på köppriset7 och sälja på säljpriset, även om skillnaden på prisen är 

väldigt små. ETF-andelarna och de underliggande värdepappren kan också lånas (för en 

liten kostnad) ifall inga omedelbara transaktioner görs (Gastineau, 2010). 

 

2.4 Kritik mot ETF-fonder 

Den kraftiga tillväxten på ETF-marknaden har också väckt kritiska tankar om potentiella 

negativa aspekter för ETF-fonderna. Inte endast tillväxten i de förvaltade tillgångarna 

inom ETF-fonder har varit märkbar, utan andelen handel som utförs inom 

                                                      
7 Bid-price och ask-price kommer i avhandlingen att översättas till bud-pris och sälj-pris. 
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aktiemarknaden har dessutom specifikt stigit mycket kraftigt. Året 2018 har visat 

rekordsiffror för Xetra-börsen i handelsvolym samt för mängden olika ETF-fonder 

(Xetra, 2018). Under en kort tidsperiod sommaren 2010 var andelen handel gjord med 

ETF-fonder 40 % av hela handelsvolymen på den amerikanska aktiemarknaden. (Ben-

David et al., 2015) 

De tre huvudsakliga orsakerna till oro är följande. ETF-fonder kunde öka på 

marknadsvolatiliteten. Dessutom äter de upp likviditet av andra redan färdigt illikvida 

värdepapper. Likaså finns det oro för hur ökad andel passivt ägarskap påverkar 

företagen. Största delen av den kritiska litteraturen har fokuserat på ETF-fondernas 

inverkan på marknadsvolatiliteten. Cheng & Madhavan (2009) visar att inversa ETF-

fonder och ETF-fonder med hävstång har en ökande effekt på volatiliteten. Däremot 

påvisar Trainor (2010) motsatta resultat på den amerikanska marknaden. Det har inte 

funnits en klar konsensus bland undersökningarna inom ämnet. Vidare har forskare 

också dragit en länk mellan Blixtkraschen8 den 6 Maj 2010 och ETF-fonder. En stor del 

av handelsuppdragen som annullerades i samband med kraschen, gällde ETF-fonder. 

Wurgler (2011), Ramaswamy (2010) och Sullivan & Xiong (2012) har fört diskussionen 

även längre: de länkar ETF-fonderna ihop med en ökad systemrisk.  

Förklaringar till den ökade volatiliteten inkluderar ETF-fondernas låga 

kostnadsstruktur, som gör det möjligt att genomföra en större mängd aktiva 

handelsstrategier än förut. Det förklarar också varför ETF-fonderna har visat höga 

handelsvolymer (Ben-David et al., 2015). Den ökade volatiliteten kunde dock bero på 

ökad investerar uppmärksamhet; när ny information om företagen uppkommer, blir 

marknadsreaktionerna också starkare (Andrea & Hasler, 2015) Ur denna avhandlingens 

synvinkel är en ökande volatilitet för ETF-fonder inte nödvändigtvis negativt. Då 

volatiliteten på de underliggande värdepappren i ETF-korgen ökar - speciellt under 

stunderna före börsen stängs - har ETF-premien och premievolatiliteten tryck att växa. 

Detta kunde även ha en positiv effekt på en investeringsstrategi som använder dessa 

parametrar som indikatorer. 

                                                      
8 Priser på amerikanska aktieindex kollapsade närmare 10 % under en tidsperiod på några minuter. 
Krashen hände ungefär kl 14:00 och prisen återvände till samma nivåer ungefär en halv timme senare. 
Köpbud på enstaka aktier försvann fällde priserna på enstaka aktier dramatiskt. En del av 
prisfluktuationen orsakades av marknadsmäklare för ETF-fonder, som strävade till att följa 
benchmarkindexet så noggrant som möjligt. Efter att likviditeten från enstaka värdepapper försvunnit, 
slutade de använda algoritmerna fungera. (Blackrock, 2011) 
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Den andra oron är relaterad till hur ETF-fonder påverkar likviditeten på redan färdigt 

illikvida värdepapper.  Ifall en för stor del av handeln görs med ETF-fonder, kunde det 

ha en negativ effekt på marknadseffektiviteten på andra värdepapper och den 

underliggande portföljen. (Bradley & Litan, 2010). 

Slutligen visar Schmidt och Fahlenbrach (2017) att en ökad andel passivt ägarskap har 

en negativ inverkan på kommande avkastningar för företagets aktieägare. Företagen 

med en högre grad passivt ägarskap gör även med större sannolikhet värdeförstörande 

företagsköp och fusioner. Vidare påvisar Boone och White (2015) portföljförvaltare för 

passiva institutionella investerare har färre exit-kanaler från företagets ägarskap, 

beroende på restriktionerna som indexfonder och ETF-fonder har. Mera specifikt, 

betyder det att en ETF-fond måste äga samma företag som indexet består av. 
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3 TEORIER KRING ETF-FONDERS PRISSÄTTNING 

I detta kapitel kommer de mest centrala teorier relaterade till ETF-marknaderna och 

investeringsstrategin, att presenteras. Kapitlet kommer att behandla teorin om effektiva 

marknader samt lagen om ett pris.  

3.1 Hypotesen om effektiva marknader 

Ett av de mest diskuterade ämnen inom finansiell ekonomi är marknadernas effektivitet. 

Ifall marknadsprisen för alla värdepapper reflekterar de underliggande värdena, betyder 

det att ingen investeringsstrategi kunde fungera för att uppnå överavkastningar i 

jämförelse till marknadsavkastningen. Enligt denna logik skulle även placeringsstrategin 

presenterad i denna avhandling inte systematisk kunna producera onormala 

avkastningar. Teorin om marknadernas effektivitet presenterades ursprungligen av 

Eugene Fama (1970) under det engelska namnet Efficient Market Hypothesis (EMH). 

Enligt EMH reflekteras all tillgänglig information på prisen av värdepapper. Vidare, när 

ny information uppstår på marknaderna, har detta en omedelbar effekt på 

marknadsprisen. Prisen är även påverkade på ett sätt att inga arbitragemöjligheter 

existerar. 

Enligt Fama är marknaderna alltid effektiva för att alla deltagare har tillhands exakt 

samma information, samma transaktionskostnader och gör endast rationella beslut på 

basen av den tillgängliga informationen. Via dessa antaganden balanseras den 

ineffektiva prissättningen snabbt i värdepapprens pris. För att marknaderna kan antas 

vara effektiva, måste tre grundläggande antaganden uppfyllas. Inga 

transaktionskostnader existerar, all information är tillgänglig för alla deltagare på 

marknaden och samtliga deltagare uppfattar den rådande informationen på samma sätt. 

Även om alla dessa antaganden är till en stor grad orealistiska på nuvarande finansiella 

marknader, anser Fama inte att teorin borde förkastas. Han påpekar att teorin håller 

även efter att transaktionskostnader har tagits i beaktandet. I den ursprungliga artikeln 

presenteras även tre olika former av effektiva marknader: den svaga formen, den semi-

starka formen och den starka formen. Då prisen på värdepappren endast reflekterar 

historiska pris i värdesättningen, är effektiviteten svag. Då prisen tar i beaktande både 

historiska pris och publik information, kallas marknadseffektiviteten semi-stark. Den 

starkaste formen beaktar historiska priser, publik- samt privat information. Gemensamt 

med de olika formerna av effektiva marknadshypotesen är att ny information omedelbart 

förflyttar sig till priset på värdepappret. Sammanfattningsvis agerar investerare endast 
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på information som påverkar på värdepapprets fundamentala värde, inte på annat 

oväsen. För ETF-fondernas del gäller diskussionen om marknadens effektivitet närmast 

länken mellan ETF-andelens pris i relation till den underliggande portföljen, som enligt 

teorin borde vara prissatt till samma värde.  

3.2 Lagen om ett pris 

Som ett resultat av diskussionen kring finansiella marknadernas effektivitet har det 

uppkommit en ytterligare inriktning inom litteraturen, nämligen lagen om ett pris. 

Enligt lagen om ett pris borde samma tillgångar, i en integrerad och effektiv marknad, 

vara prissatta exakt med samma värde även efter att priset korrigeras för valutakurser. 

(Baldwin och Yan, 2004) I teorin borde lagen oundvikligen hålla för att arbitragörer 

ständigt gör handel med värdepapper som är ineffektivt prissatta genom att sälja där 

priset är högre och under samma stund köpa värdepappret med ett lägre pris, för att 

uppnå en riskfri vinst. För att avancerade algoritmer och roboter gör arbitragehandeln, 

torde den så kallade priskonvergensen ske nästan omedelbart. I en väl funktionerande 

finansiell marknad borde det vara extremt svårt att uppnå vinster från handel mot 

misprissättningar. Samma lag borde också fungera för stängda- och ETF-fonder, som 

prissätts enligt den underliggande portföljens pris (NAV) och det rådande priset för en 

andel på marknaden (Lee et al., 1991; Lamont och Thaler, 2003). 

Även om lagen om ett pris verkar vara en okonventionell lag, har ineffektiv prissättning 

upptäckts redan under längre tidsperioder och inom olika tillgångsklasser. Inom 

råvarumarknaden har Isard (1977) och Rogoff et al. (2001) funnit stora prisvariationer 

som strider mot lagen om ett pris. Även Engel (1993) har hittat bevis om att lagen om ett 

pris inte håller. Mera relaterat till denna forskning, har även prissättningen på stängda 

fonder och amerikanska depåbevis (Eng: American Depositary Receipts9) undersökts.  

3.2.1 Fondmarknaden och lagen om ett pris 

För traditionella öppna fonder finns det inte ett problem för att lagen om ett pris inte 

skulle hålla. Investerare kan sälja och köpa andelar, medan mängden totala andelar 

också fritt kan variera. Transaktionerna görs alltid för fondens nettotillgångsvärde. 

Däremot har diskussionen kring stängda fonders puzzel10 redan pågått i flera årtionden. 

Weiss (1989) och Peavy (1988) visar att stängda fonder skapas med ett ca 10 % premium 

                                                      
9 Amerikanska Depåbevis är en av de tidigare formerna av ETF-fonder.  
10 Closed-end Fund Puzzle: Strävan till att förklara determinanter för rabatter och premier på stängda 
fonder ursprungligen presenterat at Zweig (1973) och Delong et al. (1990) 



  18 

som orsakas av kostnaderna för att köpa den underliggande portföljen. Flera studier har 

visat positiva onormala avkastningar via investeringsstrategier som använder positiva 

fondpremier som indikatorer. (Thompson, 1978; Richards et al., 1980; Herzfeld, 1980; 

Anderson, 1986; Brauer, 1988; Pontiff, 1995) De allmänna förklaringarna för stängda 

fonders premier är agentkostnader, den underliggande marknadens illikviditet samt 

skatteskyldigheter (Lee et al., 1991). 

Även för amerikanska depåbevis (senare ETF-fonder) borde den underliggande 

portföljen vara värd lika mycket som priset på en andel på marknaden. På ETF-

marknaden kan lagen om ett pris brytas på två olika sätt. Den ovannämnda diskrepansen 

har undersökts till en större grad, och tillfälliga prisdeviationer har visat sig existera 

(Exempelvis Petäjistö, 2017; Delcourse och Zhong, 2007; Engle och Sarkar, 2006). 

Ytterligare existerar det flera ETF-fonder som placerar på samma marknad, men via 

olika börser. Även dessa instrument borde teoretiskt sätt vara värda lika mycket, men 

detta är bortom omfattningen och syftet av denna avhandling. Faktorer som valutakurser 

och olika replikeringsmetoder måste beaktas före jämförelsen. Även efter korrigerande 

av dessa faktorer, har priset på identiska ETF-fonder skiljt sig från varandra, och med 

samma, brutit mot lagen om ett pris. Prisvariationen mellan de identiska ETF-fonderna 

förklaras delvis med att placerare på olika geografiska områden värderar nyttan av 

diversifiering på en marknad till varierande grader. Prisvariationen förklaras också med 

handelsbarriärer på olika marknader samt med varierande likviditet (Lamont och 

Thaler, 2003). 
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4 TIDIGARE UNDERSÖKNING 

I detta kapitel behandlas tidigare undersökningar som har studerat ETF-fonder eller har 

en liknande undersökningsmetod som kommer att användas i denna avhandling. Tre 

undersökningar behandlas på en djupare nivå för att de också har behandlat den 

ineffektiva prissättningen för ETF-fonder och är centrala studier inom ämnet. Målet är 

att gå igenom tidigare undersökningarna på en tillräckligt djup nivå för att få en bred 

förståelse över de viktigaste fynden inom ämnet. Den första undersökningen är 

”Inefficiencies in the Pricing of Exchange-Traded Funds” (2017) av Antti Petäjistö, den 

andra studien ”On the premiums of iShares” (2007) av Natalya Delcourse & Maosen 

Zhong och den tredje ”ETF-Premiums and Liquidity Segmentation” (2015) av Louis 

Piccotti. Slutligen presenteras andra undersökningar relaterade till ämnet samt en tabell 

på de centrala studierna och dess resultat. 

4.1 Antti Petäjistö (2017): Inefficiencies in the Pricing of Exchange-Traded 
Funds 

I sin breda undersökning studerar Petäjistö ineffektivitet i prissättningen av ETF-fonder 

som är listade på NYSE-marknadsplatsen Den ursprungliga publicerade versionen av 

studien släpptes ut redan 2011, men Petäjistö har i efterhand uppdaterat studien genom 

att tillägga några år data till studien som publicerades 2017. I andra avseenden är studien 

identisk till den tidigare. Ineffektiviteten undersöks genom att jämföra ETF-fondens 

nettotillgångsvärde till priset som det görs handel med på börsen. Syftet i studien är att 

undersöka om denna ineffektiva prissättning existerar, samt hur länge det tar förrän 

premiet försvinner. Vidare studerar Petäjistö om detta ETF-premium varierar då nya 

andelar skapas och inlöses av auktoriserade deltagare. Ytterligare undersöker Petäjistö 

hur spridningen på ETF-premien varierar under en längre tidsperiod, under olika 

marknadsförhållanden. Slutligen examinerar Petäjistö ifall den ineffektiva 

prissättningen kan användas för att bygga upp en investeringsstrategi som kan uppnå 

positiv onormal avkastning.  

4.1.1 Data 

För datainsamling inom undersökningen kombinerar Petäjistö sex olika källor för 

fonderna. Data för undersökningen täcker tidsperioden 2007–2014. Den totala 

mängden ETF-fonder är 1813 stycken, med ett totalt värde på ca 2 trillioner dollar. Data 

för dagliga priserna och avkastningarna hämtas från CRSP (The Center for Research in 

Security Prices). Detta data innehåller information om samtliga ETF-fonder listade på 
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NYSE (New York Stock Exchange), uteslutet ETN-fonder11. För data om 

nettotillgångsvärden används Bloombergs databas för samtliga fonder fr.o.m. april 2010.  

För att lindra likviditetsproblem med andelar för mindre ETF-fonder, räknar Petäjistö 

stängningspriset som medeltalet mellan köppriset och säljpriset i slutet av börsdagen. 

Utöver detta, räknade Petäjistö fondernas avkastning från köp-sälj medeltalet istället för 

att använda avkastningarna i CRSP. Även Engle & Sarkar (2006) använder samma 

metod. Slutligen eliminerar Petäjistö de ETF-fonder från samplet som har under $10 

millioner förvaltade tillgångar eller en daglig handelsvolym under $100 000.  

4.1.2 Metod 

Petäjistö började med att samla ihop den viktigaste statistiken för ETF-premierna. Detta 

innehåller den genomsnittliga premien och tidsserievolatiliteten av ETF-premiet. Efter 

detta uppdelade han ETF-fonderna i olika kategorier baserat på tillgång, världsdel och 

storlek. ETF-premien och premievolatiliteten räknas skilt för varje grupp för att uppnå 

en bättre förståelse gällande premiets existens. Efter kategoriseringen och 

kalkyleringarna undersöker Petäjistö hur ETF-premier reagerar till skapandet och 

inlösen av nya andelar inom fonden. Eller omvänt, hur auktoriserade deltagare kan dra 

nytta av den ineffektiva prissättningen. Via en händelsestudie studeras hur ETF-premien 

reagerar till skapandet och inlösen av andelar inom t-1, t-2 och ända till t-15 dagar. 

Korrelationen undersöks också omvänt, där beroende variabeln är den dagliga 

procentuella förändringen i ETF-premien. Tillslut undersöks också hurdan effekt 

skapandet och inlösen under de senaste sex månaderna har på ETF-premien. 

I den andra delen av undersökningen gör Petäjistö en ny fördelning av ETF-fonderna 

enligt deras benchmarkindex. ETF-fonderna med identiska eller väldigt starkt 

korrelerade benchmarkindex grupperas och därefter kalkyleras fondernas prisvariation 

från medeltalet av gruppen. Han kallar detta en ETF-premie i relation till en 

benchmarkgrupp. Om denna premie är noll, betyder det att dessa ETF-fonder är effektivt 

prissatta med varandra. Ytterligare räknas den nya volatiliteten för ETF-premien i 

relation till benchmarkgruppen. Detta alternativa sätt att räkna premiets volatilitet är 

relevant för att den används i en aktiv investeringsstrategi som Petäjistö formulerar på 

basen av grupperingen. Strategin fungerar enligt följande: köp fonder som är prissatta 

med en rabatt i jämförelse till andra fonderna i gruppen och jämförelsevis blanka fonder 

                                                      

11 ETN = Exchange Traded Note. Ett skuldebrev vars värde följer ett underliggande index. 
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som uppvisar ett positivt ETF-premie i relation till benchmarkgruppen. Petäjistö antar 

handel en gång per dag och använder köp-sälj prisens medeltal i slutet av dagen för 

strategin. För att räkna alfat på tradingstrategin används CAPM, Fama-Frech 

trefaktormodellen och Carharts fyrafaktormodell. Petäjistö kör även 

investeringsstrategin genom att använda intradagsdata för fem minuters perioder, för 

att tackla problem med att handeln skulle ske under olika tider på dagen.  

I jämförelserna används även alternativa fonder vilka använde sig av hävstång i 

investeringsstrategin. Denna typs fonder kunde t.ex. inkludera inversfonder vars 

prisutveckling går i motsatt riktning till jämförelse med ett börsindex. För att kunna 

jämföra dessa ETF-fonder med resten av samplet, kalkylerades hävstångseffekten bort 

enligt nedanstående formel: 

𝑅𝑑𝑒𝑙 =
𝑅𝑙𝑒𝑣 − 𝑅𝑓

𝛽
 

Där 𝑅𝑑𝑒𝑙 är avkastningen på fonden utan hävstångseffekt, 𝑅𝑙𝑒𝑣 −  𝑅𝑓 är avkastningen på 

fonden med hävstångseffekt minus den riskfria räntan och 𝛽 fondens betakoefficient.  

Slutligen, för att visa hur ETF-premien utvecklas över tiden, undersöker Petäjistö 

sambandet mellan ETF-premiernas spridning och tre skilda mått för arbitragekapital: 

VIX volatilitetsindexet, TED-spridningen och rabatt för stängda fonder. Regressionerna 

visar att arbitragörernas finansieringskostnader samt det allmänna marknadsläget 

verkar ha en effekt på effektiviteten av ETF-fonders prissättning. Under perioder av hög 

volatilitet och osäkerhet visar sig ETF-premierna ha den största dispersionen. 

4.1.3 Resultat 

Resultaten för Petäjistös undersökningar visar att den genomsnittliga ETF-premien är 

endast 6 baspunkter, vilket tyder på att den genomsnittliga ETF-fonden varken är över- 

eller underprissatt. Skuldebrevsfonderna är ett undantag, med ett genomsnittligt ETF-

premie på 20 baspunkter. Detta förklaras med att dess nettotillgångsvärde kalkyleras 

från köp-kvoten, och därför systematiskt underprissatt. Däremot visar resultaten att 

tidsserievolatiliteten är 49 baspunkter, vilket ger bevis på att ETF-fondens 

nettotillgångsvärde fluktuerar betydligt kring dess pris. Det intressanta med resultaten 

är att kostnadsmedvetna investerare jämför kostnadsskillnader på några baspunkter i 

ETF-fonder. I verkligheten kan det uppstå större förluster för investeraren på grund av 

den ineffektiva prissättningen. De minsta ETF-premierna uppstår i amerikanska aktie 

ETF-fonder, amerikanska statsobligationsindex och obligationsindex med korta 
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maturiteter. O andra sidan visar internationella aktie ETF-fonder, och 

högränteobligationsindex de högsta volatilitetsnivåerna på ETF-premierna. Sektorvis 

granskat uppvisar fonder med investeringsstil på teknologi, hälsovård, finansiella 

sektorn och fastigheter de största volatilitetsnivåerna. 

Vidare visar Petäjistö att en högre ETF-premie har en positiv inverkan mängden skapade 

nya andelar. Effekten är signifikant ända upp till tio dagar efter det höga uppfångade 

värdet. Ett premium på 1 % på en fond visar leda till en ökning på 4,9  % i totala utstående 

mängden andelar den följande dagen. Däremot har skapandet eller inlösen av andelar 

inte en omvänd signifikant effekt på ETF-premien. Petäjistö förklarar detta resultat 

genom att auktoriserade deltagare säljer de nyligen skapade ETF-andelarna till den 

sekundära marknaden omedelbart före och efter skapandeprocessen. Detta leder till att 

pristrycket från nya andelar stiger i takt med mängden nya andelar som skapas. 

Ytterligare visar Petäjistö också att mängden skapande av nya andelar signifikant 

förklarar ETF-premien inom de kommande 1, 3 och 6 månaders perioder. 

Genom att uppdela samplet i grupper på basen av benchmarkindexen och omräkna 

volatiliteten på den nya ETF-premien, visar det sig att volatiliteten sjunker med ca 30 % 

till 26 baspunkter. Genom att köpa den ETF-fonden inom benchmarkgruppen som har 

ett negativt ETF-premium och blanka den med positivt premium visar det sig att 

strategin uppkommer ett positivt alfa på 6,84 % på årsnivå också efter att ha kontrollerat 

för faktorerna i Carhart fyrafaktormodellen. Petäjistö kör strategin ett antal gånger 

genom att uppdela samplet till olika grupper och regionala portföljer. Genom linjen visar 

det sig att strategin ger positiva alfan, men speciellt attraktiva är internationella ETF-

fonder och i medeltal portföljer där den underliggande marknaden är illikvid. 

Sammanfattningsvis, uppvisar Petäjistö att strategin ger största vinsterna under tider av 

stor osäkerhet på marknaderna. 

4.2 Natalya Delcourse & Maosen Zhong (2007): On the premiums of 
iShares 

Delcoure och Zhong är en av pionjärerna som började studera prissättningen för ETF-

fonder genom att ifrågasätta hur effektiv arbitragemekanismen är.  Forskarna hänvisar 

till flera studier som undersökt stängda fonder. Undersökningen fokuserar endast på 

ETF-fonder som är listade av iShares. Dessutom har forskarna också valt att använda sig 

av landspecifika fonder som för tio år sedan nyligen hade lanserats på marknaderna och 

som senare blivit väldigt populära via den effektiva diversifieringen som de erbjuder. 

Undersökningen är delad i två delar: första delen studerar ifall premier existerar samt 
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hur snabbt den potentiella premien försvinner. Efter att bevis på premiernas existens 

uppvisats, strävar forskarna till att identifiera determinanter för att förklara prisets 

variation från den underliggande portföljen. 

4.2.1 Data 

Forskarna samlar in dagligt data för nettotillgångsvärden och stängningspriser för 

tidsperioden 1996–2008. Samplet innehåller 20 iShares ETF-fonder, varav 18 har listats 

i mars 1996 och de två resterande fonderna skapats i början av 2000-talet. Data för 

fondernas handelsvolym, stängningspriser för var och en av de 20 MSCI landspecifika 

marknadsindexen samt valutakurser mellan USD och andra ländernas valutor. 

Ytterligare definierar forskarna ETF-premien som differensen mellan logavkastningen 

på ETF-priset och logavkastningen på nettotillgångsvärdet. 

För att undersöka determinanterna för den ineffektiva prissättningen samlar forskarna 

in data för andelen institutionellt ägarskap, köp-sälj priset, handelsvolymen, 

information om krisperioder. Det institutionella ägarskapet andel antas ha en negativ 

korrelation med premiets storlek, vilket visats av Chopra, Lee, Shleifer och Thaler (1993) 

och Bodurtha et al. (1995) som studerat stängda fonder. Ifall stora institutioner går aktivt 

handel med den ETF-fonden, torde också arbitragemöjligheterna vara utnyttjade mycket 

snabbare. Detta betyder också att eventuella ETF-premier försvinner snabbare.  

Vidare antas köp-sälj spridningen ha en effekt på ETF-premien. Ifall spridningen blir för 

stor, har institutionerna mindre incentiv att utnyttja arbitragemöjligheten beroende av 

de högre transaktionskostnaderna. Deras hypotes är att det finns ett positivt samband 

mellan storleken på ETF-premierna och den naturliga logaritmen av dagliga 

handelsvolymen. I enlighet med Blume, Easley och O’Hara (1994) används 

handelsvolymen som ett proxy för varierande utsikter av olika investerare som gör 

handel med värdepappret.  

Slutligen samlar Delcourse & Zhong in datum och tidsperioder för finansiella kriser samt 

stora händelser som kunde inverka på aktiemarknaderna. Till dessa händelser 

inkluderar forskarna den asiatiska finansiella krisen år 1998, den ryska finansiella krisen 

år 1998 och 9/11 terroristattacken år 2001.  

4.2.2 Metod 

Delcourse & Zhong definierar ETF-premien som differensen mellan den naturliga 

logaritmen av stängningspriset och den naturliga logaritmen av nettotillgångsvärdet för 
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den ETF-fonden. Forskarna finner en problematik med ETF-fonder där den 

underliggande portföljen placerar utanför USA. I de flesta fallen stängs de 

internationella marknadsplatserna flera timmar före marknadsplatsen i USA. Detta 

betyder att premier som är kalkylerade på basen av stängningspriserna och 

nettotillgångsvärden för stängningstiden för den internationella marknadsplatsen lider 

av en sorts styvhet. Mera specifikt, lider nettotillgångsvärdet av en ”styv prissättning” 

och är inte exakt. 

Forskarna tacklar problemet med två olika metoder som baserar sig på 

undersökningarna av Goetzmann et al. (2001) och Engle and Sarkar (2002). Den 

förstnämnda justerar nettotillgångsvärdet genom att göra det ortogonalt till den 

tillgängliga informationen på marknaden. Ifall priset på en portfölj av ETF-fonder 

reflekterar all relevant information på marknaderna, borde kortsiktiga 

portföljavkastningar vara så gott som oförutsägbara. Det styva priset borde enligt denna 

logik reflekteras i nettotillgångsvärdet nästa handelsdag. Således blir det exakta 

nettotillgångsvärdet:  

𝑁𝐴𝑉𝑖,𝑡
∗ =  𝑁𝐴𝑉𝑖,𝑡(1 + 𝛽𝑖𝑍𝑡) 

Där 𝛽𝑖 är sluttningskoefficienten för regressionen på nästa dags NAV-avkastning för 

ETF-fonden i på den instrumentala variabeln 𝑍𝑡, som är avkastningen på S&P500- 

indexet. Denna rättning justerar varje dagligt NAV till att reflektera ytterligare relevant 

information och producerar ett mera trovärdigt premium. 

Däremot föreslår Engle & Sarkar (2002) en alternativ lösning till problemet, genom att 

formulera en ny statistisk modell för mätfelen som bevarar den möjliga kointegreringen 

mellan ETF-priserna och dess nettotillgångsvärden. Genom att låta 𝑢𝑖,𝑡 = 1𝑛(𝑃𝑖,𝑡) −

1𝑛(𝑁𝐴𝑉𝑖,𝑡
∗ ) vara det riktiga premiet på ETF-fonden i under tidpunkt t, där 1𝑛(𝑃𝑖,𝑡) är den 

naturliga logaritmen av stängningspriset. Då kan det sanna premiet deriveras som en 

residual av den nedanstående ekvationen: 

1𝑛(𝑃𝑖,𝑡) − 1𝑛(𝑁𝐴𝑉𝑡) = ∝ Δ1𝑛(𝑁𝐴𝑉𝑡) +  𝜙𝑥𝑡 + 𝑢𝑡 

Där 𝑥𝑡 är ett sett av stationära exogena eller förbestämda variabler som förklarar det 

sanna premiet, medan 𝜙 och ∝ är regressionskoefficienter. De exogena variablerna för 

𝑥𝑡 är definierade som förändringar i valutakurserna samt S&P500-indexets 

avkastningar. Sammanfattningsvis föreskriver modellen att prisen och 
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nettotillgångsvärden är kointegrerade och däröver är båda sidorna av ekvationen 

stationära. För att testa hypotesen för kointegration, använder sig forskarna av 

Johansen’s (1991) test for kointegration, genom att använda ett ramverk som producerar 

estimat för kointegreringskoefficienter. Detta leder till en kointegreringsresidual som fås 

enligt följande:  

𝜉𝑡 = 1𝑛(𝑃𝑖,𝑡) − 𝛾1𝑛(𝑁𝐴𝑉𝑡) 

Där 𝛾 är den normaliserade kointegreringskoefficienten. Arbitrageprocessen för 

fondandelarna leder till att 𝛾 borde vara i enighet så att priset konvergerar på 

nettotillgångsvärdet i långa loppet. Om 𝛾 är enigheten, betyder det att 𝜉𝑡 blir premiet. 

Slutligen, efter att ha samlat in determinanter för premierna, kör forskarna en 

panelregression för att förklara de absoluta värdena på ETF-premierna. Den slutliga 

ekvationen ser ut enligt följande:  

|𝑃𝑀|𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽𝐼𝑂𝐼𝑂𝑖 + 𝛽𝑆𝑃𝑅𝐷𝑆𝑃𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽𝑈1𝑛𝑉𝑖𝑡 + 𝛽𝑐𝑜𝑟𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑡 + 𝛽𝑉𝑂𝐿𝐸𝑋𝑉𝑂𝐿𝐸𝑋𝑖𝑡

+ 𝛽𝑈𝑆 911𝑈𝑆 911𝑡 + 𝛽𝐴𝑆𝐼𝐴𝐴𝑆𝐼𝐴𝑡 + 𝛽𝑅𝑈𝑆𝑆𝐼𝐴𝑅𝑈𝑆𝑆𝐼𝐴𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Där |𝑃𝑀|𝑖𝑡 är det sanna värdet på den ETF-fonden i’s premie under tidpunkt t. På högra 

sidan av ekvationen är de samma tidigare presenterade variablerna.  

4.2.3 Resultat 

Undersökningens resultat är minst sagt mångfaldiga. Resultaten på undersökningens 

första del visar att iShares ETF-fonder har en ekonomiskt signifikant premie 10 till 50 % 

av tiden under estimeringsperioden. Detta resultat inkluderar även 

transaktionskostnader som auktoriserade deltagare betalar för skapandet samt inlösen 

av fondandelar. Detta tyder på att det finns risker för auktoriserade deltagare i samband 

med skapandet och inlösen av ETF-andelar. Således blir arbitragemekanismen 

ineffektiv, vilket betyder det uppstår premier för de internationella iShares ETF-

fonderna. Vidare visar Johansen’s test för kointegrering att majoriteten av premierna 

konvergerar till noll inom två dagar. Som undantag visar iShares ETF-fonder för 

Australien och Malesien konvergenstider på fyra respektive 21 dagar.  

Panel regressionerna körs både genom att använda Goetzmann et al. (2001) och Engle 

and Sarkar (2002) justeringar för styvheten med tidszonerna samt utan justeringar för 

nettotillgångsvärdet. Alla tre paneler visar liknande resultat. Forskarna finner att 

institutionellt ägarskap, köp-sälj spridningen, handelsvolymen och valutakursernas 
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volatilitet är signifikanta på en 5 % signifikansnivå. Mera specifikt betyder det att ett 

lägre institutionellt ägarskap leder till mindre informerad handel och således ett större 

ETF-premie. Transaktionskostnaderna och valutakursernas volatilitet fungerar som 

hinder för ett effektivt utnyttjande av arbitragemekanismen, vilket också leder till en 

större ETF-premie. Slutligen visar Delcourse & Zhong att iShares ETF-fonders premier 

är sensitiva till de tre ovannämnda kriserna. 

F-statistikorna för de förklarande variablerna är väldigt signifikanta, medan R2-värden 

endast ligger kring en nivå på 13–14% och även intercepten är signifikanta. Detta tyder 

på att en stor del av ETF-premiernas storlek ännu förblir oförklarad. 

4.3 Louis R. Piccotti (2015): ETF-Premiums and Liquidity Segmentation 

Bakgrunden till Piccottis studie är att undersöka varför investerare är färdiga att betala 

ett premium för ETF-priset till skillnad av dess nettotillgångsvärde. Piccotti strävar till 

att påvisa hur en likviditetssegmentering inverkar på den observerade ETF-premien och 

dess volatilitet. Vidare studerar Piccotti hur ETF-premien förändras under fondens 

livstid genom att jämföra nyligen listade ETF-fonder med äldre. 

Likviditetssegmenteringen mäts genom att använda standardavvikelsen av 

spårningsfelet. Undersökningen visar att standardavvikelsen i spårningsfelet för 

nettotillgångsvärdet förklarar potentiella ETF-premier. Vidare verkar ETF-premien i 

början av ETF-fondens livscykel vara större och minska medan fonden mognar under de 

kommande åren. 

4.3.1 Data  

Piccotti använder sig av dagligt data för 224 ETF-fonder över tidsperioden Mars 1996 till 

december 2011. Forskaren påpekar att datasamplet motsvarar 40–60 % av hela 

marknaden under den studerade tidsperioden. Data för nettotillgångsvärdet, 

underliggande index, förvaltningskostnader, listningsdatum och data för skapande av 

andelar är insamlat från iShares nätsidor. Däremot samlades data för ETF-prisen, 

dagliga handelsvolymen, mängden fondandelar från CRSP databasen. Piccotti använder 

sig endast av traditionella ETF-fonder som inte använder hävstång eller invers i 

investeringsstrategin. Data av ETF-fonder, vars pris stiger över 5 % av 

nettotillgångsvärdet, utesluts från samplet. Samma gäller ifall det benchmarkindexet 

eller prisobservationer fattades.  
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Under perioden som Piccotti studerar ETF-fonderna, ökar tillgångarna förvaltade av 

Blackrock från $0.05 miljarder till $399 miljarder. För att tackla problemet med den 

långa tidsperioden och en förändring på marknaden av ETF-fonder, uppdelar Piccotti 

samplet i perioden före och efter 2001. Medianstorleken för ETF-samplet är $1,445 

miljarder. Samplets median för ETF-premien är 11,6 baspunkter. Det lägsta premiet 

uppvisas av amerikanska aktiefonder 2,3 baspunkter, medan högsta premiet är 68,4 

baspunkter för internationella skuldebrevs ETF-fonder. Samplets samtliga ETF-premier 

visar höga premiumstandardavvikelser till ett totalt värde på 81.8 baspunkter. För 

Piccottis sampel visar sig observationerna före 2001 ge de högsta premierna samt de 

högsta standardavvikelserna för spårningsfelen. 

4.3.2 Metod 

Piccotti börjar med att definiera formeln för skillnad i avkastningen av 

nettotillgångsvärde i jämförelse till benchmarkindexet. Detta är definierat som NAV 

spårningsfel enligt Tang och Xu (2013): 

𝑇𝐸𝑖,𝑡 = (𝑟𝑖,𝑡
𝑁𝐴𝑉 − 𝑟𝑖,𝑡

𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋) x 100, 

Var 𝑟𝑖,𝑡
𝑁𝐴𝑉 är den dagliga aritmetiska avkastningen för nettotillgångsvärdet och 𝑟𝑖,𝑡

𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋 är 

den dagliga aritmetiska avkastningen för det underliggande indexet som ETF-fonden 

strävar till att replikera. Vidare kan den ovannämnda ekvationen omskrivas genom att 

substituera avkastningen av det underliggande indexet minus en replikeringskostnad för 

avkastningen av nettotillgångsvärdet: 

𝑇𝐸𝑖,𝑡 = (𝑟𝑖,𝑡
𝑁𝐴𝑉 −  𝜀𝑖,𝑡 − 𝑟𝑖,𝑡

𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋) x 100 

= −𝜀𝑖,𝑡  𝑥 100, 

var 𝜀𝑖,𝑡 är spårningskostnaden som orsakas av likviditetssegmentering, så som 

inträdesbarriärer på investeringsmarknaden samt handelskostnader. Slutligen 

definierar Piccotti risker som inträde på marknaden orsakar som standardavvikelsen av 

spårningsfelet:  

𝑇𝐸𝑆𝐷𝑖,𝑡 = 𝑺𝑫𝑡[𝑇𝐸𝑖,𝑡] = 𝑺𝑫𝑡[𝜀𝑖,𝑡] x 100, 

där 𝑺𝑫𝑡 är standardavvikelsen för månad t. Ekvationen mäter med andra ord 

likviditetskostnaden som uppstår genom inträde på den underliggande marknaden 
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Undersökningen strävar även till att bevisa, vilka ETF-premiets determinanter är. 

Piccotti utgår från att rationella investerare har ett behov att få exponering 

internationella marknader och är därför färdiga att betala en högre premie också för 

ifrågavarande ETF-fonder. Denna ETF-premie kan ändå vara mindre än kostnaderna för 

att placera rakt på de enskilda underliggande värdepappren. I testet används en 

panelregression som undersöker hur likviditetssegmentering påverkar ETF-premiens 

storlek: 

𝑃𝑅𝐸𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑇𝐸𝑆𝐷𝑖,𝑡−1 + 𝛽2𝐵𝐴𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑖,𝑡−1 + 𝛽3𝑃𝐼̅̅
�̅�,𝑡−1 + 𝛽4𝐹𝐸𝐸𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅

�̅�,𝑡−1 + 𝛽5𝐷𝐼𝑉̅̅ ̅̅
�̅�,𝑡−1 +

𝛽6𝑅𝐹̅̅ ̅̅
𝑖,𝑡−1 + 𝛽7𝑉𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑖,𝑡−1 + 𝛽8𝑉𝑂𝐿̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑖,𝑡−1 + 𝛽9𝑆𝐼𝑍𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅

�̅�,𝑡−1 + 𝛽10𝐴𝐺𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑖,𝑡−1 + 𝛽11𝑃𝑅𝐸𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑖,𝑡−1 +  𝜀𝑖,𝑡, 

där 𝑃𝑅𝐸𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑖,𝑡 är ETF-premien, 𝑇𝐸𝑆𝐷𝑖,𝑡−1 månatliga standardavvikelsen av dagliga 

spårningsfelet på den underliggande portföljen, 𝐵𝐴𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑖,𝑡−1 den procentuella köp-sälj 

spridningen för ETF-priset, 𝑃𝐼̅̅
�̅�,𝑡−1 priseffekten på likviditetsmåttet för ETF-

avkastningar, 𝐹𝐸𝐸𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅
�̅�,𝑡−1 kostnadsnivån, 𝐷𝐼𝑉̅̅ ̅̅

�̅�,𝑡−1 ETF-fondens dividend i procent, 𝑅𝐹̅̅ ̅̅
𝑖,𝑡−1 

en månads statsobligations avkastning i procent, 𝑉𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑖,𝑡−1 den månatliga variansen på 

ETF-avkastningarna, 𝑉𝑂𝐿̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑖,𝑡−1 den dagliga handelsvolymen, 𝑆𝐼𝑍𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅

�̅�,𝑡−1marknadsvärde 

och 𝐴𝐺𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑖,𝑡−1 åldern på ETF-fonden.  

Sista delen av studien studerar hur ETF premiet utvecklas under ETF-fondens livscykel. 

Hypotesen är att ETF-premien minskar då ETF-fonden mognar samt nyttan av 

diversifieringen minskar. 

4.3.3 Resultat 

Första delen av studien undersöker spårningsfelen och dess standardavvikelser (TESD = 

Tracking error standard deviation). Medianen för spårningsfelet är noll. Endast ETF-

fonder som placerar på amerikanska skuldebrev har en median på -0,1 baspunkter. 

Däremot visade sig ETF-fonder som placerar på internationella aktier vara svårast att 

replikera med en TESD på 0,333 %. Amerikanska skuldebrevs ETF-fonder har det 

minsta TESD värdet på 0,070 %.  

Vidare strävar Piccotti att förklara determinanterna för ETF-premierna med TESD samt 

diverse förklarande variabler. Resultaten visar att en 1 % ökning på TESD, ökar på ETF 

-premiet med 13,5 baspunkter under den följande månaden. Resultaten visar att en 

ökning på VAR-faktorn leder till en förminskning på ETF-premien under nästa månad. 

Likaså har AGE-variabeln en klar negativ korrelation med ETF-premiens storlek. Den 
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starkaste korrelationen visar de ETF-fonder som placerar på internationella marknader, 

vilket tyder på att investerarna värderar den ökade likviditeten på en marknad där 

handelskostnaderna normalt är högre. 

Sammanfattningsvis studerar Piccotti hur ETF-premien förändras på årsnivå under de 

fem första åren efter fondens listning. Resultaten visar att ETF-premien på en nyligen 

listad ETF-fond har en minskande premie på 0,263 % per år. Däremot visade över fem 

år gamla ETF-fonder ha en minskande premie på 0,030 % per år. Piccotti analyserar 

fenomenet genom att uppskatta att ETF-premierna blir mindre årligen beroende på att 

likviditetsnyttan av ETF-fonden minskar medan det uppkommer nya produkter på 

marknaden och infrastrukturen på den underliggande marknaden förbättras. 

Sammanfattningsvis stöder resultaten författarens hypotes om att ETF-premien 

karakteriseras av en livscykelmodell. 

4.4 Sammanfattning av relevant tidigare undersökning 

Den största massan av undersökningar studerar ifall arbitragemekanismen på ETF-

fonder fungerar effektivt. Av effektiviteten på ETF-fondernas prissättning existerar det 

inte ännu en konsensus inom litteraturen. Det finns en grupp undersökningar som 

påpekar att arbitragemekanismen fungerar effektivt, och att det inte skulle existera ETF-

premier på marknaderna, se exempelvis (Elton et. al., 2002; Hilliard, 2014; Ackert och 

Tian, 2008). Däremot har en grupp tidigare forskning också kommit fram till motsatta 

resultat om att ETF-fondernas pris inte effektivt följder den underliggande portföljens 

pris. (Delcourse och Zhong, 2007; Petäjistö, 2017; Tucker och Laipply, 2010). Slutligen, 

för ETF-fonder som placerar på skuldebrev, kalkyleras nettotillgångspriset ofta med sälj-

priset, vilket betyder att en signifikant bestående prisskillnad kan existera (Fulkerson et 

al., 2014). 

Forskningen har också riktat sig till att undersöka premier på ETF-fonder med olika 

underliggande marknader. En av de mest allmänna förklaringar till premiernas existens 

är en lägre likviditet på internationella fonder och dess underliggande portföljer. 

Exempelvis Hilliard (2014) visar att medeltalet på den långsiktiga ETF-premien gällande 

amerikanska ETF-fonder är noll. Däremot existerar större hinder för arbitrage för 

internationella aktie- och skuldebrevs ETF-fonder, vilket syns i form av högre långsiktiga 

genomsnittliga premier samt volatilitet på ETF-premierna. Osterhoff och Kaserer (2016) 

undersöker likviditetens inverkan på europeiskt listade ETF-fonders spårningsfel. 

Genom att använda Xetra-marknadsplatsens egna likviditetsmått, finner de en klar 
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negativ korrelation mellan variablerna. Jares och Lavin (2004) förklarar premierna på 

internationella ETF-fonder med de osynkroniserade handelstiderna och 

osynkroniserade informationsflöden mellan olika marknader. 

Ett relaterande syfte inom ETF-forskningen inkluderar även en strävan till att förklara 

determinanterna för ETF-premiernas existens. Ovan nämndes likviditeten samt hinder 

för arbitrage som de mest centrala förklarande variabler till ETF-premierna. Vidare har 

Johnson et al. (2013) visat att premiernas skillnader kan förklaras via 

replikeringsmetoden som används av fonden. I medeltal visade syntetisk replikering 

effektivare prissättning än fysisk. Även ETF-fondens ålder har använts för att förklara 

ETF-premierna. En del av litteraturen har visat att då fonden blir äldre, minskar den 

genomsnittliga premien och dess volatilitet. (Piccotti, 2015) Däremot kunde Shin och 

Soydemir (2010) endast förklara ETF-premierna med förändringar i valutakurserna. 

Sammanfattningsvis har inte flera entydiga determinanter funnits för att förklara ETF-

premiernas existens. 

Slutligen har det även debatterats hur länge ETF-premien existerar förrän 

marknadsaktörerna utnyttjar den ineffektiva prissättningen. Petäjistö (2017) estimerar 

att ETF-premierna existerar i 1–10 dagar förrän marknadsmäklare reagerar till 

situationen. Persistensen varierar enligt likviditeten på ETF-fonden. Ett annat estimat 

är 4–21 dagar för internationella ETF-premiers existens (Delcourse & Zhong, 2007). 

Däremot ger Engle och Sarkar (2006) ett märkbart kortare estimat på tre timmar för 

internationella ETF-fonder. 
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Tabell 1  Sammanfattning av tidigare undersökning 

Författare Syfte Data Metod Resultat 

Petäjistö (2017) 
Undersöker ifall ETF-premier 
existerar och hur långvariga de är. 

NYSE marknaden, 1 813 st ETF-fonder 
under tidsperioden 2007–2014. 

OLS-regressioner med ETF 
avkastningarna som beroende 
variabler. Gör en lång-kort 
investeringsstrategi. 

Den långsiktiga genomsnittliga ETF-
premien är 6 baspunkter. 
Investeringsstrategin visar ett årligt 
Carhart-alfa på 6,84 %. 

Delcourse och Zhong (2007) 
Undersöker ifall ETF-premier 
existerar och dess determinanter. 

NYSE marknadsplatsen, 20 iShares 
ETF-fonder under åren 1996–2008, 
varav 18 är listade år 1996. 

Kointegreringsmodell för att 
undersöka ETF-premien. Panel 
regression med den "sanna" ETF-
premien som beroende variabel. 

10–50 % av ETF-fonder har ett 
ekonomiskt signifikant premie. ETF-
premier existerar i medeltal två dagar. 
Institutionell ägarskap, köp-sälj 
spridning och handelsvolym förklarar 
premiet. 

Piccotti (2015) 
Undersöker standardavvikelsen på 
ETF spårningsfelet (TESD) samt dess 
determinanter. 

NYSE marknaden, 224 ETF-fonder 
under tidsperioden 1996–2011.  

OLS-regressioner med ETF-
spårningsfelet som beroende variabel. 

Median spårningsfel är 0. TESD på 
internationella fonder 0,333 %, medan 
TESD på US marknaden 0,07 %. 
Variansen på ETF-avkastningarna 
samt ETF-fondens ålder förklarar 
premiet. 

Ackert och Tian (2008) 
Undersöker ETF-premiens existens 
samt dess centrala determinanter. 

NYSE marknaden, 28 ETF-fonder 
under tidsperioden 2002–2005. 

OLS-regressioner med ETF-premien 
som beroendevariabel. 

ETF-premiens determinanter är 
likviditet, handelsvolymer samt 
momentumeffekten. 

Hilliard (2014) 

Undersöker ETF-premiens existens 
samt premiernas uthållighet. Jämför 
inhemska och internationella ETF-
fonder. 

NYSE-marknaden, 801 ETF-fonder 
under tidsperioden 20.4.2010-
20.4.2011. 

Använder en Ornstein-Uhlenbeck 
process för att undersöka premierna. 

Median ETF-premie är noll, vilket 
bekräftar arbitrageprocessens 
effektivitet. Internationella ETF-
fonders premier försvinner 
långsammare än inhemska. 

Kaserer och Osterhoff (2016) 
Undersöker ETF-premiens existens 
och dess determinanter. 

XETRA-marknaden, 8 ETF-fonder 
under tidsperioden 2003–2013. 

Panelregressioner med ETF-
spårningsfelet som beroende variabel. 

Spårningsfelet påverkas starkt av den 
underliggande portföljens likviditet 
samt mängden dividender som 
betalades ut ur ETF-fonden.  

Engle och Sarkar (2006) 

Undersöker ETF-premiens existens 
och uthållighet med intradagsdata. 
Jämför inhemska och internationella 
ETF-fonder. 

NYSE marknaden, 37 ETF-fonder 
under tidsperioden april-september 
2002. 

Tre olika modeller: Kalman Filter 
State Space model, dyna model och en 
GARCH model. 

I medeltal är ETF-premien ca 5 
baspunkter och premievolatiliteten 
under 20 baspunkter. För inhemska 
ETF-fonder försvinner premiet inom 
10 minuter, för utländska inom tre 
timmar 
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5 DATA 

Detta kapitel behandlar undersökningens datasampel och presenterar dess centrala 

egenskaper. Det valda samplet motiveras och datainsamlingsprocesessen presenteras 

också på en detaljerad nivå. Läsaren ges också en tillräcklig mängd deskriptiv statistik 

för att få en närmare inblick på det använda samplet. Även statistik för NAV-premiet 

samt premiet i relation till benchmarkgruppens medeltal. Slutligen presenteras de 

konstruerade avkastningsportföljerna och ytterligare deskriptiv statistik.  

5.1 Val av sampel för undersökningen 

Det insamlade datasamplet består av dagligt data börjande från år 2010, men en del av 

ETF-fonderna har listats först efter denna tidpunkt eller har tillgängligt data först några 

år senare. Totalt finns det data för 1199 ETF-fonder som är listade på Xetra-börsen i 

slutet av år 2017. I undersökningen används samtliga ETF-fonder som är listade på Xetra 

från samtliga ETF-sponsorer. Data innehåller börslistade aktiefonder och skuldebrevs 

ETF-fonder. Också kontrafonder och fonder med hävstång inkluderas i samplet. Det 

betyder att ETC-fonder och ETN-fonder lämnas bort från samplet.  

5.1.1 Datainsamlingsprocessen 

Efter att ha bestämt placeringsuniversumet och ETF-fondernas begränsningar, har jag 

laddat tidsseriedata på 1199 ETF-fonder. Samplet omformades ett antal gånger efter 

detta. Först exkluderas 211 ETF-fonder för att tidsseriedata på en del fonder var minst 

sagt ofullständigt. Ungefär 90 % av de saknande datapunktera var NAV-värden. Data för 

dessa fonder kontrollerades från samtliga tillgängliga databaser. Ifall fonden hade en 

period där det fattades långa perioder av datapunkter, exkluderades de också från 

samplet. I stället för att göra samplet så stort som möjligt, fokuserade jag på datans 

kvalitet. Efter exklusionerna består samplet av 988 st. ETF-fonder, som det var möjligt 

att räkna ett ETF-premie för.  I jämförelse till de 1199 existerande fonderna (31.12.2017) 

är detta en representativ andel av hela samplet. 

I samband med formandet av grupper på basen ETF-fondens benchmarkindex, 

exkluderades ytterligare 513 ETF-fonder. Samtliga exkluderingar beror på att en del av 

ETF-fonderna har unika benchmarkindex, som inte korrelerar tillräckligt starkt med 

jämförelseindex som andra ETF-fonder använder. Slutligen består samplet av 475 st. 

ETF-fonder som används i kalkylering av ETF-premien i relation till benchmarkgruppen 

och i investeringsstrategin. Nedan presenteras datarensningsprocessen i tabell 2. 
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Tabell 2 Datarensningsprocessen 

Ursprungligt sampel   1199 ETF-fonder 

Eliminering av fonder:     

Saknad av data   -211 st 

NAV-premie   988 ETF-fonder 

Problem med benchmarkindex   -513 st 

Slutligt sampel   475 ETF-fonder 
 

5.1.2 Verktyg för datainsamlingen 

Datainsamlingen började med laddning av en lista på samtliga ETF-fonder på Xetra 

marknaden. Efter exkludering av ETC-fonder och ETN-fonder från datasamplet, fanns 

det 1199 fonder på listan. Den största delen av fondspecifikt data finns tillgängligt i 

Thomson Reuters Eikon databas. Denna del innehåller data för stängningspriser (Köp- 

och säljpris) och nettotillgångsvärde. Morningstar Direct samt ETF-sponsorerna ger 

information om ETF-fondernas marknadsvärde, förvaltningskostnader, 

investeringsstrategier samt benchmarkindex. Prisdata i Eikon är automatiskt modifierat 

för dividender och valutakurser. Detta kunde orsaka ett problem för att vissa ETF-fonder 

distribuerar ut dividenderna (Eng. Distributing), medan andra återinvesterar dem 

automatiskt (eng. Accumulating). Det betyder att de olika typer av fonder i mitt 

datasampel är jämförbara med varandra. Data för de olika riskfaktorerna SMB, HML och 

MOM används för att testa investeringsstrategin hämtas från Kenneth French hemsida. 

Faktordata är uppdelat enligt geografisk uppdelning och i denna undersökning kommer 

data för det globala, europeiska, amerikanska samt Pacifiska ex Japan samt det japanska 

området att användas.  

5.1.3 Val av tidsperiod 

Tidsperioden för undersökningen är 1.1.2010–31.12.2017. Marknaden för ETF-fonderna 

har vuxit explosionsartat under de senaste åren och perioder med stor tillväxt kan även 

medföra förändringar i prissättningens effektivitet. Därför var den största motiveringen 

att få ett färskt datasampel till förfogandet. Resultaten blir också till en större grad 

relevanta då en så sen period som möjligt används. Nedan i figur 5 presenteras den årliga 

mängden listningar av ETF-fonder på XETRA marknadsplatsen. Listningssiffrorna ger 

bevis på den stora tillväxten som skett för mängden ETF-fonder i datasamplet. 

Statistiken visar klart att från år 2006 framåt har ETF-fonder ständigt utgjort en större 

andel av portföljernas allokeringar. Finanskrisen under åren 2007–2008 dämpade 
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tillfälligt tillväxten på den europeiska marknaden, men efter år 2015 har det årligen 

listats över 100 ETF-fonder (XETRA, 2018). 

Figur 5 Mängden listade fonder från år 2000 framåt.  

 

5.2 Snedvridningar i datasamplet 

Datasamplet som används i undersökningen är väldigt stort och en representativ andel 

av den hela mängden ETF-fonder på Xetra-marknadsplatsen. För att undersökningen 

inte fokuserar på att studera prestandan på enskilda ETF-fonder, är inte överlevnadsbias 

ett problem (Petäjistö, 2017). O andra sidan betyder också ett stort sampel att det även 

existerar små, mindre likvida ETF-fonder i samplet som kunde orsaka problem speciellt 

i utförandet av investeringsstrategin. För att kunna mildra effekten av illikviditeten 

gällande fondandelarna för mindre ETF-fonder, räknades stängningspriset som 

medeltalet av köp- och säljpriset på marknaden istället för att inkludera det officiella 

stängningspriset (Detta är i linje med Engle och Sarkar, 2006; Petäjistö, 2017). Även om 

medelvärdet av köp-och säljpriset används, kan de visa för små värden för de äkta ETF-

premierna. Securities Exchange Commission (SEC) kräver att ETF-prospektus måste 

innehålla historiska ETF-premier räknade från medelvärdet av köp-och sälj medelpriset 

vid stängningstiden. Detta kunde ge incentiv för ETF-sponsorer att influera 

stängningspriserna så att de närmare motsvarar nettotillgångsvärdet. Med andra ord, 

kan de potentiellt försöka få premiet o se mindre ut historiskt (Gastineau, 2010). Därför 

kunde man se att de rapporterade premierna från denna undersökning med större 

sannolikhet är för små i jämförelse med de verkliga premierna.  
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5.3 Grupperingen av samplet 

ETF-fonderna i grupperas i enlighet med tillgång, investeringsstrategi, sektorsvis och 

baserat på geografisk placering. I undersökningen inkluderas endast aktie ETF-fonder 

och skuldebrevs ETF-fonder. Geografiskt sett uppdelas fonderna i områden på Europa, 

USA och internationella områden. Gruppen internationella områden innehar enstaka 

stora länder, men också större regioner som inkluderar ett antal länder i sig. För att det 

finns en stor mäng ETF-fonder som placerar specifikt på en enskild sektor, inkluderas 

också et globalt sampel för sektorspecifika fonder. För att samplet inom Europa och USA 

är märkbart större, har samplet vidare delats beroende på storlek eller en specifik 

investeringsstrategi. Slutligen bildades 34 grupper bestående av aktie ETF-fonder och 17 

grupper av skuldebrevs ETF-fonder för att få en bild hur prissättningen varierar i de olika 

kategorierna. Grupperingen är stort sett en replikering av olika fondtyper som 

Morningstar använder i Morningstar Direct -databasen. Petäjistö (2017) använde sig av 

en liknande uppdelning och denna undersökning har i undantag av de mindre grupperna 

gjort på samma sätt. Till skillnad från Petäjistö som använde ett sampel på amerikanskt 

listade ETF-fonder, används ett motsvarande sampel i Europa. Detta leder till att en 

större andel av och majoriteten av fonderna placerar på den europeiska marknaden. 

5.4 Deskriptiv statistik över ETF-data 

I tabell 3 nedan presenteras deskriptiv statistik i form av tvärsnittsdata från år 2017. 

Tabellen inkluderar data om ETF-fondernas marknadsvärde, likviditet, kostnader och 

ålder. Likviditeten presenteras i två komponenter: köp-sälj spridning och XLM-

likviditetsmått12. Siffrorna visar att storleksvariationerna mellan fonderna är 

signifikanta. Den största ETF-fonden har över 20 miljarder i förvaltade tillgångar, 

medan den minsta har tillgångar under 1 million. Medianstorleken för fonderna är 433 

miljoner. Köp-sälj spridningen varierar från 0,08 % i de allra likvidaste fonderna upp till 

1,31 % för de illikvidare fonderna. Slutligen visar statistiken att totala kostnaderna i 

fonderna också varierar till en stor grad, från några baspunkter till 1,38 %. Den 

genomsnittliga kostnaden för ETF-fonderna i samplet är 0,34 %. Slutligen visar 

                                                      
12 XLM = Xetra liquidity Measure. XLM är ett innovativt sätt att mäta likviditet på basen av implicita 
transaktionskostnader. XLM använder engagerade likviditeten från den öppna orderboken, genom att 
använda kostnaden för marknadsinverkan. Mera exakt kravet för omedelbar likviditet på värdepappret. 
Denna siffra har kalkylerats sedan juli 2002, och integrerar kostnaden för marknadsinverkan till en siffra. 
En lägre XLM-siffra betyder att marknadsinverkan för en transaktion är mindre och såvida är likviditeten 
högre. Siffran representerar hur stor marknadsinverkan en transaktion på 100 000 € har (Xetra, 2018). 
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sampelstatistiken att en stor del av ETF-fonderna är listade på 2010-talet, medan den 

äldsta fonden är över 18 år gammal. 

Tabell 3 Deskriptiv statistik för ETF-samplet 

Variabel Medeltal Min 25 50 75 Max N 

AUM (Mil €) 433 0,01 23,61 95,13 337,15 21 785 988 

Köp-Sälj 
Spridning 

0,36 % 0,08 % 0,24 % 0,38 % 0,47 % 1,31 % 988 

XLM-mått 0,25 % 0,08 % 0,12 % 0,19 % 0,30 % 1,25 % 988 

Kostnader (%) 0,34 % 0,05 % 0,20 % 0,30 % 0,45 % 1,38 % 988 

Fondålder (år) 6,55 0,61 2,95 7,02 9,35 18,28 988 

 

Avslutningsvis blir det totala marknadsvärdet för samplet 360 miljarder €. Då 

undersökningens sampel jämförs med hela ETF-populationen på Xetra-

marknadsplatsen, motsvarar samplet motsvarar 67,16 % av hela populationen. Även om 

samtliga ETP-fonder inkluderas är samplet 63,49 % av marknadsvärdet för hela 

populationen på Xetra-marknaden. Detta är utgör en representativ andel av hela 

marknaden. Siffrorna presenteras nedan i tabell 413. 

Tabell 4 Samplets marknadsvärde i relation till hela Xetra populationen 

 

Xetra ETP population   567 mrd € 

Xetra ETF population   536 mrd € 

Sampel   360 mrd € 

% av ETP pop.   63,49 % 

% av ETF pop.   67,16 % 

 

5.5 ETF-Premierna i relation till NAV 

ETF-premierna är kalkylerade genom att räkna den procentuella skillnaden mellan ETF-

priset och nettotillgångsvärdet på fonden. Formeln för premiekalkyleringen presenteras 

nedan:  

𝐸𝑇𝐹𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑖  =
𝑃𝑟𝑖𝑠𝑖,𝑡 − 𝑁𝐴𝑉𝑖,𝑡

𝑁𝐴𝑉𝑖,𝑡
 

 

                                                      
13 Data för marknadsvärden av de olika grupperna är hämtat från Xetra-börsens egna hemsidor. 
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𝐸𝑇𝐹𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑖 är nettotillgångsvärdet för ETF-fonden, 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑖,𝑡 är priset för ETFi och 

𝑁𝐴𝑉𝑖,𝑡visar ETF-premiet i basispunkter. Jag avser hänvisa till en ETF-premie även då 

NAV-värdet är större än ETF-priset och premien är negativ, vilket är i överensstämmelse 

med Petäjistös terminologi. Vidare kalkyleras också tidsserievolatiliteten på ETF-

premierna för att få en bättre uppfattning på hur stor varieringen på premien är. 

Volatiliteten kalkyleras genom att använda hela studieperioden som tiden för estimering. 

5.5.1 ETF-premien för aktie ETF-fonder 

Nedan i tabell 5 presenteras deskriptiv statistik för ETF-premierna för aktie ETF-fonder. 

Detta sampel består av 740 st. ETF-fonder. I tabellen presenteras även köp- och 

säljspridningen för grupperna. För hela samplet blir den genomsnittliga premien endast 

fyra baspunkter, medan premievolatiliteten är 134 baspunkter. Detta tyder på att även 

om ETF-premien i medeltal är väldigt lågt, finns det en klar ineffektivitet i prissättningen 

under kortare tidsperioder. Resultaten visar även att sektorfonderna har relativt sätt den 

minsta premien på -1 baspunkter och även den minsta premievolatiliteten på 133 

baspunkter. Det är klart Europa och sektor ETF-fonderna som drar ner på den totala 

genomsnittliga ETF-premien. Vidare, i stil med Petäjistös (2017) statistik, visar det sig 

att största premierna och premievolatiliteterna uppstår på den internationella ETF-

marknaden. De större premierna kan antas bero av större hinder för arbitrage och större 

handelskostnader relaterade till den underliggande portföljen. Till skillnad från 

Petäjistö, visar amerikanska aktie ETF-fonder ett premiemedeltal på 8, vilket är 

märkbart större än han rapporterade. Detta kan förklaras med att Petäjistö använde sig 

av ett sampel på Nyse-listade fonder, medan detta sampel är listat på Xetra. Ett antal 

stora amerikanska ETF-fonder har redan existerat länge på Xetra, men en stor del har 

skapats under de senaste åren.  

Värden på ETF-premievolatiliteterna visar intressanta resultat. Förvånansvärt nog, visar 

Europa ETF-fonder de högsta premievolatiliteterna på 153 baspunkter. Antagandet var 

att de internationella ETF-fonderna skulle ha en märkbart högre premievolatilitet, men 

visade endast ett värde på 139 baspunkter. Den lägre volatiliteten kunde förklaras med 

en mera bestående och ständigt existerande ETF-premie. 
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Tabell 5 Deskriptiv statistik för aktie ETF-fonder i baspunkter 

I tabellen nedan framgår ETF-premierna för samtliga aktie ETF-fonder som har 
inkluderats till samplet efter att rensningen av samplet har utförts. ETF-premien har 
kalkylerats genom att subtrahera ETF Priset från nettotillgångsvärdet och dividerats med 
nettotillgångsvärdet för att få det slutliga värdet. Ytterligare inkluderar tabellen 
premiernas volatilitet, som är räknad för hela tidsserien. Slutligen finns köp-sälj 
spridningen för fonderna. Alla siffor är rapporterade i baspunkter.  

Kategori ETF-Premie Premievolatilitet 
Köp-sälj 

spridning 
N 

      

Hela Samplet 4 134 42 740 

      

Europa 2 153 37 218 

Stor 2 131 28 110 

Medelstor 2 125 37 22 

Liten 2 132 55 25 

Bland 3 113 39 26 

Strategi -7 159 36 27 

Hävstång 8 256 25 8 

USA 8 139 35 103 

Stor 5 107 24 47 

Medelstor 8 114 48 8 

Liten 4 135 35 14 

Bland 12 119 32 8 

Strategi 24 176 39 23 

Hävstång -7 186 32 3 

Internationell 16 139 52 229 

China -4 150 60 24 

EM -2 134 60 33 

Global 7 124 38 43 

Indien 42 124 47 5 

Japan -1 107 34 39 

Latinamerika -5 202 47 10 

Misc -2 135 67 42 

Stillahavsregionen -3 97 53 21 

Ryssland 0 178 77 6 

Strategi 129 133 42 6 

Sektorer -1 133 44 180 

Telekommunikation 0 122 41 10 

Konsument -2 104 38 27 

Konsument cyklisk -4 142 43 6 

Fastighet -1 119 56 22 

Energi -2 146 50 21 

Finans 3 164 35 20 

Hälsovård -3 129 36 12 

Industri 4 144 58 36 

IT -3 123 42 14 

Misc -4 137 37 12 
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Tabell 6 Deskriptiv statistik för skuldebrevs ETF-fonder i baspunkter 

I tabellen nedan framgår ETF-premierna för samtliga skuldebrevs ETF-fonder som har 
inkluderats till samplet efter att rensningen av samplet har utförts. ETF-premien har 
kalkylerats genom att subtrahera priset på ETF-andelen från nettotillgångsvärdet och 
dividerats med nettotillgångsvärdet för att få det slutliga värdet. Ytterligare inkluderar 
tabellen premiernas volatilitet, som är räknad för hela tidsserien. Slutligen presenteras 
köp-sälj spridningen för fonderna. Alla siffor är rapporterade i baspunkter. 

Kategori ETF-Premie Premievolatilitet 
Köp-sälj 

spridning 
N 

     

Hela Samplet 11 45 25 248 
     

Europa 
Skuldebrev 

8 30 18 158 

Statsobligation 2 31 14 102 

Bland 5 26 18 6 

Lång 5 48 19 31 

Medellång 0 32 14 41 

Kort 2 8 8 24 

För. skuldebrev 15 24 21 25 

Högränte 25 32 28 24 

Special 8 35 18 22 

USA 
Skuldebrev 

10 68 23 50 

Statsobligation -1 60 19 22 

Bland -2 61 21 18 

Lång 0 72 22 2 

Medellång 0 56 20 6 

Kort -1 53 14 5 

För.skuldebrev 34 94 37 5 

Special 43 83 28 10 

Internationellt 
skuldebrev 

21 68 55 37 

EM 30 61 56 13 

Global 19 51 56 17 

Högränte 34 52 41 1 

Special 2 77 48 6 

 

5.5.2 ETF-premien för skuldebrevs ETF-fonder 

Den genomsnittliga premien för skuldebrevs ETF-fonderna steg till 11 baspunkter med 

en volatilitet på endast 45 baspunkter. Även om den genomsnittliga ETF-premien är 

mindre än för den andra gruppen, är volatiliteten märkbart mindre. Den lägre 

volatiliteten på skuldebrevs ETF-fonder kan förklaras med att prisen i sig själva inte gör 

varierar i samma grad som aktier och aktie ETF-fonder. Tabellen visar även att förväntat 

att internationella skuldebrevs ETF-fonder har de högsta genomsnittliga premierna på 

21 baspunkter, medan europeiska skuldebrevs ETF-fonder visar i medeltal ett ETF-

premie på 8 baspunkter. Högränteskuldebreven och skuldebreven på 
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tillväxtmarknaderna visar de högsta premierna oberoende av regionalt område. I 

medeltal verkar mera exotiska skuldebrev uppvisa högre premier och 

premievolatiliteter, vilket också kunde förväntas. Däremot uppvisar europeiska och 

amerikanska statsobligationer de lägsta ETF-premierna och är också effektivt prissatta i 

jämförelse med resten av samplet gällande skuldebrevs ETF-fonder. Förklaringen som 

Fulkerson et al. (2014) ger begrundas med att NAV-värdet kalkyleras från sälj-priset, 

vilket kunde förklara varför ETF-premierna för skuldebrevs ETF-fonder är på en högre 

nivå, men visar oberoende lägre volatilitetsnivåer. 

5.6 ETF-Premie i relation till benchmarkgruppen 

ETF-fonderna uppdelas i grupper på basen av dess jämförelseindex. Även fonder som 

har ett mycket starkt korrelerande benchmarkindex inkluderas i samma grupp. Vissa 

ETF-fonder hade unika benchmarkindex, vilket försvårade grupperingen. Därför 

uteslöts en del av ETF-fonderna från samplet (Se tabell 2 för exakta siffror). Dessa unika 

index korrelerar dock ofta starkt med liknande benchmarkindex. ETF-premien i relation 

till benchmarkgruppen kalkyleras genom att jämföra den enstaka fondens tre dagars 

rullande genomsnittliga avkastningar med gruppens medeltal för samma tidsperiod. 

Denna skillnad i avkastningar i jämförelse till gruppens medeltal kallas ETF-premie i 

relation till benchmarkgruppen. Denna ETF-premie kommer också att användas som 

indikator för investeringsstrategin som utförs i undersökningen.  

I de två nedanstående tabellerna 7 och 8 presenteras volatiliteten för ETF-premierna i 

relation till benchmarkgruppen jämsides med siffrorna på ETF-premien i relation till 

nettotillgångsvärden. Första tabellen visar åter siffrorna för aktie ETF-fonder medan den 

andra tabellen visar samma resultat för ETF-fonder gällande skuldebrev. I tabellerna 

jämförs endast premievolatiliteten, eftersom den kortvariga variationen på 

premiestorleken är relevant med hänsyn till investeringsstrategin. I samband med 

gruppering tillbenchmarkgrupper, utesluts 338 ETF-fonder från aktiesamplet. Den 

slutliga mängden fonder blir 402 i denna grupp. Även om mängden bortlämnade fonder 

är stor, utgör de inte en betydlig del av samplets marknadsvärde. Det slutliga 

marknadsvärdet är 227€ miljarder. För ETF-fonderna gällande skuldebrevvar det 

betydligt svårare att bilda grupper med samma eller starkt korrelerade index. I samband 

med grupperingen faller 177 fonder bort och det slutliga samplet blir 73 st. 

Marknadsvärdet för samplet är 28€ miljarder. 
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5.6.1 Exempelkalkylering på ETF-premien i relation till 
benchmarkgruppen 

Sampeluppdelningen betyder att exempelvis alla ETF-fonder som har STOXX-600 

indexet som benchmark kommer att bilda en egen grupp. Till STOXX-600 gruppen 

inkluderades även två ETF-fonder som har ett starkt korrelerande benchmarkindex 

(korrelationerna är 98,1 % och 97,3 %, respektive). Då en ETF inom STOXX-600 

gruppen har stigit med 2 % totalt under de senaste tre dagarna, medan medeltalet av 

resten av gruppen endast har stigit med 1 %, betyder det att ETF-premien i relation till 

benchmarkgruppen för denna fond är 1 %. ETF-premien i relation till 

benchmarkgruppen kalkyleras således genom att subtrahera den enstaka fondens 

avkastning med medeltalet, 2 % - 1 % = 1 %. Ifall någon av ETF-fonderna avkastat 0,5 % 

under samma tidsperiod, blir ETF-premien 0,5 % - 1 % = -0,5 %.  

5.6.2 ETF-premien i relation till benchmarkgruppen - aktie ETF-fonder 

Efter att den styva prissättningen på nettotillgångsvärdet är beaktat via 

benchmarkgrupperingen, försvinner en stor del av premievolatiliteten i samplet. Hela 

aktie ETF-samplets premievolatilitet sjunker till 14 baspunkter. Som förväntat, visar de 

internationella ETF-fonderna åter största siffrorna för volatiliteten. Latinamerika och 

Indien med största värden på 72 och 50 baspunkter, respektive. Den genomsnittliga 

volatiliteten gällande den internationella gruppen är 24 baspunkter. Då grupperna med 

höga premievolatiliteter granskades, visade sig även att dessa ETF-fonder också i 

medeltal hade högre värden för köp-sälj spridningen samt XLM-värdet. Detta tyder på 

att ETF-fonder med högre hinder för arbitrage även uppvisar högre premievolatilitet i 

relation till benchmarkgruppens medeltal. Även grupperna för industrifonderna och 

regionfonderna visar värden mellan 10–50 baspunkter. Europa- och USA grupperna 

visar som förväntat de lägsta volatiliteterna på 9 och 10 baspunkter i medeltal. Som 

tabellen visar, faller en stor del av samplet bort i samband med benchmarkgruppernas 

kombinering. Dock är en stor del av de bortlämnade små ETF-fonder med nya 

benchmarkindex, och påverkar endast i liten utsträckning på det totala marknadsvärdet 

för aktie ETF-fondernas sampel. Samplets storlek mätt med marknadsvärde sjunker från 

266 miljarder € till 227 miljarder €.  
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Tabell 7   ETF-premie i relation till benchmarkgruppen - Aktie ETF-fonder 

Tabellen presenterar en sida vid sida jämförelse av ETF-premievolatiliteten i relation till nettotillgångsvärdet 
och ETF-premievolatiliteten i relation till benchmarkgruppens medeltal för samtliga aktie ETF-fonder. 
Vänstra kolumnerna visar marknadsvärdet för båda samplen i miljoner €. I den mellersta panelen 
presenteras mängden ETF-fonder i olika grupper. Premievolatiliteten är kalkylerad genom att använda de 
enstaka ETF-fondernas tre dagars rullande medeltal i jämförelse till gruppens medeltal. Medeltalet för 
premievolatiliteten inkluderar inte siffrorna för hävstångsfonderna. 

 Marknadsvärde (mil €) N Premievolatilitet (bp) 

Kategori NAV Grupp NAV Grupp P NAV P Grupp 

Hela samplet 265785 226500 740 402 134            14 

Europa 93207 82993 218 119 153 10 

Stor 61568 60993 110 62 131 12 

Medelstor 7982 36 22 9 125 7 

Liten 3433 3333 25 11 132 16 

Bland 13022 17272 26 23 113 9 

Strategi 6644 621 27 6 159 5 

Hävstång 558 738 8 8 256 230 

USA 60240 55227 103 58 139 9 

Stor 51801 61958 47 35 107 13 

Medelstor 1350 3542 8 2 114 6 

Liten 1981 702 14 6 135 5 

Bland 2325 2792 8 6 119 8 

Strategi 2782 1907 23 6 176 11 

Hävstång 1 1 3 3 186 85 

Internationell 81457 59148 229 128 139 25 

China 2144 1164 24 16 150 30 

EM 20988 12038 33 21 134 12 

Global 29661 24752 43 12 124 18 

Indien 1131 1126 5 3 124 50 

Japan 13584 11047 39 25 107 20 

Latinamerika 1327 551 10 9 202 72 

Misc 3653 N/A 42 19 135 9 

Stillahavsregionen 6245 5180 21 14 97 13 

Ryssland 1198 637 6 3 178 14 

Strategi 1526 2653 6 6 133 10 

Sektor 31016 29132 180 97 133 19 

Telekommunikation 595 549 10 6 122 8 

Konsument 1562 550 27 9 104 19 

Konsument cyklisk 290 95 6 4 142 16 

Fastighet 6560 1927 22 7 119 13 

Energi 1971 1152 21 11 146 21 

Finans 10294 3306 20 13 164 22 

Hälsovård 1940 941 12 7 129 11 

Industri 4475 2162 36 15 144 50 

IT 2629 227 14 6 123 6 

Misc 700 2443 12 19 137 27 
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5.6.3 ETF-premien i relation till benchmarkgruppen – Skuldebrevs ETF-
fonder 

För ETF-fonder bestående av skuldebrev (tabell 8) utesluts även en del av volatiliteten i 

samband med grupperingen till benchmarkgrupper. Skillnaden i jämförelse till aktie 

ETF-fonderna är ändå märkbart mindre. De största premievolatiliteterna uppvisas av 

Europa- och internationella skuldebrevs ETF-fonder. De enstaka största värdena (32 och 

20 baspunkter) existerar för skuldebrev med specialstrategier, inkluderande exempelvis 

konvertibla skuldebrev. I enlighet med Petäjistö (2017), visar dock ETF-fonder 

bestående av skuldebrev i medeltal lägre värden för premievolatiliteterna än aktie ETF-

fonder. Statsobligationerna visar i medeltal de minsta värden, också lika som Petäjistös 

statistik visar. Intressant är att en stor del av premievolatiliteten förblir kvar i 

Europafonderna, även om denna grupp klart visar det största marknadsvärdet i samplet.  

Tabell 8 ETF-premien i relation till benchmarkgruppen – skuldebrevs ETF-fonder 

Tabellen presenterar en sida vid sida jämförelse av ETF-premievolatiliteten i relation till 
nettotillgångsvärdet och ETF-premievolatiliteten i relation till benchmarkgruppens medeltal för 
samtliga skuldebrevs ETF-fonder. Vänstra kolumnerna visar marknadsvärdet för båda samplen i 
miljoner €. I den mellersta panelen presenteras mängden ETF-fonder i olika grupper. 
Premievolatiliteten är kalkylerad genom att använda de enstaka ETF-fondernas tre dagars rullande 
medeltal i jämförelse till gruppens medeltal. Medeltalet för premievolatiliteten inkluderar inte 
siffrorna för hävstångsfonderna. 

  Marknadsvärde ( m€) N Premievolatilitet (bp) 

Kategori Alla Grupp Alla Grupp P NAV P Grupp 

Hela Samplet 94510 27900 250 73 45 13 

Europa 46191 20131 158 48 29 14 

Statsobligation      

Bland 167           1 6 7 26 25 

Lång 3438 172 31 4 48 10 

Medellång 6510 46 41 3 32 10 

Kort 3323 412 24 8 8 3 

För. skuldebrev 24626 14003 25 11 24 5 

Högränte 4773 4294 24 4 32 10 

Special 3354 1203 22 11 35 32 

USA  21426 1272 50 12 70 9 

Statsobligation      

Bland 178 N/A 18 4 61 8 

Lång 2589 740 2 0 72 N/A 

Medellång 823 395 6 2 56 6 

Kort 2331 136 5 2 53 2 

För. skuldebrev 12203 N/A 5 2 94 11 

Special 3302 1 10 2 83 9 

Internationell  26893 6504 37 17 68 14 

EM 18683 127 13 2 61 11 

Global 6000 2352 17 7 51 11 

Högränte 620 N/A 1 0 52 N/A 

Special 1590 4025 6 8 77 20 
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Det visade sig vara svårt att finna samma, eller starkt korrelerade benchmarkindex för 

ETF-fonderna bestående av skuldebrev. En stor del av företagen som listat skuldebrevs 

ETF-fonder, hade byggt upp ett eget index som skilde sig förvånansvärt mycket från 

konkurrentens benchmarkindex. Samtliga fonder som inte kunde grupperas ihop med 

andra fonder, måste utesluts från det nya samplet. Detta utspeglas starkt i den mindre 

sampelmängden, som minskar från 250 st. ETF-fonder till 73 st. Mätt i form av 

marknadsvärde, minskar samplet i betydande grad från 95 miljarder € till 28        

miljarder €.   

5.6.4 Kontra- och hävstångsfonder 

En del av de ETF-fonderna är antingen kontrafonder (prisutvecklingen går i motsatt 

riktning i jämförelse till den underliggande marknaden) eller fonder som använder sig 

av hävstång. För att kunna inkludera dessa speciella fonderna i benchmarkgrupperna, 

måste avkastningarna räknas utan hävstång. För att få jämförelsebara tidsserier 

omkalkyleras fondernas indexbeta till 1. Formeln presenteras nedan: 

𝑅𝑑𝑒𝑙 = 𝑅𝑓 +
𝑅𝑙𝑒𝑣−𝑅𝑓

𝛽
 

Den omkalkylerade fondavkastningen 𝑅𝑑𝑒𝑙 kan räknas som en funktion av fonden med 

hävstång, 𝑅𝑙𝑒𝑣, den riskfria räntan, 𝑅𝑓 och hävstångens storlek, 𝛽. Tabellerna ovan visar 

ännu de verkliga premierna och premievolatiliteterna för kontra- och 

hävstångsfonderna, men i investeringsstrategin kommer den ovanstående formeln att 

användas i avsikt att normalisera avkastningarna. 

5.7 Portföljkonstruktion 

Efter kalkylering av ETF-premierna i relation till benchmarkgruppen och dess 

premievolatiliteter, presenteras portföljerna som används i investeringsstrategierna. 

Samma benchmarkgrupper bildar de aktiva strategierna14 som kommer att presenteras i 

avhandlingen. Portföljen består av flera aktiva strategier, vars gemensamma 

avkastningar summeras till avkastningsportföljer. Exempelvis följer ETF-fonder på den 

amerikanska marknaden olika marknadsindex, som inte korrelerar tillräckligt starkt för 

att grupperas i samma aktiva strategi: S&P500 indexet, Nasdaq100 indexet, MSCI USA 

indexet. ETF-fonder som har dessa skilda benchmarkindex kommer alltså att grupperas 

                                                      
14 Avkastningsportföljerna består av flera aktiva strategier. Varje benchmarkgrupp bildar en egen aktiv 
strategi, som sammanslås till portföljer.  
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i olika benchmarkgrupper, men sammanslås till samma USA-portfölj. Avkastningarna 

på de skilda aktiva strategierna summeras alltså till en portföljavkastning. Tabell 9 

presenterar de olika portföljerna som används i investeringsstrategierna. USA-portföljen 

innehåller alltså 28 aktiva strategier, men totalt 97 ETF-fonder. De enskilda aktiva 

strategiernas (benchmarkgruppernas) storlek varierar från 2 till 17 ETF-fonder och 

innehåller i medeltal 4,5 ETF-fonder. 

Tabell 9 Portföljbeskrivning 

Portfölj 
Aktiva 
strategier (st)  

Antal 
Fonder 

Förklaring Strategi 

Hela samplet 113 475 

Jämnviktad portfölj där 
samtliga aktiva strategier 
indexeras och de formar 
portföljens avkastning. 

Basscenariot använder 3MA 
kalkylering av ETF-premien I 

relation till 
benchmarkgruppen. 

Long-
short 

och Long 
only 

Europa 49 237 
Jämnviktad portfölj med 
endast ETF-fonder som 

placerar i europeiska 
marknaden. 

Long-
short 

och long 
only 

USA 28 97 
Jämnviktad portfölj med 
endast ETF-fonder som 
placerar i amerikanska 

marknaden. 

Long-
short 

och long 
only 

Tillväxtmarknader 19 52 
Jämnviktad portfölj med 
endast ETF-fonder som 

placerar i 
tillväxtmarknaderna. 

Long-
short 

och long 
only 

Stillahavsregionen 17 55 
Jämnviktad portfölj med 
endast ETF-fonder som 

placerar i Stillahavsområdets 
marknader. 

Long-
short 

och long 
only 

Hela samplet - 
1MA 

113 475 

Jämnviktad portfölj där 
samtliga aktiva strategiers 

avkastningar indexeras och 
formar portföljens 

avkastning. Den använda 
laggstrukturen är en dag. 

Long-
short 

och Long 
only 

Hela samplet - 
5MA 

113 475 

Jämnviktad portfölj där 
samtliga aktiva strategiers 

avkastningar indexeras och 
formar portföljens 

avkastning. Den använda 
laggstrukturen är fem dagar. 

Long-
short 

och Long 
only 

 

I basscenariot för portföljerna används en long-short strategi, men också en long only 

strategi kommer att utföras som jämförelse. Varje portfölj i undersökningen är 
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jämnviktad, och det motiveras med den aktiva dagliga handeln som utförs i portföljerna. 

Som dagligt pris används medeltalet av köp- och säljpriset av ETF-fonderna i slutet av 

handelsdagen. Det ger en mera realistisk bild gällande portföljavkastningarna, speciellt 

för de mindre likvida ETF-fonderna. Det betyder att strategin inte vinner eller förlorar 

på köp-sälj spridningen. Även Petäjistö (2017) använder sig av liknande metod vid 

portföljuppbyggningen och handelsaktiviteten.  

5.7.1 Deskriptiv statistik över portföljavkastningar 

Nedan i tabell 10 presenteras portföljspecifik deskriptiv statistik. De två första raderna 

visar deskriptiv statistik för hela samplets portföljavkastningar uppdelat i två olika 

strategier. Märkbart är att volatiliteten och extremvärden är klart större för long only -

strategin. Eftersom strategin följer marknaden och inte tar en motsatt position i 

portföljen, blir fluktuationerna på strategin större. Finansiellt data är känt för att vara 

onormalt distribuerat, vilket också är fallet för samtliga tidsserier. Normaliteten testas 

med Jarque-Bera testet och nollhypotesen för normalfördelningen kan klart förkastas 

för alla portföljer. Normalitet har en skevhet nära noll och kurtosis runt värdet 3 (Brooks, 

2014). Speciellt stora kurtosis värden för flera av tidsserierna tyder på så kallade tjocka 

svansar eller med andra ord en stor mängd extremvärden. För att mängden 

observationer är stora i tidsserierna, börjar residualernas spridning småningom närma 

sig normalfördelning. Det lindrar märkbart problemet med non-normalitet. Ävenså, är 

de onormala tidsserierna något som är bra att komma ihåg i samband med 

resultattolkningarna. 

Tabell 10 Deskriptiv statistik för portföljerna 

Portfölj Mean Median Max Min Vol Skevhet Kurtosis 
Jarque-

Bera 
Obs 

Long-Short 0,06 % 0,06 % 0,39 % -0,18 % 0,08 % 0,60 5,09 0,00*** 2024 

Long Only 0,07 % 0,06 % 1,95 % -2,74 % 0,53 % -0,27 5,37 0,00*** 2024 

Europa 0,06 % 0,05 % 0,60 % -0,63 % 0,11 % -0,39 11,82 0,00*** 2024 

USA 0,09 % 0,08 % 1,01 % -0,51 % 0,18 % 0,53 5,68 0,00*** 2024 

Stillahavsregionen 0,10 % 0,09 % 0,67 % -0,35 % 0,13 % 0,28 4,31 0,00*** 2024 

Tillväxtmarknader 0,11 % 0,10 % 0,78 % -1,82 % 0,19 % -1,20 20,11 0,00*** 2024 

Hela Samplet - 1MA 0,07 % 0,06 % 0,46 % -0,26 % 0,08 % 0,50 5,65 0,00*** 2024 

Hela Samplet - 5MA -0,05 % -0,05 % 0,05 % -0,18 % 0,03 % -1,25 5,11 0,00*** 2024 

          

FFMarket 0,04 % 0,06 % 4,45 % -5,17 % 0,84 % -0,47 7,66 0,00*** 2024 



 47 

6 METOD 

Detta kapitel presenterar de metoden för undersökningen och ger en förklaring på det 

valda tillvägagångssättet. Först presenteras undersökningens hypoteser, sedan 

metoderna för portföljbildningen samt regressionsmodellerna. Slutligen avrundas 

kapitlet med en genomgång av modelldiagnostiken.  

Den planerade undersökningsmetoden är i stora drag vara liknande till den metod som 

Petäjistö (2011,2017) har använt. Tidigare i undersökningen har det redan kommit fram 

att prissättningen av ETF-fonden kan försvåras av osynkroniserade uppehållstider på 

olika marknader. Ett exempel är internationella ETF-fonder vars hemmarknad stänger 

flera timmar före den amerikanska marknaden öppnas. Då kan det senaste handelspriset 

(NAV) skilja sig från det likvida priset på den amerikanska marknaden. För att kunna 

tackla en av de största utmaningarna inom forskningen, grupperades samplet i enlighet 

med benchmarkindexet för ETF-fonderna. ETF-premien kalkyleras alltså inte i 

jämförelse till NAV i den andra delen. Uppdelningen är ett nytt sätt att behandla 

problemet och användes ursprungligen av Petäjistö (2011, 2017). Tidigare har andra 

metoder även använts för att nå ett ”verkligt” nettotillgångsvärde som kringgår 

marknadernas osynkroniserade uppehållstider och används bl.a. av Goetzmann et al. 

(2001), Engle and Sarkar (2002, 2006) och Delcourse & Zhong (2007). Denna 

undersökningsmetod kunde användas, men modellerna kräver alltid antaganden om 

prissättningsprocesserna för ETF-fonderna och gör det därför problematiskt att själv 

kunna estimera det verkliga NAV-värdet. (Petäjistö, 2017) 

Antagandet är att ETF-fonderna i samma grupp borde korrelera väldigt starkt med 

varandra på grund av samma benchmarkindex. I fallet där prissättningen för en av ETF-

fonderna skiljer sig från resten av gruppen, är det sannolikt att den ineffektiva 

prissättningen kommer att försvinna inom en kort tidsperiod. En av de bakomliggande 

orsakerna är att ETF portföljförvaltarna blir belönade på basen av hur litet deras 

spårningsfel är och inte på basen av fondens prestation. Detta leder i långa loppet till att 

fonderna i samma benchmarkgrupp borde följa varandra väldigt starkt. Detta antagande 

stöds av Schmidt & Fahlenbrach (2017) som visar att passiva institutionella investerare 

har färre s.k. exit-kanaler ifall de inte är nöjda med ledningen i företaget.  Även Boone & 

White (2015) understreckar att passivt institutionellt ägarskap dämpar effekten på att gå 

handel med privat information. De passiva institutionerna har inte tillräckligt med 

incentiv att sälja ett enskilt företag från portföljen, speciellt om den är en av de största 

företag enligt marknadsvärde inom benchmarkindexet.  
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6.1 Hypotesuppställning 

6.1.1 Sakhypotesformulering 

Hypoteserna är relaterade till avhandlingens syfte och liknar till stor grad undersökning 

som redan gjorts om effektiviteten på ETF-fonders prissättning.  Första hypotesen 

undersöker ifall investeringsstrategin över huvud taget ger positiva onormala 

avkastningar. 

𝐻1 = Investeringsstrategin baserad på ETF-premier genererar positiva onormala 

avkastningar. 

 

Vidare undersöks via olika sorteringar av de aktiva strategierna, vilka de centrala 

förklarande egenskaperna för portföljernas avkastningar är. Den andra hypotesen antar 

att en ökad premievolatilitet har en positiv inverkan på de onormala avkastningarna. 

Tankegången förklaras med att den enstaka ETF-fondens pris med större sannolikhet 

skiljer sig från benchmarkgruppens medeltal då premievolatiliteten är högre. 

Exempelvis Petäjistö (2017) visar att ETF-fondgrupper med högre premievolatilitet 

uppvisar samtidigt högre positiva onormala avkastningar. Piccotti (2015) visar att 

volatiliteten på ETF-fondens spårningsfel leder till högre ETF-premier. Eftersom 

premievolatiliteten för alla ETF-fonder i samplet är kalkylerat15, är det lätt att jämföra de 

aktiva strategiernas onormala avkastningar sorterat enligt den genomsnittliga 

premievolatiliteten för ETF-fonderna 

𝐻2 = Portföljer med högre ETF premievolatiliteter uppvisar högre onormala 

avkastningar. 

 

Antagandet är att ETF-fonder med olika hemmamarknader har skillnader i den 

underliggande marknadens funktionalitet, vilket betyder att likviditeten också varierar 

mellan olika underliggande portföljer. Delvis kan det förekomma som styvhet i den 

underliggande marknadens prissättning. Å andra sidan kan handeln direkt bli dyrare för 

investeraren via den mindre likviditeten och större hinder för arbitrage. I avsikt att 

forska hur likviditeten inverkar på portföljavkastningarna, sorteras datasamplet genom 

användning av likviditetsmått (köp-sälj spridning och XLM-mått) som förklarande 

                                                      
15 Premievolatiliteterna presenteras i tabellerna sju och åtta. 
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variabler. Hypoteserna är i linje med tidigare forskning av Ackert och Tian (2008) vilka 

förklarade ETF-premierna med handelsvolymer och likviditet. 

𝐻3 = Portföljer med högre köp-sälj spridning uppvisar högre positiva onormala 

avkastningar. 

𝐻4 = Portföljer med lägre XLM-likviditetsmått uppvisar högre positiva onormala 

avkastningar. 

 

Tidigare forskning har även argumenterat om att fondens ålder har en inverkan på ETF-

premierna och såvida också påverka på investeringsstrategins effektivitet.  Delcourse och 

Zhong (2007) visar att fondens ålder samt handelsvolymer fungerar som determinanter 

för ETF-premier. Det kunde antas att då en ETF-fond blir äldre (och mera etablerad), 

ökar likviditeteten och handelsvolymen, medan ETF-premierna minskar. Det skulle 

också tyda på att inverkan på investeringsstrategins avkastning skulle vara negativ. 

 𝐻5 = Portföljer med högre medelålder för ETF-fonderna, uppvisar lägre 

avkastningar.  

 

Även storleken på ETF-fonden kan antas ha ett samband med portföljavkastningarna 

samt ETF-premiernas storlek. En större mängd förvaltade tillgångar i ETF-fonden 

betyder med större sannolikhet att flera institutionella investerare har funnit fonden och 

handelsvolymerna också är högre. Den större mängden bevakning skulle såvida också 

leda till att prissättningen är till en större grad effektiv. Omvänt tänkt, har institutioner 

också begränsningar gällande fondernas storlek. Ifall ETF-fonden är för liten, kan det 

utgöra ett hinder för en del av institutionerna. Exempelvis Delcourse och Zhong (2007) 

visade att institutionellt ägarskap har en negativ korrelation med ETF-premiens storlek. 

𝐻6 = Portföljer med en större mängd förvaltade tillgångar (AUM), uppvisar lägre 

avkastningar.  
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6.1.2 Statistisk hypotes 

Investeringsportföljernas avkastningar kommer att jämföras mot respektive 

marknadsavkastningar.  Den statistiska hypotesen för undersökningen presenteras 

nedan: 

𝐻𝑜:  ∝ = 0 

𝐻1 :  ∝≠ 0 

 

6.2 Long-short investeringsstrategin 

Basscenariot för investeringsstrategin baserar sig på benchmarkgrupperingen och ETF-

premien i relation till benchmarkgruppen som presenteras tidigare i avhandlingen. Se 

exempelkalkylering på ETF-premien i relation till benchmarkgruppen i kapitel 5.6.1. Det 

bildas totalt 113 aktiva strategier på basen av grupperingen enligt benchmark. Dessa 

aktiva strategier sammanslås till avkastningsportföljer, vars prestation jämförs med 

marknadsavkastningen. Till följande i tabell 11 presenteras en stegvis genomgång av 

portföljbildningen och investeringsprocessen.  

Tabell 11 Investeringsprocessen och portföljkonstruering 

Steg 1: 

 

 

ETF-fonderna grupperas enligt samma benchmarkindex. ETF-fonder som blir utan grupp, 
kan inkluderas ifall dess benchmarkindex korrelerar tillräckligt starkt (> 95 %) med ett 
annat index.16 

 

Steg 2: 
 
 
 

Avkastningarna på ETF-fonderna inom benchmarkgruppen jämförs med varandra. 
Indikatorn för det dagliga handelsbeslutet är ETF-fondernas avkastningars tre dagars 
rullande medeltal.  
 

Steg 3: 
 
  
 

Den ETF-fond som har avkastat bäst under de senaste tre dagarna (3MA) blankas nästa 
dag, medan den som avkastat sämst köps. Antagandet är att de extrema värden 
konvergerar mot medeltalet. 
 

Steg 4: 
  
 

Den aktiva strategin består av summan av short och long positionerna. Positionerna 
ombalanseras dagligen. 
 

Steg 5:  Sammanslagning av 113 aktiva strategier till avkastningsportföljer. 

 

Strategierna går ut på att köpa den ETF-fonden vilken är billigast prissatt i relation till 

resten av gruppen genom att studera ett tre dagars rullande medeltal i avkastningarna 

                                                      
16 Se bilaga 1 för exempel av gruppering av ETF-fonder med starkt korrelerande benchmarkindex. 
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på samtliga gruppens ETF-fonder. Däremot blankas den ETF-fonden vars avkastningar 

har varit störst under samma tidsperiod. I figur 6 nedan presenteras logiken för det 

dagliga investeringsbeslutet visuellt. Alla fonderna har S&P500 -indexet som 

jämförelseindex, och grupperas därför i samma grupp. Till vänster (dag t) visas ETF-

fondernas avkastningar17 för de tre senaste dagarna i benchmarkgruppen. Eftersom ETF 

2 har den största avkastningen för tidsperioden, ger det en signal att fonden blankas på 

dag t+1. Däremot har ETF 3 den minsta avkastningen, vilket ger en köpsignal för ETF-

fonden. Till höger presenteras positionerna på dag t+1. Avkastningen på dag t+1 för den 

aktiva strategin blir således summan av ETF 2 och ETF 3. Avkastningen för den korta 

positionen är motsatt till ETF-fonden. 

Figur 6 Det dagliga investeringsbeslutet i portföljen 

 

 

 

 

Pörtföljerna är 100 % investerade i ETF-fonderna genom hela tidsperioden. ETF-

premierna i relation till benchmarkgruppen kalkyleras på en daglig basis och handel kan 

ske maximalt en gång per dag. Båda positionerna kan dock ändras samtidigt, men under 

dagen sker inte ytterligare transaktioner. Ifall premierna inte ändrar från den föregående 

dagen, kommer inga transaktioner att göras. Tvärtom, ifall premierna på båda 

positionerna ändras, sker fyra transaktioner under dagen.  

6.2.1 Long only –portföljer 

Korta positioner inom investeringsstrategin kan orsaka friktioner i handeln. Detta beror 

på att en del av ETF-fonderna inte har en likvid underliggande marknad som gör det 

möjligt att ta en kort position. Kostnaderna är i medeltal högre än i en lång position. Ifall 

största delen av avkastningen genereras från de korta positionerna, kunde strategins 

verklighetstrogenhet ifrågasättas. Därför körs investeringsstrategin med de samma 

grupperna genom att lämna bort de korta positionerna. Ifall den alternativa strategin 

inte förändrar avkastningarna märkbart, ökar det på modellens robusthet. Denna 

                                                      
17 3MA: Avkastningarna motsvarar tre dagars rullande medeltal för ETF-fonderna.  
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version kommer närmare att följa marknadens fluktuationer till skillnad från den 

ursprungliga versionen, som är marknadsneutral. 

6.2.2 Olika estimeringsperioder för ETF-premien i relation till 
benchmarkgruppen  

I figur 6 presenterades ETF-premien i relation till benchmarkgruppen som kalkylerats 

med tre dagars rullande genomsnittliga avkastningar. ETF-premien i relation till 

benchmarkgruppen räknat på detta sätt är basscenariot för undersökningen. Ytterligare 

kalkyleras ETF-premier på basen av en dags avkastningar och ett fem dagars rullande 

medeltal för benchmarkgrupperna. De olika strategiernas lönsamhet jämförs för att se 

hur länge prissättningen varierar i relation till benchmarkgruppen. Orsaken till att tre 

dagars medeltal valdes som den huvudsakliga indikatorn, är för att det närmast 

motsvarar den konsensus som tidigare forskning estimerat för ETF-premiens 

uthållighet.  Investeringsstrategin kommer att utföras med de olika laggstrukturerna (1, 

3, och 5 dagar) på basen av de olika ETF-premierna i relation till benchmarkgruppen. 

Det görs som ett robusthetstest och för att försäkra att tre dagars rullande medeltal för 

avkastningarna ger den största ekonomiska nyttan i jämförelse till andra 

estimeringsperioder. 

6.2.3 Sortering av aktiva strategierna 

I följande del, rangordnas de 113 aktiva strategierna enligt mått som enligt tidigare 

forskning har en effekt på ETF-premierna.  Målsättning av portföljsorteringarna är att 

svara på hypoteserna 2–6. Benchmarkgrupperingen hålls likadan som tidigare i 

avhandlingen, men samtliga aktiva strategier rangordnas enligt måtten och fem 

kvantilportföljer skapas. Med andra ord undersöks det hurdana egenskaper för ETF-

fonderna påverkar portföljavkastningarna. I varje portfölj inkluderas alltså 20 % av 

benchmarkgrupperna. Kvantilportföljerna kommer att jämföras med varandra för att se 

ifall premievolatilitet, likviditetsmått, fondålder eller AUM har en inverkan på 

portföljavkastningarna. Ifall skillnaden i avkastningar för rank 1 och 5 -portföljerna är 

stor, indikerar det att variabeln har en effekt på portföljavkastningarna. 

6.2.3.1 Sortering enligt premievolatilitet 

För att kunna svara på hypotes 2, kommer portföljerna att rankas på basen av den 

genomsnittliga premievolatiliteten i benchmarkgrupperna. Det förväntade resultatet är 

att de aktiva strategier där ETF-fondernas genomsnittliga premievolatilitet är högre, 

kommer även att ge större avkastningar. En större genomsnittlig premievolatilitet tyder 
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på att ETF-priset i relation till benchmarkgruppens medeltal med större sannolikhet 

varierar för de enskilda fonderna i gruppen. 

6.2.3.2 Sortering enligt likviditetsmått 

För kontroll av hypotes 3 och 4, rangordnas de aktiva strategierna på basen av två olika 

likviditetsmått: Köp-sälj spridning och Xetra XLM-likviditetsmått. Se beskrivning av 

XLM-måttet i fotnot 12. Köp-sälj spridningen definieras som den genomsnittliga 

spridningen som skiljer köp-priset från sälj-priset på marknaden. I enlighet med tidigare 

forskning antas att de högst rankade portföljerna i denna sortering (med högsta köp-sälj 

spridning) kommer att ge de högsta avkastningarna.  

XLM-likviditetsmåttet är ett integrerat mått för marknadseffekten för en transaktion. Ju 

lägre XLM-siffrans värde är, desto mindre är marknadseffekten för investeraren som 

kräver omedelbar likviditet. Mera specifikt kostnaden för en transaktion som omedelbart 

genomförs oberoende av den tillgängliga likviditeten. Därför torde de aktiva strategierna 

med i medeltal högre XLM-värde ge högre avkastningar i sorteringarna.  

6.2.3.3 Sortering enligt fondålder 

Vidare kommer de aktiva strategierna rangordnas på basen av den genomsnittliga åldern 

inom portföljen, varefter avkastningarna åter jämförs mellan portföljgrupperna. En 

äldre, mera etablerad ETF-fond borde ha en högre likviditet och flera institutionella 

investerare. Det borde betyda att prissättningen för dessa ETF-fonder också är 

effektivare. Däremot antas yngre ETF-fonder vara mindre och därmed också mindre 

likvida. Hypotes 4 antas med denna logik visa sig vara sann. 

6.2.3.4 Sortering enligt marknadsvärde 

Slutligen sorteras portföljerna enligt det genomsnittliga marknadsvärdet (AUM) för de 

aktiva strategierna (benchmarkgrupperna). Hypotes 6 antar i linje med tidigare 

forskning att ETF-fonder med större marknadsvärde är effektivare prissatta. Däröver 

borde portföljen med ETF-fonder som har de minsta marknadsvärden visa de största 

onormala avkastningarna. 

6.2.4 Mått av riskjusterad prestation 

Portföljernas riskjusterade prestation kommer evalueras genom att använda 

informationsförhållandet18 (IR). Konceptet introducerades ursprungligen av Grinold 

                                                      
18 Eng:. Information Ratio 
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(1989), men utvecklades senare av Grinold & Kahn (2000) och Clarke et al. (2002). IR 

ger investerare ett mått på hur effektiv en aktiv portföljstrategi presterar i jämförelse till 

benchmarkindexet. Mera specifikt kan måttet kalkyleras genom uträkning av 

förhållandet mellan den förväntade aktiva avkastningen och den förväntade aktiva 

risken. Ett större värde visar att investeraren har vunnit jämförelseindexet utan att ta 

stor risk för att uppnå resultatet. Flera hedgefonder använder IR som prestationsmått 

samt som grund för sin avgiftspolitik.  

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑅𝑝 − 𝑅𝑖

𝜎𝐴
 

där,  

𝜎𝐴 =  √𝑣𝑎𝑟(𝑅𝑝 − 𝑅𝑖) 

Där 𝑅𝑝 är portföljens avkastning, 𝑅𝑖 avkastningen på jämförelseindexet och 𝜎𝐴 

volatiliteten på den aktiva delen i portföljen (spårningsfelet). (Grinold & Kahn, 2000) 

6.3 Regressionsmodellerna 

Det primära syftet för undersökningen är att mäta ifall det är möjligt att uppnå ett alfa 

genom att bygga portföljer på basen av ETF-fondernas jämförelseindex och använda 

ETF-premierna som indikatorer för handeln. OLS-regressioner används för att mäta den 

onormala avkastningen. Tidsseriedata för de uppbyggda portföljernas avkastningar 

fungerar som beroende variabler i regressionerna. Marknadsavkastningen minus den 

riskfria räntan samt Fama-French-Carhart fyrafaktormodellens riskfaktorer är de 

förklarande variabler i modellen. Regressionerna kommer att följa samma uppläggning 

som Petäjistö (2017) använder i sin studie. Först används den CAPM-modellen, sedan 

tilläggs FF3 faktorerna och slutligen tilläggs även momentumfaktorn. Prestandan 

kommer också att jämföras mot benchmarkgruppernas jämnviktade köp-och-håll 

avkastningar för att få en bild hur strategin klarar sig mot en mera specifik benchmark. 

Nedan presenteras CAPM-modellen av Sharpe (1964).  

CAPM-modell 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓 =∝𝑖+ 𝛽𝑖(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝜀𝑖𝑡 

Fama-French 3-faktormodellen är en utvidgning av den traditionella CAPM modellen. I 

studien av Fama-French (1993) påvisar de att modellen har bättre förklaringsförmåga 
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för medelavkastningar. De tre faktorerna som Fama-French inkluderar i modellen är 

företagens storlek, B/M-värde och marknadsriskpremiet. Författarna påvisar att storlek 

och B/M anomalierna som är identifierade i tidigare forskning fungerar som proxyn för 

att fånga riskexponering som inte CAPM marknadsbeta fångar. På detta sätt motiverar 

de avkastningspremiet för modellen. Fama-French fortsätter genom att mäta en 

storleksfaktor som är definierad som avkastningarna av en väldiversifierad portfölj av 

små företag minus avkastningarna av en väldiversifierad portfölj av stora företag. Likaså, 

bygger de upp värdefaktorn genom att på samma sätt genom att räkna ut avkastningarna 

av en hög B/M-multipel -portfölj minus avkastningarna av en låg B/M-multipel -portfölj 

(Fama & French, 1993).  

Fama-French 3-faktormodell 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓 =∝𝑖+ 𝛽1𝑖(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝛽2𝑆𝑀𝐵𝑡 + 𝛽3𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Som en utökning för Fama-French 3-faktormodell visade Carhart (1997) att genom att 

inkludera ytterligare en fjärde förklarande faktor, kan även en större del av 

medelavkastningarna förklaras. Utökningen görs med en momentumfaktor, som på 

samma sätt som Fama-French byggde upp de två tidigare faktorerna, mäter 

avkastningarna i en portfölj av föregående års vinnare minus avkastningarna av en 

portfölj av föregående års förlorare. (Carhart, 1997) Nedan presenteras den slutliga 

fyrafaktormodellens formel: 

Fama-French-Carhart 4-faktormodell 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓 =∝𝑖+ 𝛽1𝑖(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝛽2𝑆𝑀𝐵𝑡 + 𝛽3𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝛽4𝑀𝑂𝑀𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Där 𝑅𝑖𝑡 är avkastningen för portföljen i vid tidpunkt t, 𝑅𝑓 den riskfria räntan, ∝𝑖 är 

carhart’s alfa från fyrfaktormodellen, 𝑅𝑚𝑡 marknadsavkastningen vid tidpunkt t, 𝑆𝑀𝐵𝑡 

storleksfaktorn (Small-minus-big) vid tidpunkt t, 𝐻𝑀𝐿𝑡 företagsvärdefaktorn (High B/M 

minus low B/M) vid tidpunkten t och 𝑀𝑂𝑀𝑡 är momentumfaktorn vid tidpunkten t som 

består av föregående års vinnare minus föregående års förlorare. 

6.4 Transaktionskostnader 

För att effektivt kunna evaluera investeringsstrategins lönsamhet, måste också 

transaktionskostnaderna för handeln tas i beaktande. I den föregående studien gjord av 

Petäjistö (2017) jämfördes strategierna utan att beakta transaktionskostnaderna. Även 

Petäjistö själv påpekar att det är något som måste räknas med förrän strategin kan 
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användas. Vidare fortsätter han dock med att understryka att transaktionskostnaderna 

inte är det största problemet för institutionella investerare, som endast betalar enstaka 

baspunkter för handeln. Däremot har Kempf och Osthoff (2007) mätt den onormala 

avkastningen efter att ha beaktat för olika nivåer av transaktionskostnader i deras 

portföljer, fastän deras handel endast sker på månatlig nivå. 

Givet att det används dagligt data och portföljernas ombalansering sker på daglig nivå, 

betyder det att omsättningshastigheten troligen kommer att vara hög i portföljerna. Ifall 

både den långa och korta positionen byts, ger det upphov till fyra transaktioner på en 

dag. I long only –investeringsstrategin förekommer det inte lika många transaktioner, 

vilket beror på att endast en position antas under varje handelsdag. I lång only -

portföljerna uppkommer det maximalt två stycken transaktioner per dag, ifall positionen 

ändrar från den föregående dagen. I denna undersökning kommer 

transaktionskostnaderna att mätas med tre olika mått: 1 baspunkt, 5 baspunkter och 10 

baspunkter. Ifall positionen hålls lika i jämförelse till den föregående dagen, kommer 

inga transaktionskostnader dock att avdras för den dagen. 

6.5 Modelldiagnostik 

För att OLS-regressionerna skall kunna vara pålitliga, måste robustheten av 

regressionsmodellerna undersökas. Dessutom måste centrala antaganden göras för 

OLS-modellen. Feltermens förväntade värde för varje i och t, givet de förklarande 

variablerna för alla t, är 0. Det betyder att E (ℇ𝑖,𝑡||𝑋1,𝑡, 𝑋2,𝑡, … ) = 0. Variansen av ℇ𝑖,𝑡 skall 

även vara konstant för alla t: VAR (ℇ𝑖,𝑡|𝑋1,𝑡, 𝑋2,𝑡, … ) = 𝑉𝐴𝑅(ℇ𝑖,𝑡) = 𝜎2. Slutligen är 

feltermerna inte heller korrelerade sinsemellan: 𝐶𝑜𝑟𝑟(ℇ𝑖,𝑡 , ℇ𝑖,𝑠) = 0 för alla t ≠ s. Därför 

utförs ett antal robusthetstest som ökar på resultatens validitet. Till de centrala testen 

ingår test för heteroskedasticitet, seriekorrelation i residualerna, test för normalitet och 

slutligen test för multikollinearitet mellan de förklarande variablerna (Brooks, 2014).  

Ett ytterligare antagande för OLS-regressionerna är att variansen av feltermen är 

konstant genom samplet: VAR (ℇ𝑖,𝑡|𝑋1,𝑡, 𝑋2,𝑡 , … ) = 𝑉𝐴𝑅(ℇ𝑖,𝑡) = 𝜎2. Ifall detta antagande 

inte uppfylls, tyder det på heteroskedastisitet som försämrar testresultaten märkbart. 

Även regressionens antagande om homoskedasticitet förkastas.  Tidigare forskning har 

med ett antal metoder tacklat problemet. För att kunna identifiera problemet kommer 

White’s test att användas. Om nollhypotesen förkastas, existerar heteroskedasticitet. Det 

existerar två bekväma sätt att lösa problemet: först rekommenderas användning av 

logavkastningar och vidare användning av robusta standardfel. I denna studie används 
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robusta standardfel för att tackla problemet med heteroskedasticitet och 

autokorrelation. Även Petäjistö (2017) använde sig av samma angreppssätt för de 

ovannämnda problemen. (White, 1980 & Brooks, 2014). 

Även om robusta standardfel används, testas autokorrelation med Durbin-Watson 

testet. Mera specifikt, mäter DW-statistiken den lineära associationen mellan efter 

varandra liggande residualer i regressionsmodellen. Ifall nollhypotesen förkastas, 

betyder det att det existerar en relation mellan på varandra följande residualer. DW-

testet är ett test för hypotesen 𝜌 = 0 i ekvationen: 

𝑢𝑡 = 𝜌𝑢𝑡−1 + 𝜀𝑡 

Ifall det inte existerar autokorrelation, kommer DW-teststatistikan att ligga kring värdet 

2. Positiv seriekorrelation är den vanligaste formen av beroendeförhållande mellan 

residualerna. Johnston & Dinardo (1997) visade att ett värde under 1,5 är ett starkt intyg 

på autokorrelation. Däremot om värdet är över 3, förkastas återigen noll hypotesen för 

att negativ autokorrelation existerar. Enligt Brooks kan DW-testet användas ifall inga 

tidsfördröjda variabler används i modellen. Ävenså, för att kunna försäkra robustheten 

på regressionsmodellerna, kommer även Breusch-Godfrey seriekorrelation LM testet att 

utföras. Noll hypotesen i testet är att ingen autokorrelation i residualerna existerar. 

(Brooks, 2014). 

För det tredje, inte lika viktigt som de två ovannämnda problem, kommer test för 

normalitet att utföras. Det görs genom att köra Jarque-Bera testet. Dock är det viktigt att 

lägga märke att då samplet och observationerna i OLS regressionerna ökar, kommer 

residualernas spridning småningom närma sig normalfördelning.19 Denna undersökning 

använder dagligt data och största delen av tidsserierna innehåller över 1000 

observationer, vilket signifikant dämpar problemet med non-normalitet. Speciell vikt 

läggs därför på de fördelade (mindre) samplen och på de kortare tidsserierna, för att 

tackla robusthetsproblemen i tidsserierna där behovet är störst. Ett alternativ för att lösa 

problemet med non-normalitet är att använda dummyvariabler för uteliggare, som oftast 

kan förekomma i finansiellt data. Användning av dummyn för extrema värden kan dock 

anses försämra resultatens trovärdighet, för att varje datapunkt är viktig information i 

tidsserien. Speciellt då investeringsstrategin går ut på att utnyttja tillfälliga 

                                                      
19 Lagen om stora siffror tyder på att samplets medeltal (vilket är en slumpmässig variabel) kommer att 
sammanlöpa mot hela populationens medeltal (som är fast), och den centrala gränsvärdessatsen 
konstaterar att samplets medeltal sammanfaller mot en normalfördelning. (Brooks, ss. 201, 2014) 
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prisdeviationer, kan dessa datapunkter vara viktiga att behålla i regressionerna. 

Orealistiskt stora eller små datapunkter har dock rensats från samplet. (Brooks, 2014).  

Slutligen testas eventuella problem med multikollinearitet genom användning av en 

korrelationsmatris. Matrisen visar korrelationen mellan de förklarande variablerna. Om 

korrelationsvärdena är under 0,5 existerar inte ett problem. I bilaga två presenteras 

korrelationsmatrisen för förklarande variablerna i det europeiska samplet. Inga tecken 

på starka korrelationer mellan de förklarande variablerna existerar. Å andra sidan 

påpekar Pallant (2010) att -0,7 och 0,7 är acceptabla begränsningar för korrelationen 

mellan två förklarande. 
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7 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras samtliga resultat för regressionsanalyserna. Totalt 113 stycken 

jämnviktade long-short och long only -strategier har formats på basen av ETF-fondernas 

benchmarkindex. De aktiva strategierna är sammanslagna till avkastningsportföljer. Se 

beskrivning på portföljerna i tabell 9, på sidan 47. Rebalanseringen av portföljerna sker 

på daglig nivå, men under dagen sker inte intradagshandel. I Long-short -portföljen sker 

alltså maximalt fyra transaktioner per dag, medan Long only -portföljen gör högst två 

transaktioner. Först presenteras resultaten för hela samplet för att få en övergriplig bild 

av strategins effektivitet. Vidare kommer resultaten att visas på basen av en geografisk 

uppdelning vilket även presenterades tidigare i deskriptiva statistiken. För att kunna 

analysera skillnader i avkastningarna på skuldebrev- och aktie ETF-fonder, uppdelas 

samplet också enligt tillgångsklass. Ytterligare presenteras portföljavkastningar på 

strategier som använder olika estimeringstider för ETF-premien i relation till 

benchmarkgruppen och därmed också indikatorn för det dagliga handelsbeslutet. För att 

omsättningshastigheten i portföljerna är så stor, beaktas också 

transaktionskostnadernas effekt på strategiernas effektivitet till slut. Avslutningsvis, 

sorteras portföljerna enligt premievolatilitet, likviditetsmått, fondålder och 

marknadsvärde för att se vilka egenskaper förklarar avkastningarna på portföljerna. 

7.1 Resultat för hela samplet 

I tabell 12 nedan presenteras resultaten för long-short -portföljen för hela samplet under 

undersökningens hela tidsperiod 1.1.2010–31.12.2017. Resultaten visar att strategin ger 

stora årliga alfan för samtliga regressioner i basscenariot av undersökningen. Samtliga 

alfan är även starkt signifikanta på en 1 % signifikansnivå. Både mätt med onormal 

avkastning (alfa) och riskjusterad prestation (IR) ger strategin goda resultat. Detta tyder 

på att hypotes 1 ger det uppskattade resultatet för hela samplet. Som förväntat, visar 

portföljerna med aktie ETF-fonder märkbart bättre resultat en portföljerna med 

skuldebrev. Alla tre benchmarkmodeller visar liknande resultat och resultaten skiljer sig 

från varandra endast med några hundradels procentenheter. Det kan förklaras med att 

alla riskfaktorer har betan på 0,00. Även om long-short modellen är marknadsneutral, 

kunde det förväntas någon inverkan av faktorerna i fråga. Förklaringsgraderna (adj. R2) 

är genom linjen låga och visar värden på 0,8–2,82%. 
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Tabell 12   Hela samplet – Long-short 

Tabellen presenterar resultaten för portföljer med samtliga aktiva strategiers avkastningar sammanslagna. Detta är 
basscenariot för hela samplet, samt en uppdelning enligt tillgångsklass. De olika portföljerna är long-short portföljer som är 
fullt investerade genom hela tidsperioden. Regressionerna är körda med tre olika benchmarkmodeller CAPM, FF3 och Carharts 
fyrafaktormodell. T-statistiken för alfat samt riskfaktorerna visar White’s (1970) robusta standardfel och är rapporterade i 
parenteserna. Alfat är årligt och beaktar inte transaktionskostnader.  

Benchmarkmodel 
Alfa 

(årligt)  
IR Mkt-rf SMB HML MOM 

Adj, 
R2 

Obs D-W 

Hela samplet                 
 

CAPM 21,90*** 1,61 0,00 
   

1,60 % 2025 1.64 
 

(27,23) 
 

(-3,46) 
      

FF3 21,86*** 1,61 0,00 0,00 0,00 
 

2,80 % 2025 1.64 
 

(27,21) 
 

(-2,03) (0,74) (-2,09) 
    

Carhart 21,86*** 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2,82 % 2025 1.63 
 

(27,17) 
 

(-2,13) (0,64) (-1,86) (0,32) 
   

Aktie ETF-fonder 
         

CAPM 25,60*** 1,89 0,00 
   

1,64 % 2025 1.75 
 

(27,72) 
 

(-3,59) 
      

FF3 25,54*** 1,88 0,00 0,00 0,00 
 

2,65 % 2025 1.75 
 

(27,69) 
 

(-2,32) (0,27) (-2,35) 
    

Carhart 25,54*** 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 % 2025 1.74 
 

(27,65) 
 

(-2,43) (0,17) (-1,73) (0,49) 
   

Skuldbrev ETF-fonder 
         

CAPM 7,00*** 0,52 0,00 
   

0,61 % 2025 1,96 
 

(11,82) 
 

(-2,11) 
      

FF3 6,93*** 0,51 0,00 0,00 0,00 
 

1,56 % 2025 1,96 
 

(11,79) 
 

(-0,30) (2,80) (-1,76) 
    

Carhart 6,93*** 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 % 2025 1,96 

  (11,75) 
 

(-0,51) (2,77) (-1,94) (-1,16) 
   

*indikerar signifikans på 10 % signifikansnivå, ** med 5% signifikansnivå och *** på 1 % signifikansnivå. 

7.1.1 Hela samplet – Long only 

I följande del presenteras resultaten för long only -portföljerna gällande hela samplet. 

Siffrorna presenteras nedan i tabell 13. Resultaten är liknande som för Long-short 

portföljen – samtliga portföljer visar stora onormala avkastningar. De årliga 

avkastningarna är dock aningen mindre än i de tidigare portföljerna. Det årliga alfat 

varierar mellan 21,62 % i aktie-ETF portföljen till 5,19 % i skuldebrevsportföljen. 

Intressant är att IR-värdena är aningen längre för long only -portföljernas del. Detta 

tyder på att den avkastning som överskrider benchmarkindexets avkastning kräver 

större risktagning för att uppnås. Mera specifikt är volatiliteten på skillnaden i 

spårningsfelet större för long only -portföljernas del. Som förväntat, visar long only -

portföljerna större värden för riskfaktorerna. Trots detta visar storleksfaktorn (SMB) de 

enda signifikanta positiva värdena på ca 0,2. Det kunde tyda på att en del av 

avkastningarna förklaras av att strategin bygger på placeringar i ETF-fonder som 

innehåller en stor del mindre (och mera illikvida) företag.  



 61 

Tabell 13                     Hela samplet – Long only 

Tabellen presenterar resultaten som ett indexerat medeltal av samtliga 113 aktiva strategiers avkastningar. Detta är Long only 
strategin för hela samplet. Portföljerna som är fullt investerade genom hela tidsperioden, men inga korta positioner får 
användas. Regressionerna är körda med tre olika benchmarkmodeller CAPM, FF3 och Carharts fyrafaktormodell. T-
statistiken för alfat samt riskfaktorerna visar White’s (1970) robusta standardfel och är rapporterade i parenteserna. Alfat är 
årligt och beaktar inte transaktionskostnader.  

Benchmarkmodel Alfa (årligt) IR 
Mkt-

rf 
SMB HML MOM 

Adj. 
R2 

Obs DW 

Hela samplet 
         

CAPM 18,33*** 1,35 -0,01 
   

5,22 % 2025 1.65 
 

(3.85) 
 

(-0,71) 
      

FF3 17,97*** 1,32 0,02 0,19*** -0,03 
 

6,30 % 2025 1.72 
 

(3.79) 
 

(0.74) (3.32) (-0,44) 
    

Carhart 17,79*** 1,31 0,02 0,19*** -0,01 0,03 6,46 % 2025 1.72 
 

(3.75) 
 

(0.78) (3.28) (-0,18) (0.77) 
   

Aktie ETF- fonder 
         

CAPM 21,62*** 1,59 -0,02 
   

5,10 % 2025 1.70 
 

(3.69) 
 

(-0.77) 
      

FF3 21,16*** 1,56 0,02 0,23 -0,03 
 

6,22 % 2025 1.70 
 

(3.63) 
 

(0.67) (3.34) (-0.37) 
    

Carhart 20,92*** 1,54 0,02 0,23*** -0,01 0,04 6,57 % 2025 1.71 
 

(3.58) 
 

(0.72) (3.31) (-0.12) (0.78) 
   

Skuldbrev ETF-fonder 
         

CAPM 5,22*** 0,38 0,00 
   

1,01 % 2025 1.69 
 

(5.55) 
 

(0.1) 
      

FF3 5,19*** 0,38 0,00 0,00 -0,02 
 

1,20 % 2025 1.69 
 

(5.55) 
 

(0.45) (0.04) (-1.44) 
    

Carhart 5,22*** 0,38 0,00 0,00 -0,02 0,00 1,20 % 2025 1.69 
 

(5.55) 
 

(0.43) (0.05) (-1.45) (-0,22) 
   

*indikerar signifikans på 10 % signifikansnivå, ** med 5% signifikansnivå och *** på 1 % signifikansnivå. 

De fåtal signifikanta riskfaktorerna på att strategins avkastningar inte förklaras av en 

utomstående faktor. Vidare visar long only -strategin även högre adj. R2-värden än Long-

short -portföljerna. Oberoende är förklaringsgraderna på en relativt låg nivå, och visar 

att även long only strategin inte starkt följer marknadsavkastningarna. Samtliga 

regressioner visar Durbin-Watson testvärden på 1,65–2,00 och detta ökar resultatens 

tillförlitlighet. Nollhypotesen för Breusch-Godfrey testet kunde inte heller förkastas, 

vilket bortsluter möjligheten för autokorrelation i residualerna. 

Figur 7 visar även grafisk presentation på avkastningarna. Grafen inkluderar 

strategierna, Fama-French marknadsavkastningen och köp-och-håll strategin för hela 

samplets ETF-fonder. Det framkommer tydligt att båda strategierna under hela 

tidsperioden presterat bättre än benchmarkindexet och köp-och-håll avkastningarna. 

Long only -strategin visar en större volatilitet i portföljavkastningarna och följer 

marknadernas rörelser närmare. I appendix 3 presenteras vidare hur strategin har 

presterat under en uppdelad tidsperiod på 2010–2013 och 2014–2018.  
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Figur 7 Portföljavkastningar – Hela samplet 

 

Graferna visar att båda strategierna systematiskt uppger positiva onormala avkastningar 

under tidsperiodens gång. Undantagsvis under korta perioder åren 2014–2015, verkar 

strategierna prestera svagare än marknadsindexet och köp-och-håll -portföljen. 

Intressant är att märka hur båda strategierna presterat bättre under den första halvan av 

tidsperioden och att avkastningarna till en grad minskat under perioden 2014–2018. 

Både de årliga alfan samt IR-värdet är mindre för andra tidsperiodens del. Detta kunde 

tyda på att arbitragemekanismen för skapande och inlösen av ETF-andelar blivit 

effektivare under de senaste fem åren. Handelsvolymerna för ETF-fonder har ökat 

dramatiskt under åren och detta kompenserar den sämre likviditeten för nya mindre 

ETF-fonder då den totala likviditeten granskas. Det stöder antagandet om att strategin 

inte fungerat lika effektivt under andra halvan av tidsperioden. 

7.1.2 Resultat för regionsportföljerna 

Till följande presenteras strategiernas regionala portföljer som formades på basen av de 

största geografiska områden inom ETF-marknaden som studeras i avhandlingen. 

Slutligen bildades fyra olika geografiska områden: Europa, USA, Stillahavsregionen och 

tillväxtmarknaden. För att resultaten för de tre olika benchmarkmodellerna ger väldigt 

liknande resultat, presenteras regressionerna endast för Carharts fyrafaktormodell 

hädanefter. Aktie och skuldebrevs ETF-fonder presenteras fortsättningsvis skilt. Tabell 

14 presenterar regionsportföljernas resultat för Long-short strategins del. Det årliga alfat 

för samtliga regressioner är starkt positivt, bortsett från skuldebrevs ETF-portföljen för 

tillväxtmarknaderna, som visar ett osignifikant värde. 
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Tabell 14                 Regionportföljer Long-short 

Tabellen presenterar resultaten för Long-short strategins portföljavkastningar uppdelat enligt geografiskt område samt 
tillgångsklass. Regressionerna är körda med Carharts fyrafaktormodell som benchmarkmodell. T-statistiken för alfat samt 
riskfaktorerna visar White’s (1970) robusta standardfel och är rapporterade i parenteserna. Alfat är årligt och beaktar inte 
transaktionskostnader.  

Regionsportföljer Alfa (årligt) IR 
Mkt-

rf 
SMB HML MOM 

Adj. 
R2 

Obs DW 

Aktie ETF-fonder                   

Europa 21,65*** 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97 % 2025 2.11 

  (16.15)   (0.36) (1.07) (-3.04) (-0.36)       

USA 23,88*** 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2.55 % 2025 1,90 

  (14.66)   (0.56) (-1.26) (-0.07) (2.06)       

Tillväxtmarknader 31,26*** 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 % 2025 1.96 

  (3.75)   (-2.06) (-2.25) (-0.01) (0.67)       

Stillahavsregionen 34,27*** 2,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 % 2025 1.91 

  (23.04)   (-1.63) (-0.81) (-1.19) (0.20)       

Skuldbrev ETF-fonder                   

Europa 5,60*** 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 % 2025 2.11 

  (11.95)   (-1.10) (-1.19) (-1.55) (-0.95)       

USA 4,40*** 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 % 1095 1.95 

  (3.05)   (0.34) (0.48) (1.12) (2.46)       

Tillväxtmarknader 12,02 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 % 413 1.98 

  (1.58)   (-1.47) (-1.04) (-1.24) (0.01)       

Stillahavsregionen 11,81*** 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 % 2025 2.31 

  (7.94)   (-1.51) (-0.35) (-1.28) (0.98)       

*indikerar signifikans på 10 % signifikansnivå, ** med 5% signifikansnivå och *** på 1 % signifikansnivå. 

Både för Aktie-portföljerna och skuldebrevsportföljerna visar Tillväxtmarknaderna och 

Stillahavsregionsportföljen de största onormala avkastningarna För aktieportföljerna är 

de årliga alfan 31,26 % och 34,27 %, respektive. Skuldebrevsportföljerna visade däremot 

årliga alfan på 12,02 % (osignifikant) och 11,81 %. För long-short -strategin visar samtliga 

riskfaktorer neutrala (0,00) värden i regressionerna. IR-värden för de mest lönsamma 

strategierna visar värden på 2,77 och 2,46, respektive. Resultaten är till en stor grad 

förväntade och i linje med tidigare undersökning. ETF-premierna och 

premievolatiliteterna är högst på mera exotiska marknader och ger bättre möjligheter 

för en investerare att utnyttja den tillfälliga ineffektiviteten. Senare i avhandlingen 

diskuteras även nackdelar med att göra handel på mera illikvida marknader.  

Härnäst presenteras resultaten för Long only -regionsportföljerna, som uppvisas i tabell 

15 nedan. Resultaten visar sig vara minst sagt intressanta i jämförelse till de tidigare 

observationerna. Samtliga regressioner visar fortsättningsvis starkt signifikanta positiva 

alfan. Största överraskningen är att USA-aktieportföljen ger de största onormala 

avkastningarna (28,09 %).  
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Tabell 15                  Regionportföljer Long only 

Tabellen presenterar resultaten för Long only strategins portföljavkastningar uppdelat enligt geografiskt område samt 
tillgångsklass. Regressionerna är körda med Carharts fyrafaktormodell som benchmarkmodell. T-statistiken för alfat samt 
riskfaktorerna visar White’s (1970) robusta standardfel och är rapporterade i parenteserna. Alfat är årligt och beaktar inte 
transaktionskostnader.  

Regionsportföljer 
Alfa 

(årligt) 
IR 

Mkt-
rf 

SMB HML MOM 
Adj. 
R2 

Obs DW 

Aktie ETF-fonder                   

Europa 17,50*** 0,70 -0,01 0,10* 0,02 0,00 5,97 % 2025 1.85 

  (2.75)   (-0.56) (1.43) (0.30) (-0.01)       

USA 28,09 *** 1,35 -0,01 0,07 -0,01 0,05 4,08 % 2025 1.92 

  (4.85)   (-0.30) (1.41) (-0.20) (1.46)       

Tillväxtmarknader 18,21** 0,76 -0,01 0,05 -0,06 0,01 2,47 % 2025 1.57 

  (2.47)   (-0.17) (0.71) (-0.81) (0.11)       

Stillahavsregionen 26,21 *** 1,22 0,02 0,22*** -0,03 0,01 4,27 % 2025 1.96 

  (4.18)   (0.85) (2.99) (-0.41) (0.12)       

Skuldebrev ETF-fonder                   

Europa 4,35 *** 0,24 0,00 -0,01 0.02** 0,00 3,81 % 2025 1.96 

  (5.89)   (0.60) (-1.43) (-3.21) (-0.73)       

USA 5,04** 0,51 -0,01 0,02 0,01 0,00 1,30 % 1095 1.92 

  (1.81)   (-0.38) (0.79) (0.20) (0.26)       

Tillväxtmarknader 9.10** 0,72 -0,06 0.03 -0,03 -0,03 4,08 % 413 1.84 

  (2.32)   (-1.11) (0.28) (-0,41) (-0,42)       

Stillahavsregionen 8,02 *** 0,52 0,00 -0,01 0,02 0,02 1,31 % 2025 2.02 

  (4.39)   (0.32) (-0.32) (-0.91) (1.07)       

*indikerar signifikans på 10 % signifikansnivå, ** med 5% signifikansnivå och *** på 1 % signifikansnivå. 

Detta kunde förklaras av att en stor del av Xetra-börsens ETF-fonder som placerar på 

den amerikanska marknaden är rätt så nyligen listade, vilket kunde bidra till en mindre 

handelsaktivitet. Fortsättningsvis förklarar det inte hela sanningen, eftersom Long-short 

-strategin ger en märkbart mindre avkastning på samma region. Återigen, visar Long-

short -strategin större IR-värden, vilket tyder på att investeraren inte måste ta lika 

mycket aktiv risk för att uppnå den onormala avkastningen. SMB faktorn visar låga 

positiva och signifikanta beta-värden Europa- och Stillahavsregionens aktieportföljer. 

Skuldebrevsportföljen i Europa visar även ett signifikant HML-värde, men beta värdet 

är nästan neutralt (0,02). Fortsättningsvis kan inte en stor del av den onormala 

avkastningen förklaras med någon av de fyra riskfaktorerna. 

7.2 Portföljer med olika estimeringsperioder 

I avhandlingens nästa del undersöks strategins lönsamhet genom användning av olika 

estimeringsperioder för ETF-premier i relation till benchmarkgruppen. Mera specifikt, 

används även en och fem dagars laggstruktur som indikator för strategin.  
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Tabell 16 Portföljer med olika estimeringsperioder 

Tabellen presenterar resultaten för investeringsstrategierna med olika estimeringsperioder för ETF-premien. Estimeringsperioderna 
är 1MA och 5MA. De olika estimeringsperioderna används för både long-short och long only strategierna. Resultaten är presenterat 
skilt för hela samplet, aktie ETF-fonderna och skuldebrevs ETF-fonderna. Regressionerna är körda med Carharts fyrafaktormodell 
som benchmarkmodell. T-statistiken för alfat samt riskfaktorerna visar White’s (1970) robusta standardfel och är rapporterade i 
parenteserna. Alfat är årligt och beaktar inte transaktionskostnader.  

Strategi Intercept IR Mkt-rf SMB HML MOM 
Adj. 
R2 

Obs DW 

Long-Short 1MA                   

Hela samplet 25,45*** 2,67 0,00 -0,01* -0,01 0,09 2,97 % 2025 1.85 
 

(31.55) 
 

(-0.77) (-1.89) (-0.73) (0.05) 
   

Aktie ETF-fonder 30,1*** 3,13 -0,01 -0,01** -0,01 0,15 2,61 % 2025 1.81 
 

(31.77) 
 

(-0.92) (-2.06) (-0.60) (0.08) 
   

Skuldbrev ETF-fonder 6,34*** 0,68 0,00 0,00 -0,01 -0,27 0,85 % 2025 1.86 
 

(11.64) 
 

(0.61) (0.72) (-1.25) (-0.23) 
   

Long only 1MA 
         

Hela samplet 15,97*** 1,07 0,06** 0,16*** -0,06 1,34 9,19 % 2025 2.17 
 

(3.50) 
 

(2.02) (7.38) (-1.13) (0.14) 
   

Aktie ETF-fonder 18,68*** 1,10 0,07 0,19*** -0,07 1,30 8,94 % 2025 2.17 
 

(3.33) 
 

(1.99) (7.25) (-1.01) (0.12) 
   

Skuldbrev ETF-fonder 5,20*** 0,54 0,00 0,01** -0,05** 1,23 1,04 % 2025 2.17 
 

(5.54) 
 

(-0.31) (2.34) (-4.22) (0.61) 
   

Long-Short 5MA                   

Hela samplet -15,31*** -1,63 0,00 0,01*** 0,01 -0,36 0,10 % 2025 2,01 
 

(-31.61) 
 

(-1.31) (2.92) (1.28) (-0.31) 
   

Aktie ETF-fonder -16,56*** -1,75 -0,01 0.01 0.01 -0,46 0,12 % 2025 1,93 
 

(-28.87) 
 

(-1.23) (2.94) (1.52) (-0.33) 
   

Skuldbrev ETF-fonder -9,39*** -1,01 0,00 0,00 -0,01** 0,06 0,05 % 2025 1,85 
 

(-32.80) 
 

(-0.96) (0.25) (-2.12) (0.09) 
   

Long only 5MA               

  

Hela samplet -4,49** -0,40 -0,03 0,21*** 0,14*** 0,04 20,36 % 2025 2,12 
 

(-2.52) 
 

(-2.45) (22.61) (6.03) (0.01) 
   

Aktie ETF-fonder -4,68** -0,39 -0,04** 0,26*** 0,18*** -0,17 20,79 % 2025 1,85 
 

(-2.18) 
 

(-2.52) (22.92) (6.19) (-0.03) 
   

Skuldbrev ETF-fonder -3,31*** -0,35 0,00 0,00 0,02** 0,69 0,07 % 2025 1,75 

  (-6.56) 
 

(0.37) (-1.33) (-2.63) (0.65) 
 

    

*indikerar signifikans på 10 % signifikansnivå, ** med 5% signifikansnivå och *** på 1 % signifikansnivå. 

På basen av tidigare undersökningar är en tre dagars laggstruktur närmast konsensus 

för premiernas uthållighet, men genom att även använda andra estimeringsperioder, 

ökar resultatens validitet. I tabell 16 presenteras både Long-short och long only -

strategierna med olika laggstrukturer för handeln. Rebalanseringen i portföljerna är 

fortsättningsvis daglig. Resultaten för regressionerna med olika estimeringsperioder 

visar mycket varierande resultat. Strategierna som använder föregående dags ETF-

premie i relation till benchmarkgruppen (1MA) som indikator, presterar starkt för alla 

portföljer. Long-short -strategins årliga alfa för hela samplet är 25,45 %, medan Long 

only -strategin visar ett årligt alfa på 15,97 %. Samtliga alfan är åter starkt signifikanta. 
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Återigen visar en stor del av portföljerna signifikanta positiva värden för SMB 

riskfaktorn. För Long only 1MA portföljen är även Mkt-rf faktorn signifikant, och svagt 

positiv (0,06). IR-värden för Long-short -portföljerna visar höga värden för hela samplet 

och aktieportföljens del, med siffror på 2,67 och 3,13, respektive. Sammanfattningsvis 

visar sig 1MA laggstrukturen vara minst sagt lika effektiv som 3MA laggstrukturen som 

används i basscenariot av undersökningen.  

För 5MA laggstrukturen är resultaten motsatta för alla portföljer. Samtliga portföljer ger 

signifikanta negativa årliga alfan. Sämst presterar aktieportföljen i Long-short -strategin 

med ett årligt negativt alfa på 16,56 %. Användning av en längre laggstruktur har en klart 

negativ inverkan på strategin. Under den längre tidsperioden har prissättningen i 

relation till benchmarkgruppens andra ETF-fonder redan normaliserats. De relativt sätt 

större förklaringsgraderna (20,36 % och 20,79 %) för long only -portföljerna visar också 

att 5MA laggstrukturen gör att strategin liknar till större grad marknadsavkastningen. 

För enstaka aktiva strategier kunde resultaten vara olika. Genomföring av ett antal 

kontrollestimeringar ger en konfirmation av att basscenariot på en 3MA laggstruktur 

fungerar effektivare. 

7.3 Kvantilportföljer med sorteringar 

I följande del rangordnas ETF-samplet i kvantilportföljer på basen av variabler20 som 

kunde förklara investeringsstrategins lönsamhet. Det betyder att samtliga 113 aktiva 

strategiers benchmarkgrupper sorteras med hänsyn till fem olika mått: premievolatilitet, 

XLM-mått, köp-sälj spridning, fondålder och marknadsvärde. Samplet sorteras i 

portföljer som var och en inkluderar 20 % av samplet. Exempelvis inkluderar Rank 5 -

portföljen för premievolatiliteten de benchmarkgrupper vars premievolatiliteter för 

ETF-fonderna är högst. De rangordnade kvantilportföljernas årliga avkastningar jämförs 

med varandra för att undersöka ifall någon av variablerna kunde förklara de onormala 

avkastningarna. Ifall Rank 5 -portföljens avkastningar märkbart skiljer sig från Rank 1 -

portföljen, har variabeln en inverkan på portföljavkastningarna.  

 

 

                                                      
20 Tabell 3 presenterar statistik för AUM, Köp-sälj spridning, XLM-mått och fondålder. Tabellerna 7 och 8 
visar statistik för premievolatilitet. 
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Tabell 17 Kvantilportföljer long-short med sorteringar 

Tabellen presenterar resultat för samtliga 113 aktiva strategier sorterade i fem kvantilportföljer enligt olika 
variabler. Siffrorna representerar årliga alfan av Carharts fyrafaktormodell som benchmarkmodell. Den 
sista kolumnen visar skillnaden i onormala avkastningar mellan Rank 1 och Rank 5 -portföljerna. 
Strategierna beaktar inte transaktionskostnader. 

Kvantilportföljer  

 Rank 1 2 3 4 Rank 5 5-1 

       

Premievol. 6,55 17,74 26,82 23,43 25,19 18,64  

 (11.07) (18.67) (24.08) (19.21) (18.05)  

Köp-sälj 13,62 23,43 21,13 28,02 26,53 12,91 

 (18.92) (19.38) (17.48) (22.52) (15.34)  

XLM 18,30 18,58 21,99 26,68 25,05 6,75 

 (18.15) (19.82) (18.31) (18.34) (16.07)  

Ålder 18,86 20,98 26,08 19,14 21,56 2,70 

 (12.00) (16.32) (19.08) (23.19) (20.67)  

AUM 19,70 17,60 22,42 22,71 25,64 5,94 

 (18.19) (17.38) (19.67) (15.76) (19.47)  

Samtliga alfan är signifikanta på en 1 % signifikansnivå. 

Rangordningen omkalkyleras på en årlig nivå, så att kvantilportföljerna ständigt 

innehåller de rätta aktiva strategierna Exempelvis, ifall marknadsvärde på ETF-fonderna 

endast jämfördes år 2010, kan sorteringen vara missvisande i jämförelse till de 

existerande marknadsvärden år 2017. 

I den första sorteringen ordnades aktiva strategierna i kvantilportföljer i enlighet med 

dess premievolatilitet. De tre portföljerna som har högsta premievolatiliteter uppvisade 

även klart högre portföljavkastningar än de två andra portföljerna. Rank 5 -portföljen 

har ett årligt alfa på 25,19 % i jämförelse till rank 1 -portföljen, vars årliga alfa endast är 

6,55 %. Dock visar rank 3 portföljen det bästa månatliga alfat på 26,82%, vilket gör 

resultaten mera svåra att tyda. För att rank 3–5 -portföljerna visar klart större 

avkastningar än de andra kvantilportföljerna, tyder det på att en större premievolatilitet 

har en positiv inverkan på avkastningarna. Till följande rangordnas portföljerna på 

basen av köp-sälj spridningen. För denna variabelns del är den stegvisa skillnaden i alfat 

mellan kvantilportföljerna ännu klarare. Rank 5 -portföljen visar ett årligt alfa på 26,53 

%, medan rank 1 portföljen visar ett motsvarande tal på 13,62 %. Köp-sälj spridningen 

reflekterar kostnaden för deltagare på marknaden att göra transaktionen för arbitrage, 

vilket även förklarar de stegvis sjunkande portföljavkastningarna. Även för det andra 

likviditetsmåttet, XLM, är resultaten entydiga. Rank 4 och 5 -portföljerna uppvisar de 
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klart högsta årliga alfan (26,68 % och 25,05 %), medan de lägst rankade portföljerna har 

klart lägre motsvarande tal på 18,58 % och 18,30 %. Den fjärde variabeln som används 

för att rangordna portföljerna är fondålder. De ETF-fonder som är yngst grupperas i rank 

5 -portföljen och resten på ett motsvarande sätt i de andra kvantilportföljerna. 

Skillnaderna i kvantilportföljerna är för varierande för att kunna dra klara slutsatser över 

dem. Rank 5 portföljen visar ett årligt alfa på 21,56 %, medan rank 1 -portföljen har ett 

årligt alfa på 18,86 %. Vidare existerar det ingen trend i resultaten för de mellanliggande 

portföljerna. Slutligen rangordnas portföljerna enligt ETF-fondernas marknadsvärde. I 

detta fall rangordnas aktiva strategierna så att de minsta ETF-fonderna får en plats i 

Rank 5 -portföljen. Storlekssorteringen ger ett klart resultat för undersökningens 

sampel. Kvantilportföljen där de aktiva strategierna med minsta marknadsvärde sorteras 

har ett årligt alfa på 25,64 %. Portföljen med de största marknadsvärden visar däremot 

ett månatligt alfa på 19,70 %. En genomgång av alla fem portföljer visar att 

portföljavkastningarna verkar bli mindre då ETF-fondernas marknadsvärde stiger. 

Resultaten stöder hypotesen om att de största ETF-fonderna är mera aktivt övervakade 

både via investerare och marknadsmäklare, vilket gör att ETF-premien snabbt 

försvinner.  
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8 RESULTATDISKUSSION 

I detta kapitel kommer de presenterade resultaten analyseras mera ingående. Resultaten 

kommer att återspeglas mot den teoretiska referensramen och relateras till de mest 

relevanta resultaten som tidigare undersökning inom ämnet har kommit fram till. 

Speciellt kommer resultaten att jämföras med Petäjistö (2017) eftersom att 

undersökningsmetoden närmast liknar hans. Kapitlet kommer vidare att visa hur 

transaktionskostnader påverkar portföljavkastningarna samt gå igenom andra 

potentiella praktiska problem som kunde uppstå i genomföringen av 

investeringsstrategierna. Slutligen presenteras förslag till fortsatt undersökning inom 

ämnet. 

8.1 Diskussion gällande prissättningens effektivitet för ETF-fonder  

Resultaten för samtliga portföljer i basscenariot (se tabellerna 10 och 11) uppvisar starkt 

signifikanta positiva alfan. Long-short portföljen för hela samplet uppvisar ett årligt alfa 

på 21,86 %, medan long only strategin presterade aningen sämre med alfat 17,79 %. 

Dessa resultat är i linje med Petäjistö (2017), vars portföljer också uppvisade stora 

positiva alfan före transaktionskostnader. Detta tyder också på att Hypotes 1 för 

undersökningen håller. Märkbart är att mina positiva alfan är större än i Petäjistös 

(2017) undersökning, som visar ett årligt alfa på 6,84 % i sitt basscenario. En naturlig 

förklaring till skillnaden kunde vara att en stor del av USA listade ETF-fonder är mera 

etablerade än de motsvarande fonderna på Xetra-marknaden. Detta syns i det totala 

marknadsvärdet som i Petäjistös sampel är $ 1 700 miljarder i jämförelse till mitt på 360 

miljarder €. Mängden ETF-fonder är 586 och 475, vilket tyder på att Xetra-marknaden 

har i medeltal mindre ETF-fonder, jämfört med marknadsvärde. Även 

handelsvolymerna är märkbart mindre på Xetra i jämförelse till NYSE. Tidigare statistik 

presenterar även att listningar på Xetra har varit aktiva under de senaste fem åren, vilket 

har ökat mängden nya ETF-fonder. Ytterligare har Brown et al. (2017) visat att in- och 

utflöden kan användas som indikatorer för en investeringsstrategi med ETF-fonder. 

Undersökningen ger bevis på att prissättningen på ETF-andelar med större sannolikhet 

skiljer sig från den underliggande portföljen då det sker stora in- eller utflöden i ETF-

fonden. Även andra ETF-studier (se exempelvis Engle och Sarkar, 2006; Delcourse och 

Zhong, 2007) har tidigare funnit brister i arbitrageprocessen för skapande/inlösen av 

andelar. Avhandlingen ger fortsatt bevis på en ineffektiv prissättning, som redan tidigare 

funnits för stängda fonder. Brauer (1988) och Pontiff (1995) har båda påvisat positiva 

alfan för investeringsstrategier med stängda fonder. Däremot är resultaten motsatta till 
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Tse och Martinez (2007) som inte antar att det är möjligt att utnyttja ineffektiviteten i 

prissättningen efter transaktionskostnader. Det är anmärkningsvärt, för deras 

undersökning visade samma genomsnittliga ETF-premier (fyra baspunkter) för ett 

amerikanskt ETF-sampel. Motiveringen är att skapande och inlösen av ETF-andelar sker 

till ett pris som redan estimerar ett kommande NAV-pris för ETF-fonden. Hur som helst, 

tyder denna förklaring på att marknaden alltid borde ha en korrekt estimering av 

kommande priset på den underliggande portföljen, vilket inte verkar som ett realistiskt 

antagande. 

Regionsportföljerna visade förväntade resultat – de största positiva alfan uppkommer i 

de internationella portföljerna. Portföljerna som placerade på tillväxtmarknaderna och 

Stillahavsregionen uppvisade både högsta alfan och IR-värden.  Resultaten är i linje med 

Petäjistö (2017), vars internationella portföljer också uppvisat de högsta onormala 

avkastningarna. Den tidigare presenterade statistiken för NAV-premiet och 

jämförelsepremierna indikerade även att prissättningen är ineffektivare för 

internationella ETF-fonder. Tidigare forskning har uppkommit med ett antal 

förklaringar till fenomenet. Piccotti (2015) beskriver problemet som 

likviditetssegmentering, vilket betyder att investerarna är färdiga att betala en premie 

för ETF-andelarna för att kunna diversifiera utomlands. Likviditetssegmentering har 

även tidigare behandlats i undersökningen för stängda fonder (se exempelvis Pontiff, 

1995) Ett även högre pris skulle betalas ifall den underliggande portföljen skulle byggas 

upp enskilt. Delcourse och Zhong (2007) har även argumenterat att ineffektiviteten 

kunde förklaras av en mindre andel institutionellt ägarskap, som gör de internationella 

ETF-fonderna mera illikvida. Slutligen förklarar Jares och Lavin (2004) skillnaden med 

osynkroniserade handelstider och informationsflöden. Denna avhandling kommer till 

motsatta resultat. Formulering av ETF-premien i relation till benchmarkgruppen i denna 

avhandling tacklar till en del problemet med osynkroniserad handel. Indelningen i 

benchmarkgrupper ignorerar att den verkliga underliggande marknaden (t.ex. Japan) 

skulle vara stängd. ETF-premien i relation till benchmarkgruppen jämför endast den 

tvärsnittliga prissättningen mellan liknande ETF-fonder. Det betyder att risken för 

timing inte existerar likas starkt. Slutligen använder Saunders (2018) Heritage 

Foundation Economic Freedom Indexet för att förklara ETF-premiens storlek. Detta är 

ett ytterligare proxy för hinder mot arbitrage och handel inom ett regionalt område. Flera 

av länderna inkluderade i Pacific- och tillväxtportföljerna visar lägre värden på indexet 

som mäter den ekonomiska friheten. Den mindre utvecklade infrastrukturen för 
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marknadsplatsen leder till högre kostnader för både ETF-fonden och auktoriserade 

deltagare. 

Intressant är också att riskfaktorerna inte ger signifikanta laddningar för någon av Long-

short portföljernas avkastningar. Detta märktes också i adj R2 värden, som för long-short 

portföljerna genom linjen visade värden på 0–3 % för samtliga regressioner.  Resultatet 

är i linje med Petäjistö (2017), som också kommenterade att strategin är totalt 

marknadsneutral. Däremot visade long only -portföljerna olika resultat gällande 

riskfaktorerna. Storleksfaktorn är för samtliga regressioner svagt positiv och starkt 

signifikant. Resultaten hänvisar till att del av long only -portföljavkastningarna förklaras 

av ETF-fondernas storlek. Närmare sagt kontribuerar ETF-fonder som placerar på 

företag med mindre marknadsvärden positivt till avkastningarna. Denna logik stöds 

även av det faktum att USA-portföljen för long only -strategin uppvisade förvånansvärt 

höga avkastningar (det årliga alfat 28,09 %) i jämförelse till de andra regionsportföljerna 

i samma sampel. Exempelvis Kaserer och Osterhoff (2016) ger bevis på att den 

underliggande portföljens likviditet är en stark determinant för ETF-premierna och i 

detta fall också investeringsportföljens lönsamhet. För företagen som existerar i small-

cap ETF-fonderas portfölj, kan det antas att analytikerbevakningen och därmed 

likviditeten är mindre. En närmare inblick till avhandlingens ETF-datasampel visar 

också att en stor del av USA ETF-fonderna fokuserar på small-cap företag, vilket 

förstärker antagandet. Även värdefaktorn (HML) ger signifikanta laddningar för enstaka 

regressioner. Betakoefficienterna är dock små (0,01–0,19) och korrelerar inte märkbart 

med portföljavkastningarna. Oberoende, kan en liten andel av avkastningarna 

kontribueras till värdefaktorn, som visar att företag med höga book-to-market värden 

avkastar bättre än företagen med låga värden för samma multipel.  

8.1.1 ETF-premiernas uthållighet 

Nästa del i undersökningen fokuserar på att analysera hur portföljernas 

estimeringsperioder kunde optimeras, för att uppnå den största ekonomiska nyttan av 

strategierna.  Det gäller alltså att kunna estimera hur långvariga ETF-premierna är för 

olika benchmarkgrupper. Då estimeringsperioden för ETF-premien förändras, sker det 

varierande förändringar i resultaten. För ETF-premien i relation till benchmarkgruppen 

som estimeras med 1 dags avkastning, visar portföljerna väldigt liknande resultat med 

portföljerna i basscenariot. Samtliga regressioner är fortsättningsvis starkt signifikanta 

för båda strategierna. För long-short strategins del ger 1MA -estimeringsperioden större 

onormala avkastningar än basscenariot, medan förhållandet för long only -strategin är 
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motsatt. Den riskjusterade prestationen ger också blandade resultat mellan de två olika 

strategierna. Long-short presterar bättre med 1MA strukturen, medan long only 

presterar starkare med 3MA strukturen. Vidare visar riskfaktorladdningarna liknande 

resultat för 1MA -portföljerna. SMB-faktorerna är fortsättningsvis signifikanta med 

svagt positiva betakoefficienter på 0,15–0,20. Även mkt-rf faktorn visar ett svagt positivt 

signifikant värde på 0,06. Long-short 1MA portföljen är fortsättningsvis 

marknadsneutral.  

Prestationen för 5MA portföljerna är för samtliga portföljer mera entydiga. Varje portfölj 

visar signifikanta och negativa resultat. Både mätt med onormal avkastning och 

riskjusterad prestation är portföljavkastningarna negativa.  Dessa resultat tyder på att 

arbitragemekanismen för ETF-fonderna har hunnit dra nytta av situationen som 

existerat på marknaderna d.v.s. någon av marknadsmäklarna har hunnit skapa/lösa in 

ETF-andelar och såvida balansera skillnaden med den underliggande portföljen. 5MA -

portföljen kontrollerades även regionvis, för att se ifall strategin kunde vara lukrativ för 

mindre likvida fonder. Även för regionsportföljernas del blev prestationen negativ. För 

enstaka aktiva strategier jämfördes inte avkastningarna, men resultatet tyder på motsatt 

bevis än exempelvis Petäjistö (2017) och Delcourse & Zhong (2007) påvisat för 

internationella ETF-fondernas del. Den förstnämnda ger en tid på 1–10 dagar, medan 

den andra 4–21 dagar för internationella ETF-fonder. En del av skillnaden kunde 

förklaras med att båda tidigare undersökningar även använt ett sampel för tidigare år. 

Tidsperioderna är 1996–2008 och 2007–2014, respektive. Under de senaste åren har 

både ETF-marknaderna och handelsvolymerna vuxit explosionsartat, vilket också har 

väckt intresse gentemot marknaderna för flera större aktörer. Flera av de mindre 

internationella landspecifika ETF-fonder har mera deltagare både för handeln med ETF-

andelarna och den underliggande marknaden.  

Resultaten ger inte entydigt svar till vilken portföljernas optimala estimeringsperiods 

längd är, och inte heller en bekräftelse gällande ETF-premiernas uthållighet. På Xetra 

marknaden verkar estimeringsperioden 1–3 dagar ge de mest lukrativa 

portföljavkastningar. Resultaten är i linje med Hilliard (2014), som estimerat att ETF-

premierna existerar i medeltal två dagar. Hon fann också stora skillnader på ETF-

premiernas uthållighet beroende på fondtyp och fondens regionala läge. Mina resultat 

ger ny insikt via regionala portföljerna som använder 1MA laggsturkturen för handeln. 

Även för aktiva strategier med mindre och mera illikvida ETF-fonder visar sig det 

positiva alfat bli större med en kortare estimeringsperiod för investeringsstrategin. 
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Närmast liknar detta resultat Engle och Sarkar (2006), som visar att även för 

internationella ETF-fondernas del försvinner ETF-premien i medeltal under en dag, 

t.o.m. på tre timmar. Överlag tyder det på att prissättningsmekanismen även för 

internationella ETF-fonder under det senaste årtiondet blivit mera effektiv. 

8.2 Vad förklarar portföljavkastningarna? 

I undersökningens nästa del sorterades aktiva strategierna i kvantilportföljer enligt olika 

variabler som antas ha en inverkan på investeringsstrategins lönsamhet. 

Kvantilportföljernas avkastningar jämförs med varandra för att undersöka de 

förklarande variablerna. Till sorteringen inkluderas alla 113 aktiva strategier. Endast 

long-short strategin används för jämförelsen. Med samma strävas det till att svara på 

undersökningens hypoteser 2–6.  

8.2.1 Premievolatilitet 

Undersökningens resultat för sorteringen enligt premievolatiliteten gav blandade 

indikationer. Å ena sidan gav rank 3 -portföljen de högsta avkastningarna, vilket borde 

tyda på att en högre premievolatilitet inte leder till högre onormala avkastningar. Å 

andra sidan visar de tre högst rankade portföljer klart högre avkastningar än de två sämst 

rankade portföljerna. Det finns därför svaga belägg på att premievolatiliteten på ETF-

premierna har en positiv inverkan på portföljernas onormala avkastningar. För att rank 

3-5 -portföljerna avkastar klart störst, kan det konstateras att hypotes 2 håller. Detta är 

i linje med exempelvis Piccotti (2015), vars resultat visar att spårningsfelets volatilitet 

har en klar positiv korrelation med ETF-premiens storlek. I hennes undersökning 

fungerar spårningsfelets volatilitet som den bästa estimatorn för premiernas existens 

och storlek. Vissa skillnader kan förklaras med skillnader i variabelns definition. Tse och 

Martinez (2007) visar också olikt bevis genom att analysera ETF prisvolatiliteten i 

jämförelse till den underliggande marknadens volatilitet. På marknaderna där 

volatiliteten för ETF-priset och premiet högst, var även ETF-premierna mest 

signifikanta.  

Denna avhandling använder ETF-premien i relation till benchmarkgruppens medeltal i 

stil med Petäjistö (2017). Underligt nog, är avhandlingens resultat även delvis motsatta 

med Petäjistö (2017), som finner att benchmarkgrupperna med höga premievolatiliteter 

entydigt korrelerar med större alfan för portföljerna. Även Pan et al. (2017) finner bevis 

på att arbitragemekanismen för ETF-fonder blir mindre effektiv då volatiliteten på 

marknaderna blir större. Undersökningen fokuserar dock endast på företagsskuldebrev.  
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8.2.2 Likviditetsmåtten 

Hypotes 3 och 4 antar att en sämre likviditet gör den teoretiska avkastningarna högre i 

portföljerna. Kvantilportföljerna med likviditetsmåtten (XLM och köp-sälj) som 

variabler visar båda ett positivt samband med portföljavkastningar för strategierna. 

Rank 1 -portföljerna för sorteringarna visar månatliga alfan på 1,98 % och 1,88 %, 

respektive. Däremot visar de lägst rankade portföljerna endast alfan på 1,41 % och 1,45 

%. Detta är naturligt, för båda variablerna representerar kostnader för investeraren att 

få omedelbar likviditet på marknaden. Därför är resultaten också långt sett i linje med 

tidigare undersökningar som inkluderat variablerna. Med samma kan det också 

konstateras att hypoteserna 3 och 4 håller.  

Resultaten är i linje med en stor mängd tidigare forskning. I studier inom stängda 

fonders premier har Bonser-Neal et. Al (1990) och Nishiotis (2004) funnit att fonder som 

placerar på marknader med större handelshinder, tenderar även att ha högre premier.  I 

dessa fall kan kostnader uppstå via högre handelskostnader i samband med 

transaktionen eller i form av en extra skatt som investeraren måste betala. Även Piccotti 

(2015) och Acharaya & Pedersen (2005) argumenterar att en rationell investerare 

överväger kostnaderna för en direkt investering i jämförelse till en indirekt investering 

via ETF-fonder. I en situation där transaktionskostnaderna och ETF-premien 

sammanlagt är mindre än den underliggande portföljen, är det ändå lönsamt för 

investeraren att placera via ETF-fonden och betala en liten premie för det. Detta 

fenomen kunde förklara ett långsiktigt ETF-premium som existerar för fonder som har 

en illikvid underliggande marknad eller större hinder för arbitrage. Mera specifikt finns 

det alltid en rationell investerare som är färdig att betala en premie ETF-priset, och ändå 

betala mindre för samma värdepapper i jämförelse av de totala kostnaderna. Även 

undersökning på den europeiska marknaden visar att den underliggande portföljens 

likviditet har en inverkan på ETF-premiens storlek. (Kaserer och Osterhoff, 2016) 

ETF-samplets genomsnittliga värden för både XLM-värdet och köp-sälj spridningen (25 

och 36 baspunkter) ger även klara begränsningar för hur strategin skall utföras i 

praktiken. Ifall samtliga köptransaktioner gjordes vid säljpriset och säljtransaktioner vid 

köppriset, skulle investeringsstrategins lönsamhet snabbt rasa. Såvida, i linje med 

Petäjistö (2017), är ETF-premierna kalkylerade genom att använda medeltalet av köp-

sälj priset vid börsens stängning. Det betyder att investeraren betalar i medeltal halva 

köp-sälj spridningen för transaktionerna. I stället för en aggressiv metod skall strategin 

utföras passivt, genom ständigt uppdaterade gräns-order transaktioner. Avhandlingens 
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475 ETF-fonder (113 aktiva strategier) gör det möjligt att ständigt fånga prisvarieringar 

och utnyttja dem i någon av portföljerna. Portföljkonstruktionen i denna avhandling ger 

ny insikt för Xetra-marknaden och följd på undersökningen av Kaserer & Osterhoff 

(2016), som endast studerade determinanterna för ETF-premien. 

8.2.3 Fondålder 

Hypotes 5 antar att en äldre och mognare ETF-fond i medeltal har flera aktörer som gör 

handel med andelarna och därmed borde fonden också visa mindre ETF-premier. Vi 

kunde redan från ETF-premie statistiken se att flera i medeltal yngre ETF-fonder visade 

högre premier och premievolatiliteter. Hur som helst, ger kvantilportföljerna sorterade 

enligt fondålder inga bevis på att aktiva strategierna med i medeltal yngre ETF-fonder 

skulle avkasta bättre. Därmed måste hypotes 5 förkastas. Resultaten är delvis i linje med 

Piccotti (2015) som visar att ETF-premien för nyligen listade ETF-fonder är som högst 

och småningom minskar under åren. Speciellt betonas likviditetsnyttan som den nya 

ETF-fonden ger. När olika marknader blir mognare, minskar också premiet som 

investerarna är färdiga att betala för diversifieringsnyttan till marknaden. Detta orsakas 

av att infrastrukturen och marknaderna antas utveckla under åren. ETF-premierna visar 

liknande resultat även i denna avhandling, men portföljsorteringarna visar att 

fondåldern för ETF-fonderna inte indikerar en signifikant förändring i de onormala 

avkastningarna för portföljerna.  Allt som allt, kunde det tyda på att prissättningen på 

ETF-fonderna under tidsperioden 2010–2017 på Xetra-marknaden blivit mera effektiv. 

Antagandet stöds av resultaten för regressionerna som kördes skilt för de uppdelade 

tidsperioderna 2010–2013 och 2014–2017. Samtliga portföljer visade mindre 

portföljalfan för den senare tidsperioden, även då flera nya ETF-listningar skett under 

de sista åren.  

8.2.4 Marknadsvärde 

Tankegången bakom hypotes 6 är att i genomsnitt mindre ETF-fonder (mätt enligt AUM) 

även ger bättre portföljavkastningar för strategierna. Portföljsorteringen enligt 

marknadsvärde ger signifikanta skillnader i portföljavkastningarna för rank 1–5 

portföljerna. Rank  5 -portföljen ger ett årligt alfa på 25,64 %, medan rank 1 -portföljen 

ett årligt alfa på 19,70 %, respektive. Detta tyder att hypotes 6 håller. Resultaten är i linje 

med Petäjistö (2017) som sorterar portföljerna enligt regionala områden. Ävenså, verkar 

även portföljerna med mindre marknadsvärde att avkasta bättre. En del av skillnaden 

förklarar han också med att den underliggande marknaden är mindre likvid. Exempelvis 

Cheng et al. (2009) och Chu (2011) ger bevis från den kinesiska marknaden på att ett 
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större marknadsvärde för ETF-fonden betyder i medeltal en mindre ETF-premie. Chu 

förklarar den negativa korrelationen med att större ETF-fonder har mindre 

transaktionskostnader via skalekonomier och därför också mindre kostnader för 

investerare. Olikt bevis ger Brown et al. (2017), som visar att mängden in- och utflöden 

ur ETF-fonden har en positiv korrelation med en större felaktig prissättning. ETF-fonder 

med större marknadsvärde har flera arbitragörer och andra deltagare som gör handel 

med andelarna. De begrundar argumentet med att arbitragemöjligheterna för en större 

mängd fondflöden inte är lika lätta att upptäcka med verkligt data i realtid. Även andra 

effektiva arbitragörer kan försvåra finnandet av arbitragemöjligheterna. Ytterligare visar 

deras investeringsstrategi, som placerar på den ETF-fonden med största utflöden och 

blankar den ETF-fonden med största inflöden, ett årligt alfa på 7 %. Sortering enligt 

handelsvolym, visar dock att portföljen med inaktivt handlade ETF-fonder ger ett även 

högre årligt alfa på 8 %.  

8.3 Transaktionskostnadskorrigerade resultat 

Ett av de uppenbara frågetecknen gällande portföljernas lönsamhet har att göra med 

transaktionskostnadernas inverkan på det slutliga resultatet. Petäjistö (2017) nämner 

dess inverkan, medan Pontiff (1995) och Kempf & Osthoff (2007) inkorporerar 

kostnaderna i analysen. Transaktionskostnaderna kommer att mätas på tre olika nivåer: 

1 bp, 5 bp, 10 bp. Via analysering av olika magnituders kostnader, ger kalkylerna en bild 

av vilken kostnadsnivå som portföljerna kunde tåla och fortsättningsvis producera 

positiva onormala avkastningar. I long-short -strategin avdras transaktionskostnaderna 

fyra gånger ifall båda positionerna omväxlas. Det förklaras med att båda positionerna 

först måste säljas och sedan köpas på nytt. Därmed för long only -portföljernas del 

uppkommer det maximalt två transaktioner på en dag. Tabell 18 presenterar 

transaktionskostnadskorrigerade resultaten för båda strategierna. 

Resultaten för portföljerna med transaktionskostnader inkluderade talar ett klart språk. 

Long-short portföljen visar ett positivt årligt alfa på 15,88 % då kostnader på 1 baspunkt 

inkluderas. Redan vid 5 baspunkters nivå har portföljavkastningen blivit negativ i 

jämförelse till marknadsavkastningen. Long-short portföljen för hela samplet kunde tåla 

kostnader upp till 3–4 baspunkter tills det sker en förlust gentemot marknadsindexet. 
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Tabell 18 Resultat korrigerat med transaktionskostnader 

Tabellen presenterar resultaten som en sammanslagen avkastningsportfölj av samtliga 113 aktiva strategiers 
avkastningar. Regressionsresultaten visar både lång-short och long only -portföljernas avkastningar. Portföljerna är 
fullt investerade genom hela tidsperioden. Transaktionskostnaderna är implementerade i tre olika nivåer: 1 bp, 5bp och 
10bp. Long-short portföljen gör maximalt fyra transaktioner per dag, medan i long only portföljen sker det maximalt 
två transaktioner per dag. Regressionerna är körda med Carharts fyrafaktormodell som benchmarkmodell. T-
statistiken för alfat samt riskfaktorerna visar White’s (1970) robusta standardfel och är rapporterade i parenteserna. 

Strategi Intercept IR 
Mkt-

rf 
SMB HML MOM Adj. R2 Obs DW 

Long-Short 
         

LS 1 Baspunkt 15,88*** 1,68 0,00 -0,01** 0,00 0,97 2,04 % 2025 1.64 

 (20.19)  (0.90) (-2.35) (0.62) (0.60)    

LS 5 Baspunkter -5,53*** -0,53 0,00 -0,01** 0,00 0,97 2,03 % 2025 1.65 

 (-7.40)  (0.91) (-2.36) (0.48) (0.60)    

LS 10 Baspunkter -26,51*** -2,80 0,00 -0,01** 0,00 0,97 2,03 % 2025 1.65 

 (-41.84)  (0.91) (-2.35) (0.48) (0.60)    
Long Only 

         

Long 1 Baspunkt 14,92*** 0,98 0,02 0,19*** -0,01 0,03 6,44 % 2025 1.86 

 (3.21)  (0.78) (3.30) (-0,19) (0,77)    
Long 5 Baspunkter 3,91 0,26 0,02 0,19*** -0,01 0,03 6,44 % 2025 1.86 

 (3.05)  (0.79) (3.28) (-0.19) (0,77)    
Long 10 Baspunkter -8,39** -0,54 0,02 0,19*** -0,01 0,03 6,44 % 2025 1.86 

 (-1.97)  (0.78) (3,28) (-0,19) (0,77)    

 

Resultaten ser däremot bättre ut för long only –portföljens del. Vid 1 baspunkters nivå 

är det positiva alfat ännu mindre (14,92 %) i jämförelse till long-short -portföljen, men 

beroende av en mindre mängd transaktioner, ger portföljen ännu et positivt alfa på en 

nivå av 5 baspunkter (3,91 %). Även om long-short portföljen hittills verkat prestera 

bättre före transaktionskostnader, har long only -portföljen en bättre potential att ge 

ekonomisk nytta i verkligheten.  

8.4 Kritik mot använda metoder i undersökningen 

Det är viktigt att behandla potentiella problem som den använda metoden i 

avhandlingen kunde orsaka då resultaten speglas till verkligheten. Det centrala 

problemet med undersökningen har att göra med att verkställa strategin i praktiken. 

Även Petäjistö (2017) understryker denna realitet efter att ha presenterat sina lukrativa 

resultat. Speciellt stor tyngd skall sättas här beroende på att rebalanseringen sker på 

daglig nivå. Det betyder att effekterna på dessa kostnader snabbt växer. Ett steg närmare 

verkligheten kom undersökningen genom att inkludera 

transaktionskostnadskorrigerade resultat i diskussionen. Strategierna kunde tåla några 

baspunkters transaktionskostnader och ändå visa positiva onormala avkastningar. För 

en institution är handeln med ETF-fonder inte transaktionskostnadsmässigt väldigt 

dyrt, problemet uppkommer närmast då handeln och rebalanseringen skall göras med 
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större portföljer. Inverkan på marknaden, speciellt för de mindre likvida ETF-fonderna, 

blir snabbt mycket stor. Därför begränsas portföljernas storlek snabbt på mera illikvida 

marknader. XLM-måttet visar hur stor inverkan på marknaden är i baspunkter för ett 

bud av 100 000 € blir. Detta är fallet om transaktionen omedelbart tvingas för hela 

summan. För att kunna komma undan med en mindre inverkan på marknaden, borde 

investeraren ha en större mängd portföljer med ”passiva” medel. Genast då det finns 

tillräckligt likviditet för en ETF-fond, skulle transaktionen genomföras till ett billigare 

pris. Det passiva angreppssättet möjliggörs av det stora tvärsnittssamplet som finns i 

avhandlingen. 

Den centrala styrkan i den valda metoden är att problemet med den styva prissättningen 

på nettotillgångsvärdet på den underliggande portföljen kan tacklas. Det innebär dock 

att undersökningsmetoden inte skulle beakta systematisk felprissättning. Med andra 

ord, ifall samtliga ETF-fonder skulle vara ineffektivt prissatta, kan resultaten oberoende 

visa att prissättningen vore effektiv beroende på att det inte märks i prisvarieringen 

mellan olika fonder i jämförelse till varandra. (Petäjistö, 2017, Broman 2012)    

En slutlig kommentar som kunde förvränga resultaten är att ETF-sponsorerna har ett 

potentiellt incentiv att påverka stängningspriserna på ETF-fonderna av 

rapporteringsskäl. SEC kräver att ett ETF-prospektus skall innehålla historiska ETF-

premier på basen av medelvärdet av köp-och sälj medelpriset vid stängningstiden. Från 

ETF-sponsorns sida ser det märkbart bättre ut ifall prissättningen på ETF-fonden under 

tidsperioden har varit så effektiv som möjligt. Det har inte funnits bevis på modifiering 

av rapporteringen, men exempelvis Gastineau (2009) har diskuterat om det potentiella 

problemet.  

8.5 Förslag till vidare forskning inom ämnet 

En central fråga som förblir oklar är hur dyrt det är att genomföra investeringsstrategin 

från ett likviditetsperspektiv. I denna avhandling används medeltalet av köp-sälj priset i 

slutet av handelsdagen för att kalkylera portföljernas avkastningar. Ifall handeln skulle 

genomföras mera aggressivt (köpa vid sälj-priset, sälj vid köp-priset), skulle kostnaderna 

snabbt försämra strategins lönsamhet. Medeltalet av köp- och säljpriset vid slutet av 

dagen fungerar som en rätt så realistiskt antagande, men likviditetskostnaderna skulle 

vara intressanta att behandla mera i detalj. XLM-måttet som används i undersökningen 

ger en bild på kostnaden för omedelbar likviditet, vilket inte heller rakt förklarar 

likviditetskostnaden för de aktiva strategierna. Exempelvis Bloomberg har data på 
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nuvarande likviditet (Eng: Implied liquidity) för ETF-fonder. Siffran förklarar hur 

många ETF-andelar potentiellt kan köpas/säljas på basen av den underliggande 

portföljens komponenter, utan att ha en effekt på handelspriset i ETF-fonden. Genom 

att använda estimaten för den nuvarande likviditeten, kunde undersökningen ge en även 

mera realistisk bild på strategins ekonomiska nytta.  

Den undersökta tidsperioden i avhandlingen sträcker sig inte genom en hel 

marknadscykel. Det skulle vara intressant att se hur portföljerna avkastar under en 

global recession. Fortsatt forskning kunde inkludera en längre tidsperiod i 

undersökningen för att uppnå flera resultat. Det blir även intressant att se om trenden 

för marknadernas effektivisering och tillväxt kommer att fortsätta. Denna avhandling 

gav implikationer om att prissättningen på ETF-fonder har blivit mera effektiv under de 

senaste åren. För att ETF-marknaderna utvecklas så snabbt, kunde det också vara 

intressant att upprepa denna undersökning om några år och se hur resultaten har 

utvecklats.  
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9 SAMMANFATTNING 

Förvaltade tillgångar i ETF-fonder har vuxit kraftigt under det senaste årtiondet och 

deras popularitet har stigit också i Europa. ETF-fondernas fördelar är delvis den låga 

kostnadsstrukturen i relation till de stora diversifieringsmöjligheterna, men också i den 

enorma likviditeten som har uppkommit. En ökad kostnadsmedvetenhet har varit en av 

de största drivkrafterna bakom den stora tillväxten i passiv investering. Ävenså, existerar 

det en underliggande kostnad som uppstår via transaktionspriset av ETF-andelen. 

Kostnaden som orsakas av ineffektiv prissättning på ETF-andelarna har potential att ge 

upphov till en förmögenhetsförflyttning från osofistikerade privata investerare till mera 

kunniga institutionella investerare.  

Denna avhandling undersökte huruvida det existerar ETF-premier på den europeiska 

Xetra-marknaden under tidsperioden 2010–2017. Utöver detta forskade jag ifall 

portföljer konstruerade på basen av ETF-premierna i stil med Petäjistö (2017) kan 

generera positiva onormala avkastningar.  Metoden jämför den relativa prissättningen 

för ETF-fonder med samma benchmarkindex, istället för att mäta ETF-priset i 

jämförelse till NAV-värdet. Detta angreppssätt eliminerade problemet med ett styvt 

NAV-värde som orsakas av osynkroniserad handel för internationella ETF-fonder på 

grund av tidszonsskillnader. Samma metod har inte förut använts på den europeiska 

marknaden, vilket ger ny infallsvinkel till litteraturen. 

Resultaten gällande ETF-premiernas existens är i det stora hela i linje med tidigare 

forskning inom ämnet. Undersökningen kontribuerar till den existerande forskningen 

genom ett omfattande sampel och deskriptiv statistik gällande den europeiska 

marknaden. Resultaten för de genomsnittliga ETF-premierna är 4 baspunkter och 11 

baspunkter för aktie ETF-fonder och skulderbrevs ETF-fonder, respektive. Sampeldata 

för aktie ETF-fonderna visar i medeltal mindre premier, men en markant högre 

premievolatilitet i jämförelse till skuldebrevs ETF-fonderna. Internationella och 

landspecifika ETF-fonder visar under sampelperioden de största hindren för arbitrage, 

vilket utspeglas i de högsta värden för både premien och premievolatilitet. Allt som allt, 

ger resultaten bevis på att prissättningen för ETF-fonder på Xetra lider i större grad av 

ineffektivitet i jämförelse till Nyse i Amerika.  

Pörtföljavkastningarna för strategierna visar stora onormala avkastningar före 

korrigering av transaktionskostnader. Long-short och long only -portföljerna för hela 

samplet ger årliga alfan på 21,86 %och 17,79 %, respektive. Även IR-värdet, som mäter 
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den riskjusterade prestationen, visar höga värden på 1,61 och 1,31. Jämförelse mellan 

olika tillgångar visar att portföljerna med aktie ETF-fonder avkastar märkbar högre än 

motsvarande portföljer med skuldebrevs ETF-fonder. För regionsportföljerna är 

resultaten till största delen förväntade. Portföljer på regioner där den underliggande 

marknaden är illikvid och flera barriärer för handel existerar, uppvisar också högsta 

årliga portföljalfan. Speciellt höga onormala avkastningar visar dock USA-

aktieportföljen för long only strategin, vilket strider emot majoriteten av tidigare 

forskning (Exempelvis Hilliard, 2014; Engle och Sarkar, 2006; Petäjistö, 2017). 

Resultaten kunde förklaras med skillnaden i marknadsplatsen mellan 

undersökningarna.  Investeringsstrategin gav de högsta onormala avkastningarna för 

portföljerna med 1MA och 3MA estimeringsperioderna för ETF-premien. 1MA 

laggstrukturen visar ett årligt alfa på 25,45 % för hela samplets long-short portfölj. 

Resultatet indikerar att största delen av ETF-premierna försvinner inom den första 

dagen, men att det existerar ineffektivitet även för en längre tidsperiod. 5MA-

portföljerna visar negativa alfan för samtliga portföljer. I jämförelse med tidigare 

forskning verkar arbitragemekanismen blivit effektivare, speciellt gällande 

internationella ETF-fonderna. De 113 aktiva strategierna sorterades även enligt olika 

variabler i syfte att kontrollera vad som förklarar portföljernas positiva onormala 

avkastningar. Resultaten visar att portföljer innehållande ETF-fonder med höga köp-sälj 

spridningar, XLM-värden och höga premievolatiliteter ger de bästa 

portföljavkastningarna för long-short strategin.  

Portföljavkastningarna korrigerades även för transaktionskostnader, vilket ytterligare 

kontribuerar till ETF-litteraturen. Den aktiva handel för portföljerna påvisade att 

portföljalfat snabbt sjunker då transaktionskostnaderna stiger. Hur som helst, visade 

long-short -strategin positiva alfan vid tre baspunkters kostnader, medan long only -

portföljen tål upptill fem baspunkters kostnader. Skillnaden orsakas av den större 

mängden transaktioner som long-short strategin kräver. Investeringsstrategin är mest 

optimalt utförd, genom innehav flera portföljer med ständigt uppdaterade gränsuppdrag 

för transaktionerna.  

Oberoende vilken insyn man har på portföljernas lönsamhet efter samtliga 

implementeringskostnader, ger avhandlingen bevis på att det existerar signifikanta 

kortvariga skillnader mellan priset på ETF-fonder och den underliggande portföljen på 

Xetra-marknadsplatsen. Denna skillnad kan orsaka en stor undangömd kostnad som 

investeraren måste ta i beaktande i samband med handeln på marknaden. 
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BILAGA 1 EXEMPEL PÅ GRUPPERING I BENCHMARKGRUPPER 

Tabell 19 Korrelationer mellan USA benchmarkindex 

Index Nasdaq Alphadex 

S&P500 1,00 

MSCI USA 1,00 

Nasdaq 100 0,98 

MSCI NA 0,99 

Russell 2000 0,97 

 

Gruppering av ETF-fonder med starkt korrelerade benchmarkindex. Det var endast en 

ETF-fond som hade Nasdaq Alphadex -indexet som benchmark, och därför kunde inte 

en egen aktiv strategi bildas. För att indexet korrelerade starkt med andra amerikanska 

benchmarkindex, kunde ETF-fonden sammanslås med MSCI USA gruppen. 
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BILAGA 2 KORRELATIONSMATRISER FÖR FÖRKLARANDE 
VARIABLERNA 

Tabell 20 Korrelationsmatris för Europa samplet 

 

 

 

 

 

Mkt-
rf 

SMB HML Rf MOM 

Mkt-rf 1     
SMB -0,69 1    
HML 0,51 -0,40 1   

Rf 0,00 0,00 0,00 1  
MOM -0,30 0,25 -0,43 0,00 1 
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BILAGA 3 STRATEGINS LÖNSAMHET UNDER OLIKA TIDSPERIODER 

Tabell 21                      Portföljavkastningar under olika tidsperioder 

Strategi Intercept IR Mkt-rf SMB HML MOM 
Adj. 
R2 

Obs DW 

Long-Short          

Aktie ETF-fonder 
         

Första perioden 29,48*** 2,11 0,00 0,00 0,00* 0,00 5,97 % 1013 2,01 

 (19.68) 
 

(-0.61) (1.85) (-1.88) (-0.77) 
   

Andra Perioden 21,78*** 1,79 0,00 0,00** 0,00* 0,00 2,21 % 1012 2,2 

 (23.68) 
 

(-1.52) (-2.68) (-1.90) (1.29) 
   

Long Only 
         

Första perioden 22,11*** 1,72 0,05 0,23** -0,08 0,03 7,89 % 1013 1,85 

 (2.67) 
 

(1.52) (2.31) (-0.67) (0.51) 
   

Andra perioden 19,98** 1,45 -0,04 0,21** 0,02 0,04 7,16 % 1012 1,81 

 (2.41) 
 

(-0,88) (2.12) (0.23) (0.57) 
   

Long-Short 
         

Skuldebrevs ETF-fonder 
         

Första perioden 8,09*** 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 2,64 % 1013 1,88 

 (8.08) 
 

(-0.89) (1.74) (-0.13) (-1.27) 
   

Andra Perioden 5,83*** 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00* 0,61 % 1012 1,97 

 (9.28) 
 

(0.31) (-1.17) (-1.30) (1.79) 
   

Long Only 
         

Första perioden 5,59*** 0,45 0,00 0,01 -0,02 -0,02 5,37 % 1013 1,97 

 (4.62) 
 

(0.26) (0.77) (-1.12) (-1.61) 
   

Andra perioden 4,80*** 0,51 0,01 -0,01 -0,01 0,02 0,87 % 1012 1,99 

 (3.34) 
 

(0.59) (-0.37) (-0.21) (1.17) 
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BILAGA 4 AVKASTNINGAR FÖR REGIONSPORTFÖLJER 
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BILAGA 5 RESULTAT MED TRANSAKTIONSKOSTNADER 
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