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Författare: Janne Väkiparta 

Handledare: Sven-Olov Daunfeldt 

Title: Is there more than one factor that influences the pricing of stocks – a study within the Swe-

dish stock market 

Titel: Finns det fler än en faktor som påverkar prisbildningen av aktier – en studie inom den svens-

ka aktiemarknaden 

Keywords: CAPM, APT, stock, stock market 

Nyckelord: CAPM, APT, aktie, aktiemarknad 

Abstract: In this essay, I examine whether CAPM or APT models give results on the Swedish 

stock market between 1998 and 2007. I examine if either CAMP or APT or both of these models 

fits in on the Swedish stock market and what the result is. What makes this essay interesting is that I 

use both models in one and the same study and compare the result of my estimates with these two 

models. As market index, I have used the OMXS30 index and as macroeconomic variables in APT 

model, I have used inflation, oil price, industry production index and interest. The result of the 

study is that with the macroeconomic variables, that I have used with APT and CAPM, gives 

CAPM and APT equivalent results. The conclusion of the study is that APT, with the correct va-

riables, is better model for estimating the stock prices than CAPM. 

Sammanfattning: I denna uppsats undersöker jag huruvida CAPM eller APT modellerna ger resul-

tat på den svenska aktiemarknaden mellan 1998 och 2007. Jag undersöker om någon av dessa mo-

deller passar in i den svenska aktiemarknaden och hurdan är resultatet. Det som gör uppsatsen in-

tressant är att jag använder båda modellerna i en och samma studie och jämför resultatet av upp-

skattningar av modellerna. Som markandsindex har jag använt OMXS30 index och som makroeko-

nomiska variabler i APT-modellen har jag använt inflation, oljepris, industriproduktionsindex och 

ränta. Resultatet av studien är att med de makroekonomiska variablerna, som jag har använt, ger 

både CAPM och APT likvärdiga resultat. Slutsatsen av min studie är att APT med de rätta variab-

lerna är en bättre modell att skatta priset på aktier än CAPM. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Man kan säga att den moderna finansiella teorin är baserad på tre olika antaganden: marknaden är 

mycket effektiv, investerare exploaterar potentiella arbitrage möjligheter och investerare är rationel-

la.1  

 

Portföljvalsteori har länge intresserat forskare i den ekonomiska världen. År 1952 presenterade Har-

ry Markowitz portföljvalsteorin. Han kom fram till att det finns ett samband mellan risk och avkast-

ning. Marowitz visade att investerare som bara är intresserade av utbyten mellan förväntad avkast-

ning och risk, kommer att välja portföljen från den effektiva fronten.2 Markowitz fick även Nobel 

priset 1990 för sitt livsverk inom portföljvalsanalys.3 

 

År 1958 utvecklade Tobin Markowitz analysen och visade hur man identifierar vilken effektiv port-

följ en enskild investerare ska välja. Han bedömde också hur en investerare skulle dela sina pengar 

mellan säkra tillgångar, som kontanter, och tillgångar med risk, som en portfölj. Denna framläggan-

de kallas ”Separation Theorem” och fungerar som bas för identifiering av den effektiva portföljen.4 

 

År 1964 presenterade William Sharpe CAPM (Capital Asset Pricing Model) i en artikel i ”Journal 

of Finance.” Det var dock inte första gången, som Sharpe försökte få sin artikel publicerade i denna 

tidskrift. Den första versionen av hans ”capital asset pricing model” förkastades av tidskriftens hu-

vudredaktör med följande motivering: ”his assumption that all investors made the same predictions 

was so `preposterous´ as to make his conclusions `uninteresting´." Sharpes CAPM är den modell av 

investerares förväntningar, som var det dominerande forskningsparadigmet till 1980-talet.5 Sharpes 

CAPM utvecklar Markowirtz portföljvalsteorin i frågan om vilken del av risken hos en tillgång som 

                                                 
1 Dimson & Mussavian, 1999, sid 2 
2 Dimson & Mussavian, 1999, sid 5 
3 Strong, 2000, sid 114 
4 Dimson & Mussavian, 1999, sid 5 
5 Dimson & Mussavian, 1999, sid 8 
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man inte kan diversifiera bort. Det är också det som prissätter tillgången i marknaden.6 CAPM är en 

beskrivning av verkligheten och en så kallad en-index modell. 

 

Stephen Ross utvecklade i 1976 en modell som heter APT (Arbitrage Pricing Theory). Den bygger 

på samma ide som CAPM, men skillnaden är att den är en multi-index modell. Det betyder att man 

försöker med olika andra faktorer, t. ex. oljepris och ränta, förklara prisbildningen på aktiemarkna-

den. APTs antaganden är inte heller lika förbindande som CAPMs.7 

 

Så vitt jag kunde undersöka, har liknande undersökningar där man jämför CAPM och APT i en och 

samma studie, sällan genomförts i den svenska marknaden. Ett snabbt sök på swopec.hhs.se gav 

inga resultat av liknande studier. Jag kommer att studera vilken av dessa två modeller kommer att 

ge mer signifikanta resultat. 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka om CAPM eller APT kan förklara prisutvecklingen på den svenska aktie-

marknaden, i ett informationssamhälle där allting är globalt, hastigt och elektroniskt. Jag kommer 

att testa både CAPM och APT i en och samma studie. Jag kommer också att undersöka om några av 

de redan tidigare erkända makroekonomiska variablerna (Chen, Roll, Ross) ger mest signifikanta 

värden på dagens svenska aktiemarknad med APT-modellen. 

 

Erfarenhet har visat att priset på olika tillgångar, som till exempel aktier, spelar en stor roll för dy-

namiken för ett lands tillväxtförlopp. När aktiekurserna stiger tenderar det att stimulera hushålls-

konsumtion och företagsinvesteringar och vice versa. Det gör även att penningpolitiken beaktar ut-

vecklingen på aktiemarknaden.8 Det gör att en undersökning om aktieprisbildning är också intres-

sant i makroekonomiskt syfte och inte bara i finansiellt syfte. 

1.3 Avgränsningar 

Det finns två välkända argument mot CAPM. Tidigare studier visar att det behövs mer än bara 

marknadsbeta för att kunna förklara priser i aktier. Också CAPMs orealistiska antaganden samt 

                                                 
6 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Capm 2008-03-27 
7 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Arbitrage_pricing_theory 2008-03-27 
8Sveriges Riksbank  http://www.riksbanken.se/templates/speech.asp?id=6133 2003-12-12 
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misslyckandet i empiriska studier är allmänt kända. Trots detta är CAPM den mest populära model-

len i ekonomiska studier om prissättning på tillgångar. Min hypotes, som jag baserar på tidigare re-

sultat av empiriska tester, är att APT ger bättre resultat än CAPM och att det finns fler än en faktor 

som påverkar prisbildningen. 

 

Jag är medveten om att faktorer, som påverkar prisbildningen, kan förändras under tiden och jag vill 

undersöka om några av faktorer definierade av Chen, Roll, Ross (1986) kan förklara prisbildningen 

i den svenska aktiemarknaden mellan 1998 och 2007. Detta ger sammanlagt 120 observationer. Jag 

har valt fem olika faktorer som jag kommer att ha med i studien. 

 

Den svenska kapitalmarknaden har genomgått stora förändringar under de senaste decennierna. Ex-

empelvis var omsättningen på Stockholmsbörsen i början av 1980-talet 10-20 miljarder per år me-

dan det idag inte är ovanligt med en dagsomsättning på 10-20 miljarder. I 2000 var omsättningen 

hela 4455 miljarder kronor.9 Jag är medveten om att valet av makroekonomiska faktorer är mycket 

viktigt och påverkar resultat, men jag avgränsar studien till att undersöka APT-modellen med de 

fem utvalda faktorer. 

1.4 Metod 

Jag kommer empiriskt testa både CAPM och APT med regressionsanalys. Jag kommer att skatta tio 

olika aktier först mot marknadsbetan och sedan mot marknadsbetan och fyra makroekonomiska va-

riabler. CAPM och APT kommer att skattas med hjälp av OLS (Ordinary Least Squares) linjär re-

gression metod. 

1.5 Disposition. 

I kapitel 2 kommer jag att genomgå teorin bakom CAPM och APT. Jag kommer också att gå ige-

nom tidigare tester av både CAPM och APT. Kapitel 3 handlar om data och empirisk metod. Jag 

går igenom datan och metoden, som jag har använt i testet. Kapitel 4 består av resultat av skattning-

ar av CAPM och APT modellerna. I kapitel 5 finns sammanfattning och avslutande diskussion. 

                                                 
9 Andersson & Svensson, 2003, s.12 
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2 Teori och tidigare undersökning 

Här kommer jag att gå genom teorierna bakom CAPM och APM modellerna och berätta om tidiga-

re empiriska undersökningar där man använt CAPM eller APT. Jag kommer inte att bevisa någon-

ting, utan går genom viktiga begrepp, antaganden och formler för att kunna förstå teorierna bakom 

modellerna. 

2.1 CAPM 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) är en en-index modell. Den formaliserar den nuvarande för-

ståelsen om relationen mellan risk och avkastning. Beteendevetare vet, att före man fastställer en 

normativ beteende teori (hur människorna borde bete sig), är det viktigt att förstå den övertygande 

teorin (hur människorna beter sig i verkligheten). Efter år av observering av det mänskliga invester-

ingsbeteendet vet vi, att de flesta investerare är riskaversa (ogillar risk), och inställningen mot kon-

sumtion och nytta spelar en allt viktigare roll i bestämning av räntor och avkastningar i aktiemark-

nader. Att förstå naturen av risk, är en viktig del i nuvarande forskning i området. En viktig konse-

kvens av denna forskning är CAPM. Det är mycket vitt använd teoretisk beskrivning av hur inve-

steringstillgångar är prissatta.10 

 

Den riktiga världen är för komplex för att förstå den och bygga modeller för. Därför ska vi göra 

några antaganden, som gör den riktiga världen enklare att förstå. Då kommer vi fram till en modell. 

Och i det här fallet heter den CAPM.  

 

CAPM behöver några antagen som gör det enklare. Först antar vi bort de svårigheter, som har lite 

effekt på CAPM:s beteende. Vi bygger en modell där det inte finns friktion mellan aktieprisernas 

rörelser. Först antar vi att det inte finns några transaktionskostnader eller skatter. Det betyder att 

man kan köpa och sälja aktier utan kostnad. Man tror att det har en liten betydelse i modellen och 

därför har den med. För det andra antar vi, att tillgångar är oändligt delbara. Det betyder, att inve-

sterare kan t ex köpa IBM:s aktier för en krona. Den tredje antagande är, att alla investerare är pris-

tagare. Då råder fullständig konkurrens och ingen enskild investerare kan påverka aktiepriser ge-

                                                 
10 Strong, R. A, 1993, s. 140-f. 
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nom sina handlingar i marknaden. För det fjärde antar vi att investerare gör sina investeringsbeslut 

m h a förväntade avkastning och risk. Nästa antaganden är att det finns riskfri in- och utlåningsrän-

ta. Två nästa antaganden handlar om homogena förväntningar och symmetrisk information. Alla in-

vesterare har samma förväntningar och samma information om tillgångar. Den åttonde antagande 

säger att det finns market för alla tillgångar. T o m human capital kan köpas och säljas i marknaden. 

Det ska också tilläggas att CAPM är en periods analys, dvs. avser en period.11 

 

Man kan tycka att efter alla antaganden bakom CAPM som vi har gjort gör detta till ohållbar i verk-

ligheten. Vi vet att investerare tänker om skatter och vi vet att de betalar provisioner till mäklare. Vi 

vet också att många tänker längre framåt än bara en period och att särskilt stora institutioner kan 

påverka marknadens riktning. Tar man hänsyn till alla saker, antaganden av CAPM utgör bara en 

moderat avvikelse från verkligheten. Empiriska undersökningar har visat, att CAPM fungerar bra 

och det är en användbar framställning av verkligheten.12 

2.2 Grundläggande finansiella begrepp 

Efter, att vi har gjort våra antaganden kan vi gå fram till grundläggande begreppen i det finansiella 

väsendet. Först definierar vi begreppet avkastning. Det kan ses som 

 

(1.)   
0

01

p
pdpr −+

≡  

där, 

 

p1 ≡ priset av en tillgång i slutet av period, 

d ≡ utdelning (om något) erhållit under perioden, 

p0 ≡ priset av en tillgång i början av period. 

Avkastning r är osäker och vi tolkar det som förväntad avkastning. 

 

Vanliga, riskaversa investerare är inte bara intresserad av förväntad avkastning, utan de är också in-

tresserad av den möjliga fördelningen av r. R är en slumpmässig variabel. Risken, som investerare 

tar när de köper en viss aktie eller tillgång, kan förklaras med fördelningen av möjliga avkastningar. 

                                                 
11 Elton E. J. 2003, m.fl., s. 292-f. 
12 Strong, R. A., 1993, s. 143 
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Förväntade avkastningarna är ofta normalfördelade och kan förklaras med två mätningar, förvänta-

de värdet och variansen σ2. Vanligtvis använder man kvadratroten av varians, σ (standardavvikelse), 

som mått av risk. 

 

Det är rimligt att anta, att det finns en nollrisk tillgång också i marknaden. Investerare kommer att 

kräva avkastning på pengar de inte kan använda när de vill. De skjuter upp sin tänkta konsumtion 

till ett senare tillfälle. En sådan tillgång är kallad för riskfri tillgång, och vi betecknar den med rf. 

ofta använder man 30-dagars statsobligationer som mått av riskfri tillgång, eftersom investerare ser 

möjligheten till utebliven betalning faktiskt som noll. Nu kan vi definiera riskpremium för tillgång j 

som, 

 

(2.)   rrriskpremie fjj
−≡ . 

 

Med de här förklaringarna kan vi gå vidare till vad CAPM egentligen handlar om, nämligen diversi-

fiering av risk (dvs. riskspridning) och sammanställning av optimal portfölj.13 

2.3 Diversifiering och optimal portfölj 

Vi går genom de viktigaste resultat av relativt enkla analyser om diversifiering av Harry M. Mar-

kowitz. Om en investerare har två aktier, den totala förväntade avkastningen för en portfölj rp är 

 

(3.)   2211 rwrwrp +=  

 

där wj är andelen av portfölj rp. Vidare säger vi att portföljvikten (Σ wj) är alltid 1. Här w1 + w2 = 1. 

Sedan kan vi räkna fram den totala variansen σp för portfölj rp som är 

 

(4.)  211221
2
2

2
2

2
1

2
11221

2
2

2
2

2
1

2
1

2 *2*2 σσρσσσσσσ wwwwwwwwp ++=++=  

 

där, 

 

σj
2 ≡ avkastningens varians för tillgång j, j = 1, 2, 

                                                 
13 Berndt, E. R., 1991, s. 21-f. 
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σj ≡ avkastningens standard avvikelse för tillgång j, j = 1, 2, 

σ12 ≡ avkastningens kovarians för tillgångar 1 och 2, och 

ρ12 ≡ korrelationskoefficient mellan avkastningarna för tillgångar 1 och 2. 

 

Den andra jämlikheten i ekvation (1.4) stämmer enligt definition σ12 = ρ12σ1σ2. 

 

Poängen med diversifiering är att uppnå en fastställd förväntad avkastningsnivå med minsta möjliga 

risken.14 Effekten på portföljrisken (variansen σ2
p), som uppkommer från de individuella tillgångar-

nas risk kan diversifieras bort, men risken i termer av kovarians kan inte diversifieras bort. Detta 

kan visas med formeln 

 

(5.)   ij
j

N

j
ijji

jii

N

j
jjp N

N
N

www σ
σ

σσσ )1()()(
2

1 ,11

222 −
+=+= ∑ ∑∑

= ≠==

, 

 

där, 

 

N = antalet aktier i portföljen, 

w = portfölj andelarna för en viss aktie, 

σ2
j = risken (variansen) av en viss aktie. 

 

Man kommer fram till andra jämlikheten med några enkla algebraiska metoder. Vi kan se här, att ju 

större antal olika aktier (ju större N) vi har, desto mindre blir påverkan av en viss aktie på pörtföl-

jens varians. Men däremot kan vi inte diversifiera bort kovarianser, vilket betyder att vi kommer all-

tid att ha en viss risk. Andra jämlikheten i ekvationen (1.5) är en mer realistisk framställning av vad 

som händer när vi investerar i en portfölj och inte bara i en enskild aktie.15 I figur 1 nedan kan man 

se vad händer med risken när man ökar antalet aktier i en portfölj med konstant avkastning. Ofta 

räcker det att blanda mellan 10 och 20 aktier för att uppnå goda resultat med diversifieringen. 

 

Figur 1: Diverifieringens effekt på risk i U.S.A. 

                                                 
14 Strong, R. A., 1993, s. 126 
15 Elton E.J., 2003, s. 57-ff. 
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Källa: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Figure 4.2 

 

För att kunna gå vidare behöver vi ytterligare definiera begreppen marginalavkastning och margi-

nalvarians för en aktie. Vi antar att en investerare har en utgångsportfölj med N aktier och noll in-

nehav av aktie k, wk = 0. Sedan bestämmer han att skaffa sig en liten mängd av aktie k och allt an-

nat innehav förblir oförändrad. Nu definierar vi marginalavkastning på aktie k i rp som ändring i rp, 

givet en liten ändring i wk.  

 

(6.)   k
k

p
k r

w
r

=
∂

∂
≡kastningMarginalav  

 

En liten ändring i portföljvikterna påverkar också i portföljvariansen. Vi definierar marginalvarian-

sen för aktie k, som förändring i σp
2 givet en liten förändring i wk. Efter härledning från ekvation 

(1.5) får vi, att marginal variansen blir 

 

(7.)   kp

N

i
iki

k

p
k w

w
σσ

σ
2*2riansMarginalva

1

2

==
∂

∂
≡ ∑

=

, 

 

där σkp är kovariansen mellan aktie k och portfölj p. Alltså, marginalvarians är förändringen i hela 

portföljvariansen, som resultat av en liten förändring i innehav av aktie k, beror på kovarianser mel-

lan aktie k och portfölj p. Både marginalvariansen och varians och kovarians beror på mätningsen-
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heter. För att kunna mäta relativa värden som är oberoende av enheter har man tagit fram Beta vär-

det. Beta värde, som CAPM använder, för aktie k kan uppskattas som 

 

(8.)   2
p

kp
kBeta

σ
σ

≡ . 

 

Eftersom betavärdet beror på sin kovarians, som i sin tur är mycket nära relaterad till marginalvari-

ans, kan vi kombinera ekvationerna (1.7) och (1.8) för att derivera proportionen mellan beta och 

marginal varians: 

 

(9.)   kpkpk beta*22riansMarginalva 2σσ ==  

 

Med hjälp av det här förhållandet kan man formulera optimalportföljen i betavärden. Särskild om en 

portfölj är optimal, då måste alla tillgångar med samma betavärde ha samma förväntade avkastning-

ar.16 

2.4 Linjärt förhållande mellan risk och avkastning 

Det finns ett linjärt förhållande mellan risk och avkastning, som jag kommer att visa. Vi antar att en 

investerare har en portfölj, som består av två aktier. Vi antar också att det finns en riskfri tillgång rf, 

som man kan låna och spara på. Det innebär att investeraren kan kombinera portföljen med riskfri 

sparning eller låning. I sådant fall blir förväntad avkastning för portföljen p 

 

(10.)   fafap rwrwr +−= )1( , 

 

där wa är andelen av kapitalet investerat i portfölj a. Portföljvariansen blir efter härledning 

 

(11.)   222
aap w σσ =       eller aap w σσ =  

 

Vi arrangerar om andra ekvationen i (11.) till wa = σp/σa. Sedan flyttar vi den till ekvationen (10.) 

och flyttar på termerna lite. Då får vi en ny ekvation för rp, som är 

                                                 
16 Berndt, E.R, 1991, s. 26-f. 
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(12.)   p
a

fa
fp

rr
rr σ

σ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
+=  

 

Nu har vi fått fram ett linjärt förhållande mellan risk och avkastning. Den totala portfölj avkastning-

en är alltså summan av den riskfria räntan och (ra-rf)/σa gånger portföljrisken σp. I figuren 2 nedan 

visas det med en rak linje, där vertikal axel mäter portföljs avkastning, horisontal axel mäter risken, 

rf är intercept och (ra-rf) / σa är lutnings koefficient.17 

 

Figur 2: Linjärt förhållande mellan risk och avkastning 

 
Källa: The Practice of Econometrics: Classic and Contemporary, Figure 2.1 

 

Den raka linjen som vi har fått fram kallas för SML (security market line). Den innehåller alla aktier 

i marknaden och portföljen a är i så fall marknadsportföljen. 

2.5 APT 

Denna teori, Arbitrage Pricing Theory, om prisbildning lanserades av Stephen A. Ross (1976) och 

är en multi index-modell. Den säger att den förväntade avkastningen på aktier är hänförlig till ett 

visst antal faktorer, uttryckta i form av index. Faktorerna är av makroekonomisk karaktär. Tänkbara 

faktorer för värderingen av en aktie kan vara konjunkturläget, aktiens branschtillhörighet, företagets 

vinstsituation, inflationstakt och räntenivå. Det är fortfarande osäkert vilka faktorer borde vara med 

                                                 
17 Berndt, E.R, 1991, s. 27-ff. 
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i modellen.18 Vissa aktier är mer känsliga för vissa faktorer än andra aktier och det påverkar avkast-

ningen. APT modellen liknar mycket CAPM, som är en en-index-modell, men till skillnad från 

CAPM är en flerindexmodell. 

 

APT säger att den förväntade riskpremien för en aktie ska bero på den förväntade riskpremien som 

är associerad till varje faktor och aktiens känslighet till var och en av dessa faktorer. Om en diversi-

fierad portfölj är konstruerad att inte ha någon känslighet för makroekonomiska faktorer, ska den 

förväntade avkastningen vara lika stor som den riskfria räntan.19 

 

Om portföljen erbjuder en högre avkastning än den riskfria räntan kan investeraren göra en riskfri 

vinst, arbitrage vinst, genom att låna pengar för att köpa portföljen. Om investeraren har konstruerat 

en diversifierad portfölj som bara är exponerad mot en faktor, kommer riskpremien att variera i di-

rekt proportion till portföljens känslighet för den faktorn. Exempelvis om vi har två portföljer A och 

B som endast berörs av en faktor. Där portfölj A är dubbelt så känslig mot den faktorn jämfört med 

portfölj B. Då ska portfölj A erbjuda den dubbla riskpremien jämfört med portfölj B. Genom att 

dela sin investering jämnt mellan statsobligationer och portfölj A, så fås samma känslighet mot fak-

torn som portfölj B och därav samma riskpremie. 20 

 

APT ger på en punkt samma slutsats som CAPM, nämligen att investeraren ska anpassa sin risknivå 

genom en blandning av riskfria och riskfyllda tillgångar.21 

 

Nu tänker jag gå genom en kort exempel av APT. Detta är en två index variant av det. Avkastning 

R för aktie i i två index modellen beskrivs enligt följande formel: 

 

(13.)   iiiii eIbIbaR +++= 2211 ** , 

 

där 

R = avkastning, 

ai = avkastning på aktie i då alla index = 0, 

                                                 
18 Strong, R. A., 1993 s. 148 
19 Vinell, L. m.fl., 1987, s. 172-ff. 
20 Vinell, L. m.fl., 1987, s. 172-ff. 
21 Vinell, L. m.fl., 1987, s 179 
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bi1 = beskriver hur känslig aktie i:s avkastning är för index 1, 

I1 = värde på index 1 som påverkar aktie i:s avkastning och 

ei = felterm. 

 

Vi måste också anta uppsättning av index som används innehåller alla källor av kovarianser mellan 

tillgångarna 

 

(14.)   0 

 

Nu kan vi uttrycka den förväntade avkastningen för aktie i, som 

 

(15.)       

 

där λ anger hur mycket förväntade avkastningen för tillgång i ökar då bi ökar med en enhet.22 

2.6 Empiriska tester av CAPM 

Även om CAPM utvecklades i början av 1960-talet var det inte förrän i slutet av 1960-talet man 

kunde utföra första empiriska tester. Detta pga. att det inte fanns någon databas för aktier och att 

först då blev datorer mer kraftiga.23 

 

Den första noggranna empiriska testen av CAPM utfördes av Black, Jensen och Scholes i 1972 (se-

nare BJS). De kom fram till att ”the cross sectional plots of the mean excess returns on the portfo-

lios against the estimated betas indicate that the relation between mean excess return and beta was 

linear.”24 De också avslutar sammanfattningen genom att konstatera att “the beta factor seems to be 

an important determinant of security returns”.25 Även Fama och MacBeth (1973) och Blum och Fri-

end (1973) utförde empiriska tester av CAPM med resultat som stödde resultat som BJS kom fram 

till.26 

 
                                                 
22 Elton E.J., 2003, s.366-ff. 
23 Dimson & Mussavian, 1999, s. 9 
24 Black, Jensen, Scholes, 1972, s. 44 
25 Black, Jensen, Scholes, 1972, Sammanfattning 
26 Dimson & Mussavian, 1999, s. 9 
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En stor vändpunkt i den empiriska testningen av CAPM var Richard Rolls förkrossande kritik mot 

CAPM i Journal of Financial Economics år 1977. Roll menade att market index ska inkludera även 

obligationer, fastigheter, utländska tillgångar och allt annat, materiellt eller omateriellt, som ökar 

välfärden. Han poängterade att portföljen som BJS använde i 1972 var säkerligen inte den riktiga 

portföljen.27 

 

Många forskare har försökt svara på Rolls kritik. T ex både Shanken (1987) och Kandel & Stamba-

ugh (1987) argumenterade att även om aktiemarknaden inte är den riktiga marknadsportföljen, kor-

relerar den väldigt mycket med den riktiga marknaden.28 

 

Utöver detta hittade man bevis för att även andra faktorer påverkar avkastningen av aktier. Alla des-

sa empiriska bevis utgör en motivation för vidare forskning av andra modeller, som bättre kunde 

förklara avkastningar, eller åtminstone visa varför CAP-modellen var inte komplett. 

2.7 Empiriska tester av APT 

Omkring tiden då Roll publicerade sin kritik mot CAPM utvecklade Stephen Ross APT. Kärnan av 

APT är att bara en liten mängd av systematiska inflytanden påverkar de långsiktiga genomsnittliga 

avkastningarna av aktier.29 Dessa systematiska inflytanden kallas vanligtvis för faktorer eller index. 

Sedan APT utvecklades har antalet faktorer, valet av faktorer samt tolkningen varit den mest debat-

terade frågan. 

 

En tidig empirisk test av APT utförd av Roll & Ross i 1980, gav resultat att det skulle finnas fyra 

faktorer som påverkar aktiemarknaden i USA.30 

 

Chen, Roll och Ross gjorde i 1986 en välkänd test av APT, där de använde makroekonomiska fak-

torer som risk faktorer. De hittade fem signifikanta faktorer som har ett förhållande till aktiepriser i 

USA. Dessa är 1) index för industriproduktion 2) skillnad i avkastning mellan kortsiktiga och lång-

siktiga statsobligationer 3) skillnad i avkastning mellan säkra och osäkra papper 4) oförutsedd in-

                                                 
27 Dimson & Mussavian, 1999, s. 10 
28 Dimson & Mussavian, 1999, s. 11 
29 Dimson & Mussavian, 1999, s. 13 
30 Dimson & Mussavian, 1999, s. 14 
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formation 5) förväntad information. Det som också är intressant att konstatera är att marknadsindex 

och oljepris inte har någon påverkan på aktiepriser.31 

 

Trzinka (1986) hittade fem dominerande faktorer i sin studie om ett antal företag i USA. Cho et al. 

1986 genomförde en studie i elva olika industriella ekonomier. De hittade allt från ett till fem signi-

fikanta faktorer. Groenewold & Fraser (1997) hittade tre faktorer i den australiska marknaden. 

Cheng (1996) undersökte den brittiska marknaden och kom fram till att det är marknadsfaktoren 

som ensam ligger bakom den mesta informationen. Antalet faktorer varierar alltså från noll till näs-

tan tio i olika studier, men det finns inga klara instruktioner för hur och vilka faktorer man borde 

välja. 

 

APT-modellen har, precis som CAPM, kritiserats mycket under åren. Även om Dybvig och Ross 

(1985) har svarat på kritiken om APT kvarstår faktumet att det, liksom i CAPM, finns fundamentala 

begränsningar för empiriskt bevis av APT.32 

                                                 
31 Dimson & Mussavian, 1999, s. 14 
32 Dimson & Mussavian, 1999, s. 15 
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3 Data och empirisk metod 

3.1 Data 

Aktier (beroende variabler) 

Jag kommer att använda data från den svenska aktiemarknaden. Jag har valt OMX Stockholm 30 

(OMXS30) som marknadsindex. Detta är OMX Nordiska Börs Stockholms ledande aktieindex. In-

dexet består av de 30 mest aktivt handlade aktierna på den Nordiska Börsen i Stockholm. OMXS30-

indexet är ett marknadsviktat prisindex. Det är därför mycket passande som marknadsindex i min 

studie.33 

 

Jag har valt 10 aktier från OMXS30 listan. De tio aktierna representerar sju av tio olika sektorer i 

OMXS30 listan. Det gör att jag får dispersion i olika sektorer. Datans tillgänglighet har också på-

verkat min val av aktier. Jag har inte kunnat ta med aktier från tre sektorer, energi, hälsovård och 

kraftförsörjning, pga. att det inte finns data för aktier i dessa sektorer från 1998 – 2008. All data har 

jag kunnat hämta från OMXs hemsida, www.omxnordicexchange.com. 

 

De tio aktierna visas i tabellen nedan. Tanken var att ta med en aktie från alla sektorer, men jag har 

inte kunnat göra det. Jag har valt de här aktierna dels med slump, dels har jag varit tvungen att välja 

en viss aktie från en viss sektor för att den aktien är enda aktie i sektorn eller är den enda som har 

information från tidsperioden i fråga. 

  

                                                 
33 http://www.omxnordicexchange.com/produkter/index/OMX_index/OMXS_Local_Index/ 2008-09-29 
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Tabell 1: Mina aktier med namn och sektor 

Långnamn Namn Sektor
Assa Abloy B ASSA B Industri
Atlas Copco B ATCO B Industri
Electrolux B ELUX B Sällanköpsvaror och –tjänster
Ericsson B ERIC B Informationsteknik
Hennes & Mauritz B HM B Sällanköpsvaror och –tjänster
SEB A SEB A Finans
SSAB A SSAB A Material
Swedbank A SWED A Finans
Swedish Match SWMA Dagligvaror
Tele2 B TEL2 B Telekomoperatörer  

Källa: Egen 

 

Man kan se i diagrammet nedan att under tidsperioden har indexet haft en stigande trend. De tio ak-

tierna förutom Ericsson B och Tele2 B har varit mer stadiga. Det som är anmärkningsvärt är att när 

Ericsson och Tele2 aktier har stigit i början 2000 så kraftfull att även OMXS30 indexet har ungefär 

samma form i linjen. De andra aktierna har inte påverkats av så mycket av dessa två aktiernas stig-

ning i början av 2000-talet. Det betyder att dispersion i aktieval är mycket viktigt. 

Figur 3: Aktier och marknadsindex med nominella värden i tidsserie 1998-2008 

 

Källa: Egen 
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Nedan kan man se aktiestatistik med mina aktier och OMXS30 under tidsperioden 1998 - 2007. 

 

Tabell 2: Aktiestatistik 

Namn Medelvärde Min Max
ASSA B 148 74 383
ATCO B 88 45 135
ELUX B 174 94 763
ERIC B 186 26 763
HM B 279 154 702
SEB A 123 72 237
SSAB A 62 22 260
SWED A 164 95 268
SWMA 68 24 151
TEL2 B 177 50 806
OMXS30 859 470 1468  

Källa: Egen 

 

All data i OMXs hemsida presenteras som dagsdata. Jag har arbetat om det till månadsdata och fått 

genomsnittvärden för aktier och index för varje månad. Jag kommer att använda månatlig data ef-

tersom mina makroekonomiska variabler är månatliga. All makroekonomisk data publiceras må-

nadsvis. Därefter har jag arbetat månatlig data till månatlig förändring enligt följande formel  

 

(16.)   ∆ , 

 

där, 

Pt = det nominella värdet för månad t 

Pt+1 = det nominella värdet för månad t+1 

 

 

Makroekonomiska variabler (oberoende) 

Här kommer jag att presentera de olika makroekonomiska variablerna som jag har som oberoende 

variabler i denna studie. Jag är medveten om att faktorer, som påverkar prisbildningen av aktie, kan 

förändras under tiden och jag vill undersöka om några av faktorer definierade av Chen, Roll, Ross 

(1986) kan förklara en del av prisbildningen i den svenska aktiemarknaden mellan 1998 och 2007. 
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Eftersom publicering av makroekonomiska variabler sker i början av nästa månad, kommer jag att 

använda laggad data med en period t-1 (dvs. månad i mitt fall) för mina makroekonomiska T ex. 

SCB publicerar februari månads inflation i början av mars. Marknadsindex är dock inte laggad. Jag 

har valt fem olika faktorer som jag kommer att ha med i studien: 

 

1. Inflation, KPI 

2. Oljepris 

3. Industriproduktionsindex, IPI 

4. Ränta 

5. Marknadsindex, OMXS30 

 

Inflation KPI 

Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för prisutveckling och används bl.a. som in-

flationsmått och vid avtalsreglering. KPI visar hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för 

hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna faktiskt betalar.34 KPI är en pas-

sande variabel också för datas tillgänglighet eftersom det finns månatlig data från och med juli 

1954. Datan har jag hämtat direkt från SCBs hemsida, www.scb.se. Jag förväntar mig att inflationen 

påverkar negativt på aktiepriser, eftersom ökad inflation betyder minskat pengarvärde. Minskat 

pengarvärde betyder minskat värde för finansiella tillgångar. 

 

Oljepris Brent Crude Oil 

Som variabel för oljepris har jag valt Brent Crude Oil. Brent Crude är en av de större kategorierna 

av olja. Brent Crude har sin ursprung från Norra havet. Brent Crude är en allmänt känd fixpunkt för 

prissättning av olja från Europa, Afrika och Mellanöstern.35 Datan har jag hämtat direkt från EIAs 

hemsida, http://eia.doe.gov/ Jag har fått bearbeta datan från dagspriser till månatliga priser. Jag har 

tagit fram ett medelvärde för varje månad. Sedan har jag arbetat data till månatlig förändring i olje-

priset enligt formeln (16.) 

 

   ∆ , 

 

                                                 
34 http://www.scb.se/templates/Product____33769.asp, 2008-05-16 

35 http://en.wikipedia.org/wiki/Brent_Crude, 2008-05-16 



22 

 

Jag förväntar mig att oljepriset påverkar aktiepriserna negativt, men misstänker att dess påverkan 

inte är lika stor som de andra variablernas. 

 

Industriproduktionsindex IPI 

Industriproduktionsindex är ett mått på den totala produktionen inom industrin och är en indikator 

på industrikonjunkturen. Statistiken ger månadsvis data om den svenska industrins produktion. 

Uppgifterna är beräknade i fasta priser och är säsongrensade. Industriproduktionsindex bygger på 

tre olika slags uppgifter som är fördelade enligt följande: 5 % baseras på uppgifter om arbetade 

timmar, 20 % baseras på produktionsvolym och 75 % på leveranser. Jag förväntar mig att IPI-

indexet har en stor positiv påverkan för aktiepriserna, eftersom indexet är ett mått på konjunkturen. 

Datan har jag hämtat från SCBs hemsida www.scb.se.  

 

Ränta 

Räntan, som ofta beskrivs som priset på pengar, är en viktig makroekonomisk faktor och skall där-

med vara med i studien. Räntan har jag tagit fram så att jag subtraherar månadsräntorna av 10-års 

Statsobligationer med 3-månaders Statskuldväxel. Sedan tar jag fram förändringen per månad enligt 

formeln (16.) 

 

   ∆   

 

Datan har jag hämtat direkt från Sveriges Riksbanks hemsida www.riksbank.se. Jag förväntar mig 

att räntan har ett negativt samband med aktiepriserna. Det betyder att om räntan går ned, ökar akti-

ernas avkastning. 

 

Marknadsindex 

Jag har valt OMX Stockholm 30 (OMXS30) som marknadsindex. Detta är OMX Nordiska Börs 

Stockholms ledande aktieindex. Indexet består av de 30 mest aktivt handlade aktierna på den Nor-

diska Börsen i Stockholm. OMXS30-indexet är ett marknadsviktat prisindex. Det är därför mycket 

passande som marknadsindex i min studie.36 Jag förväntar mig att denna variabel har också en stor 

påverkan på aktiepriser. 

 

                                                 
36 http://www.omxnordicexchange.com/produkter/index/OMX_index/OMXS_Local_Index/ 2008-09-29 
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En viktig hypotes i linjär regression är att det inte finns multikollinearitet. Det betyder att det inte 

finns exakt linjärt samband mellan de oberoende variablerna. Detta definieras av Gujarati (2003) 

enligt följande: ”If multicollinearity is perfect the regression coefficients of the X variables are in-

determinate and their standard errors are infinite. If multicollinearity is less than perfect, the regres-

sion coefficients, although determinate, possess large standard errors (in relation to the coefficients 

themselves), which means the coefficients cannot be estimated with greater precision or accuraty.”37 

 

Ett sätt att avslöja multikollinearitet är att man räknar korrelationer mellan alla variabler. Resultat 

av detta presenteras som korrelationsmatris i tabellen nedan. Om man har värden mellan -0,50 och 

0,50, kan man säga att man har låg korrelation mellan variablerna.38 Enligt tabellen har man inte 

problem med multikollinearitet i denna studie. 

 

Tabell 3: Pearson korrelationsmatris mellan makroekonomiska variabler 

Oil KPI IPI Ränta OMXS30
Oil 1
KPI 0,006 1
IPI 0,026 ‐0,143 1
Ränta 0,184 ‐0,060 ‐0,073 1
OMXS30 ‐0,078 ‐0,230 0,247 0,072 1  

Källa: Egen 

 

Man kan också avslöja multikollinearitet i samband med analysen av modellen. Man får då ett VIF-

värde för alla oberoende variabler. Man använder ”The variance inflation factor (VIF)” för att av-

slöja om en oberoende variabel har ett stark linjärt samband med resterande variabler. VIF mäter 

hur mycket variansen av den estimerade regression koefficient ökar om variablerna är korrelerade. 

Värdet VIF = 1 tyder på att det inte finns multikollinearitet ovh VIF > 1 tvärtom.39 Montgomery 

och Peck (1982) föreslog att när VIF-värdet är större än 5 har man problem med multikollinearitet. 

Mina variabler fick VIF-värden mellan 1 och 1,2, vilket också tyder på att det inte finns detta pro-

blem. 

3.2 Empirisk metod 

                                                 
37 Gujarati, D, 2003, s. 344 
38 Gujarati, D, 2003, s. 371-372 
39 Gujarati, D, 2003, s. 350-351 
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Test av CAPM 

Jag kommer först att testa mina aktier med hjälp av CAPM mot marknadsindex. Jag kommer att 

göra en regressionsanalys, vilket betyder att man skattar det genomsnittliga värdet av en variabel 

givet värdena på de andra variablerna. Detta kommer jag att göra genom att skatta ekvationen 

 

(17.)    α  

 

där, 

 

 Ri = den förväntade avkastningen för aktie i 

 α = intercept för aktie i 

 = koefficienten för aktie i, tillgångens känslighet på marknadsindex 

 = marknadsindex 

 = felterm 

 

Ekvationen kommer att skattas med hjälp av OLS (Ordinary Least Squares) linjär regression metod. 

 

Jag kommer att skatta alla mina tio aktier mot marknadsindex. Då får jag tio olika resultat som jag 

kommer att presentera i en tabell. Jag har en tidsserie av data från januari 1998 till december 2007, 

vilket sammanlagt ger 120 observationer. Jag förväntar mig att de aktier som har den största om-

sättningen, dvs. har den största påverkan på hela marknadsindexet, kommer att ge bästa resultat. En 

sådan aktie, förväntar jag, är t ex. Ericsson. 

 

Jag är också intresserad av signifikansen av modellen. Det enklaste sättet att testa detta är att ha 

nollhypotes H0: = 0 och testa det mot H1: ≠ 0. Jag kommer att testa det med t-test på 95% signi-

fikans nivå. Jag får ett t-värde när jag skattar min ekvation. Ett t-värde som är mer än 1,96 anger att 

parametern med 95% säkerhet är statistiskt skild från noll. 

Test av APT 

Nästa steg är att testa mina aktier mot mina makroekonomiska variabler. Jag kommer att göra en 

regressionsanalys, med OLS metoden. Jag kommer att skatta APT-modellen med hjälp av följande 

ekvation: 
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(18.)    α        

 

där,α 

 

 Ri = den förväntade avkastningen för aktie i 

 α = intercept för aktie i 

 = koefficienten, tillgång i:s känslighet på variabel j 

 I1 = Oljepris 

 I2 = Inflation 

 I3 = Industriproduktionsindex 

 I4 = Ränta 

 I5 = OMXS30 

 = felterm 

 

Jag kommer att testa signifikansen av APT-modellen på samma sätt som med CAPM. Jag gör noll-

test för alla variablerna enligt följande: H0: = 0 och testa det mot H1: ≠ 0. Jag kommer att testa 

det med t-test på 95% signifikans nivå. Jag får ett t-värde när jag skattar min ekvation. Ett t-värde 

som är mer än 1,96 anger att parametern med 95% säkerhet är statistisk skild från noll. 

 

Resultatet av regression kommer också ge mig information om autokorrelation, vilket är ett vanligt 

problem med multipelregressionsanalys. Negativ autokorrelation betyder att en positiv residual följs 

av en negativ residual osv. Positiv autokorrelation betyder att en positiv residual följs av en positiv 

residual och tvärtom. Problemet med autokorrelation är att resultatet av regression resulterar till 

höga t-värden. Det kan leda till att nollhypotesen förkastas. Autokorrelation kommer att testas med 

hjälp av Durbin-Watson test. Hypotesen är att det inte finns autokorrelation i de oberoende variab-

lerna. Man tolkar resultatet av Durbin-Watson test så att ett värde nära 2 är bra, vilket innebär att 

hypotesen är korrekt. 

 

Det nästa som uppmärksammas är R2 då det borde bli så nära 1 som möjligt. Regressionens R2 vär-

de talar om vilken proportion av variationen i den beroende variabeln som förklaras av variationen i 
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den oberoende variabeln aktiens avkastning.40 Med andra ord är den en måttstock som säger oss hur 

mycket som regression kan förklara den beroende variabeln. R2 ligger alltid mellan 0 och 1.41 

 

F-test är däremot en statistisk test, som visar om man med alla oberoende variablerna i regressions-

analys kan förklara förändringar i den beroende variabeln. Eftersom F-testet är en statistisk test får 

man ett p-värde. p-värdet visar om resultatet av F-test är statistiskt signifikant eller inte.42 Om p < 

0,05 är modellen som helhet signifikant på 5% nivån. 

 

                                                 
40 Berndt, E. R., 1991, s. 40 
41 Gujarati, D, 1995, s. 202 
42 http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/regressio/analyysi.html 2005-12-27 
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4 Resultat 

Här kommer jag att presentera resultat av mina skattningar av ekvationer (17.) och (18.). Resultatet 

presenteras i tabell 4 nedan. En viktig fråga när man tolkar resultat är hur bra de två modellerna 

passar in för datan. Enligt min hypotes finns det fler än bara marknadsfaktor som påverkar prisbild-

ningen av aktier. Den viktigaste frågan är om APT ger statistiskt ett bra resultat. Om så är fallet så 

betyder det att det finns fler än en faktor som påverkar prisbildningen av aktier i den svenska mark-

naden. Jag kommer att gå igenom tabellen och tolka resultaten av skattningar och ge svar på mina 

frågor.
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Tabell 4: Resultat av APT och CAPM skattningar med OLS metoden. I tabellen finns D-W värde för Durbin-Watson test för autokorrelation, adjusted R2, allmän F-test för 

duglighet av OLS skattningar, p-värde i [ ] hakparentes. * uttrycker signifikans. 

Aktie α Oljepris KPI IPI Ränta OMXS30 R2 adj. F‐test D‐W α βrm R2 adj. F‐test D‐W

ASSA B c: ‐0,640 ‐0,078 0,172 1,500 ‐0,062 0,882* 0,225 [0,000] 1,79 ‐0,208 0,872* 0,234 [0,000] 1,71
t: ‐0,40 ‐0,97 0,21 0,42 ‐1,20 5,63 ‐0,26 6,06

ELUX B c: 1,570 ‐0,013 0,461 ‐12,043* ‐0,017 0,814* 0,143 [0,000] 1,84 ‐0,757 0,671* 0,105 [0,000] 1,72
t: 0,82 ‐0,12 0,47 ‐2,85 ‐0,28 4,40 ‐0,77 3,84

ERIC B c: ‐1,621 ‐0,028 ‐0,220 4,554 0,060 2,190 0,758 [0,000] 1,70 ‐0,936 2,270* 0,758 [0,000] 1,62
t: ‐1,22 ‐0,38 ‐0,32 1,55 1,41 17,00 ‐1,40 19,24

HM B c: 1,096 ‐0,162 0,473 ‐4,691 ‐0,049 0,594* 0,124 [0,001] 1,66 0,236 0,536* 0,990 [0,000] 1,56
t: 0,69 ‐1,83 0,58 ‐1,33 ‐0,05 3,86 0,29 3,71

SEB A c: ‐0,358 ‐0,055 0,471 0,508 ‐0,014 0,757* 0,361 [0,000] 1,59 0,222 0,750* 0,371 [0,000] 1,57
t: ‐0,36 ‐0,98 0,91 0,23 ‐0,42 7,75 0,44 8,37

SSAB A c: 1,690 0,111 0,684 ‐6,272* 0,015 0,691* 0,217 [0,000] 1,58 1,245* 0,593* 0,183 [0,000] 1,47
t: 1,36 1,61 1,07 ‐2,28 0,39 5,74 1,94 5,21

SWED A c: ‐1,139 ‐0,134* 0,592 2,271 ‐0,006 0,479* 0,206 [0,000] 1,68 ‐0,162 0,504* 0,185 [0,000] 1,60
t: ‐1,08 ‐2,27 1,08 0,97 ‐0,18 4,67 ‐0,30 5,25

SWMA c: 2,413* 0,035 0,122 ‐4,293* 0,005 0,010 0,190 [0,212] 1,58 1,610* ‐0,041 0,000 [0,574] 1,48
t: 3,04 0,80 0,30 ‐2,44 0,21 0,13 3,96 ‐0,56

TEL2 B c: ‐1,108 ‐0,035 1,393 ‐3,468 ‐0,074 1,630* 0,476 [0,000] 1,45 ‐0,295 1,515* 0,466 [0,000] 1,36
t: ‐0,67 ‐0,39 1,64 ‐0,95 ‐1,41 10,90 ‐0,35 10,16

ATCO B c: ‐0,345 0,017 1,102 ‐3,843 0,068 0,587* 0,140 [0,001] 1,49 0,071 0,547* 0,119 [0,000] 1,43
t: ‐0,23 0,20 1,45 ‐1,18 1,46 4,11 0,09 4,09

APT CAPM

Källa: Egen 
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Alla skattningar av APT-modellen är statistiskt signifikanta (p-värde i F-test <0,050) utom Swedish 

Match. Det betyder att jag kan acceptera min hypotes ”att det finns fler än bara marknadsfaktorn 

som påverkar prisbildningen av aktier”. Trots detta så är marknadsfaktorn fortfarande den mest do-

minanta faktorn i modellen. Marketbeta är också statistisk signifikant i alla skattningar utom Swe-

dish Match. Trots allt de andra faktorerna tillför inte mycket förklaring för modellen. Bara fem t-

värden är statistiskt signifikanta. Ändå är ganska många väldigt nära statistisk signifikans. Intressant 

är också att marknadsbeta ger i princip samma resultat i båda modellerna. 

 

Durbin-Watson testet visar bevis för autokorrelation i åtta av tio skattningar i CAPM. I CAPM har 

jag min Durbin-Watson intervall 1,654 – 1,694 och i APT 1,571 och 1,780. I APT finns det bevis 

för positiv autokorrelation i två av tio skattningar. De två aktierna som lider av autokorrelation i 

båda modellerna är Tele2 och Atlas Copco. 

 

Justerad R2 är ungefär densamma för både CAP- och APT-modellen. Detta värde tar dock hänsyn 

till hela modellen, dvs. alla faktorer i APT, vilket ger stöd till att APT har ett förklaringsvärde ock-

så. Det betyder att det förmodligen finns något mer än bara marknadsbetan, som ligger bakom akti-

ernas förändringar i värdering. Ericsson har det största R2-värdet vilket stämmer bra med statistiken 

om OMXS30-indexet i figur 3. R2-värdet är minst, 0,0, för Swedish Match, som också har den 

minsta omsättningen av de tio aktier i Stockholm börs. 

 

Oljepris ger negativ beta i sju av tio aktier. Jag hade förväntat mig tio av tio, men förmodligen tyder 

det på att Sverige har blivit mindre och mindre beroende av olja under åren. Höjning i oljepriset på-

verkar negativt i landets ekonomi, vilket resultatet tydligt visar. Dock är inte t-värdet statistiskt sig-

nifikant i någon av skattningar. 

 

Inflation är inte statistiskt signifikant i någon av skattningar. Det är något överraskande, men det 

som överraskar mig mest är att i alla fall är betavärdet positiv.  

 

Industriproduktionsindex är den variabeln som ger statistisk signifikans i flesta fall, tre av tio. Det 

är väldigt överraskande att beta är negativt i sex av tio skattningar. Det är tvärtemot min hypotes av 

IPI. 
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Räntan är den minst betydande variabeln i min studie. Betavärdet för räntan är väldigt nära noll och 

också både plus och minus noll. I figur 4 kan man se hur bra de olika variablerna har presterat i re-

gression analysen. 

 

Figur 4: Antal signifikanta (eller nära signifikans) t-värden för varje variabel, både för CAPM och APT. 

 
Källa: Egen 

 

Slutsatsen av mina skattningar är att min nollhypotes i CAPM, H0: = 0, måste förkastas. I APT är 

det svårare att bedöma, men min nollhypotes, H0: = 0, måste accepteras i alla fallen utom med 

IPI. 

4.1 CAPM vs APT 

Från tabell 4 kan vi se att APT och CAPM uppträder med nästan samma resultat. De makroekono-

miska variablerna gör inte resultaten sämre, vilket kan ses som ganska lovande resultat eftersom 

med APT-modellen får vi mycket mer information om prisbildningen av aktier.  

 

Att jämföra dessa två modeller är svårare än jag trodde, men jag gör ett försök. Resultatet av CAPM 

är statistiskt sett mycket bra. Dock APT bevisar att det finns mer än bara marknadsindex som ligger 

bakom aktievärdering. 
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Båda två modeller ger resultat som är acceptabla och man kan använda båda modeller. För den som 

vill lite snabbare och enklare få svar rekommenderar jag att använda CAPM, men som sagt är 

CAPM inte komplett. Vill man verkligen gräva in sig och finna svar och samband i vetenskapligt 

syfte är APT ett bättre alternativ än CAPM. 

 

Det som verkligen ger någonting att fundera över är variablerna man ska ha med i APT. Med de rät-

ta variablerna kan man få statistiskt bra resultat. 
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5 Avslutande diskussion 

5.1 Slutsats 

Syftet med den här uppsatsen var att dels empiriskt testa både CAPM och APT och dels jämföra de 

två modellerna med varandra. Jag hade förväntningar att det finns fler än en faktor som påverkar 

prisbildningen av aktier. Jag antog också att CAPM är för enkel modell för att förklara prisbildning-

en i aktiemarknaden.  

 

Jag har genomfört studien med månatlig data från januari 1998 till december 2007, sammanlagt 

blev en tidsserie med 120 observationer. Datan har jag hämtat från olika källor på nätet. Sedan har 

jag arbetat om datan till månadsvis data, eftersom de makroekonomiska variablerna i studien är må-

nadsvisa. Jag har valt makroekonomiska variablerna enligt tidigare studier och vad Chen, Roll & 

Ross använde 1986. Som marknadsindex har jag valt Stockholms börs OMXS30 index. Jag har valt 

tio aktier från Stockholms börs och jag skattade alla tio aktier först mot bara marknadsindex 

(CAPM) och sedan mot marknadsindex och de makroekonomiska variablerna. Sammanlagt har jag 

gjort 20 olika regressioner enligt OLS-metoden. 

 

Resultatet blev att båda två modeller ger resultat som är statistiskt acceptabla och man kan använda 

båda modeller. Eftersom jag fick statistiskt signifikant resultat med APT modellen, finns det säker-

ligen mer än bara en faktor som påverkar prisbildningen i aktiemarknaden. Dock hade jag bara en 

oberoende variabel som var statistisk signifikant i nio av tio skattningar och det var marknadsbetan. 

För den som vill lite snabbare och enklare få svar rekommenderar jag att använda CAPM, men som 

sagt CAPM är inte komplett. Vill man verkligen gräva in sig och finna svar och samband mellan be-

roende och oberoende variabler är APT ett bättre alternativ än CAPM. 

 

Det största problemet med APT är att den inte berättar vilka faktorer vi ska ha med i studien. Efter-

som valet av makroekonomiska variabler är viktiga när man använder APT är detta ett stort pro-

blem med APT. Resultat kommer säkerligen att variera beroende på vilka variabler man har med i 

studien. Det finns också väldigt många olika alternativ för att testa som makroekonomisk variabel 

och de förmodligen förändras under tiden. 
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CAPM är enklare att förstå och använda än APT. Och om man tillägger att resultatet av CAPM är 

statistiskt bra så blir CAPM ett lättare alternativ än APT. Dock kan man inte utesluta någon av mo-

deller, eftersom båda två fungerar. Vi borde verkligen förstå dessa två modellernas styrka och svag-

het och veta när man ska använda dessa modeller innan vi gör vår finansiella besluten. 
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