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Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för hur Kinas aktiemarknad
ser ut, genom att i huvudsak analysera landets största börs Shanghai Stock Exchange. En
analys av marknaden har gjorts där vi studerat asymmetrisk information på Kinas
aktiemarknad och studerat ifall det påverkar marknadseffektiviteten.
Metod:Vi har använt oss av litteraturstudier för att få tillgång till all fakta, där både böcker
och artiklar på Internet använts. Detta är huvudsakligen en kvantitativ undersökning och en
beskrivande fallstudie.
Resultat & slutsats: Det vi har kommit fram till är att det förekommer asymmetrisk
information på den kinesiska aktiemarknaden, som leder till en ineffektiv marknad. Det är
en marknad där alla inte vågar investera eftersom man inte vet om all information kommer
bli tillgängligt för alla. Vi har även sett att uppdelningen mellan A- och B-aktier beroende
på köparnas nationalitet leder till obalans och större oförståelse för marknaden. Här skulle
Kina tjäna på att följa resten av världen där alla aktier är tillgängliga för alla.
Förslag till fortsatt forskning: Denna undersökning skulle man kunna följa upp med en
studie som riktade in sig på insideraffärer på den kinesiska marknaden. Från vår studie kan
vi dra vissa antaganden att insiderhandel är vanligare på den kinesiska marknaden än
andra, mer öppna och standardiserade aktiemarknader, och att det finns belägg för
intressant forskning i ämnet.
Uppsatsens bidrag: Denna studie hjälper de som vill investera på den kinesiska börsen,
eller har ett intresse av global finans. Vi anser att informationen kan få investerarna att
tänka över riskerna som det innebär att investera i en marknad man inte känner till. Det
Kina kan lära sig är vad separationen leder till för konsekvenser för landet, och förstå
varför utländska investerare inte vågar investera på den kinesiska börsen.
Nyckelord: Asymmetrisk information, Marknadseffektivitet, Kina, aktiemarknad,
Shanghai Stock Exchange, Financial Behaviour, investerarseparation.
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Aim: The aim of this study is to increase knowledge and create a deeper understanding for
the Chinese stock market, mainly through analyzing the largest stock exchange in mainland
China, Shanghai Stock Exchange. In our study, focus is laid on asymmetric information of
the Chinese stock market and if that leads to an inefficient market.
Method: In this study, facts have been collected from relevant literature, in form of books,
scientific articles, other published material, and Internet sources. This is a quantitative
study and a descriptive case study.
Result & Conclusions: Our conclusion is that there is asymmetric information on the
Chinese stock market, which leads to an inefficient market. Foreign investors are afraid to
invest because of the insecurity regarding information availability on the stock market. Our
results show that the separation between A- and B-shares, and consequently the separation
between foreign and domestic investors, leads to an unbalanced and incomprehensive
market. China would benefit from a global market structure where all shares are available
for everyone.
Suggestions for future research: This investigation could tentatively be followed up by a
study focusing on insider trade on the Chinese stock market. From our study, assumptions
can be made that insider trade is more commonly occuring in the Chinese stock market
than other, open and standardized stock markets. A comparison and analysis of legal and
illegal insider trading would be an example for further interesting research in the subject.
Contribution of the thesis: We believe this study contains relevant information that will
help prospecting investors on the Chinese stock market, or anyone interested in global
finance. Our results could contribute to investors reflecting over the risks before venturing
the market. China can understand the nationwide consequences of the separation, and why
foreign investors are careful to invest in the Chinese stock market.
Key words: Asymmetric information, Market efficiency, China, stock market, Shanghai
Stock Exchange, Financial Behaviour, investor separation.
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Introduktion och Meto$k

1. Inledning
Inledningen sammanfattar varför vi valt ämnet, hur den kinesiska aktiemarknaden
skiljer sig från andra aktiemarknader samt ger en inblick i vad studien har för
inriktning. Här finns även problemdiskussionen som leder till vår frågeställning.
Kina rankas idag ha den näst mest betydelsefulla aktiemarknaden i världen, efter USA.1
Vi är intresserade av Kina och den ekonomiska utveckling som landet haft de senaste
decennierna och vill fördjupa oss i deras börsmarknad. Vi anser att det är spännande
med ett land som har växt så mycket som Kina sedan 1990, då landet fick sin första
officiella aktiebörs, Shanghai Stock Exchange, och som idag bara 21 år senare rankas
som världens tredje största, baserat på totalt handlingsvärde. 2
Vi valde detta ämne eftersom vi anser att det är viktigt att veta mer om aktiemarknaden i
världens folkrikaste land,3 ett land där den ekonomiska utvecklingen är enorm. Det
räcker med en tillväxttakt på 5.5 procent per år, för att landet år 2015 ska bli den största
ekonomin i hela världen.4 År 2010 var tillväxttakten 10.3 procent och år 2009 var den
9.2 procent,5 så Kinas mål om att bli världens största ekonomi verkar vara inom
räckhåll. Att veta hur man investerar i och hur marknaden ser ut i en av världens största
ekonomier anser vi är något alla som arbetar med ekonomi bör vara insatta i. Att
investera i ett okänt land är alltid en utmaning så vi vill underlätta denna process genom
att samla all information som finns och utvärdera den så att utmaningen inte blir lika
riskfylld. !

1

Avanza Bank, hämtad 2011-11-28, https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=214107.

Shanghai Stock Exchange, Fact Book 2011, s. 1, hämtad 2011-08-20, http://www.sse.com.cn/en_us/cs/about/
factbook/factbook_us2001.pdf.
2

3

Nationalencyclopedin, hämtad 2012-01-30, http://www.ne.se/kina/224961.

Bigsten, A, & Ljungwall, C, Kina - en ekonomi i förändring, Ekonomisk Debatt 2000, årg 28, nr 4, hämtad
2012-01-15, http://www2.ne.su.se/ed/pdf/28-4-ab.pdf.
4

5

Central Intelligence Agency, hämtad 2012-01-15 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/
ch.html.
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Den kinesiska aktiemarknaden skiljer sig från andra börser på ett antal sätt, bland annat
genom att göra vissa aktier tillgängliga för endast kinesiska investerare, och på så sätt
separera utländska och inhemska investerare från varandra.6

Vi vill granska

aktiehandeln och de investeringsmönster som råder på den kinesiska aktiemarknaden,
för att undersöka om dessa leder till ineffektivitet på aktiemarknaden.
Vi lägger fokus på följande parametrar för att analysera effektiviteten på
aktiemarknaden:
• Om separationen mellan utländska och inhemska investerare leder till asymmetrisk
information och i så fall hur det påverkar marknadens effektivitet.
• Hur separationen påverkar de utländska investerarnas investeringsval.
Kina är en stor ekonomisk makt och vi anser att som ekonom idag bör man känna till
dess investeringsmöjligheter och finansiella beteende, vilket vi hoppas uppnå med det
här arbetet. Vi vill även visa vad asymmetrisk information kan leda till och hur det
påverkar en hel marknad. Tidigare studier har i huvudsak fokuserat på hur det statliga
ägandet spelar in på den kinesiska aktiemarknaden, samt hur själva utvecklingen sett ut
under åren. Det finns även en del forskning om investeringsbeteende och huruvida
Capital Asset Pricing Model (CAPM), en portföljvalsteori som uppskattar förväntad
avkastning och risk, är hållbart på Kinas aktiemarknad. Ett mindre antal studier har
gjorts specifikt närmare separationsfrågan, bland annat hur marknaden skulle reagera på
en marknadsöppning.

1.1 Bakgrund
Kina gick från en centraliserad planekonomi till en marknadsorienterad struktur i och
med de nya ekonomiska reformer som presenterades av Deng Xiaoping vid 1978, då
han tog över makten från Mao Zedong, vilket var startskottet för Kinas ekonomiska
tillväxtexplosion.7 Dessa nya reformer innebar bland annat en större diversifiering av
banksystem, större prisfrihet, minskad statlig kontroll i företag, och ett dörröppnande

Shanghai Stock Exchange, Fact Book 2011, s. 1, hämtad 2011-08-20, http://www.sse.com.cn/en_us/cs/about/
factbook/factbook_us2001.pdf.
6

7

Grip, B, En introduktion till Kinas aktiemarknad,s. 10, Quest Publishing & Consulting, 2002.
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gentemot utländska investeringar och handel. Till följd av detta, utvecklades även en
aktiemarknad.8
Kinas aktiemarknad skiljer sig från andra länder på flera sätt, bland annat i det att de
separerar mellan inhemska och utländska investerare. Detta sker genom att aktierna
delas in i två klasser, A och B, där aktier i A-klassen är till för inhemska investerare och
B-klassen är öppna för utländska investerare. 9 A-aktierna handlas i den lokala valutan,
Renminbi (RMB), medan B-aktierna handlas i amerikanska dollar, USD.10 Efter 2003
blev det även möjligt för vissa kvalificerade utländska investerare att handla de Aklassade aktierna, vilka kallas för Qualified Foreign Institutional Investor (QFII), och
dessa måste godkännas av China Securities Regulatory Commission. 11
Trots den tillväxt och snabba utveckling som Kinas aktiemarknad haft, att på tjugo år
gått från icke-existerande till att vara världens tredje största,12 så verkar många problem
oundvikligen också förknippas med den kinesiska aktiemarknaden. Bland dessa är
insiderhandel, en stor del statligt ägda företag, bristande reglering och manipulation av
finansiella rapporter, samt dålig information vanligt förekommande ifrågesättningar.13
Den uppdelning mellan inhemska och utländska investerare som förekommer i Kina kan
tyckas resultera i en ojämn informationstillgång, som leder till att utländska investerare
är skeptiska att investera i landet. Detta, tillsammans med den stora statliga
inblandningen och brist på reglering, påverkar marknadens effektivitet.14

1.2 Problemformulering
Vi finner denna separation mellan utländska och inhemska investerare som ett tecken på
asymmetrisk information och ineffektivitet på marknaden, och vill undersöka hur det

8

China Portal, hämtad 2011-11-26, http://www.chinaorbit.com/china-economy/chinas-stock-market.html.

Shanghai Stock Exchange, Fact Book 2011, s. 1, hämtad 2011-08-20, http://www.sse.com.cn/en_us/cs/about/
factbook/factbook_us2001.pdf.
9

10

ibid.

11

Bloomberg News, hämtad 2011-11-18, www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aM4E27602pNU.

Shanghai Stock Exchange, Fact Book 2011, s. 1, hämtad 2011-08-20, http://www.sse.com.cn/en_us/cs/about/
factbook/factbook_us2001.pdf.
12

13

Grip, B, En introduktion till Kinas aktiemarknad, s. 38-39, Quest Publishing & Consulting, 2002.

China Securities Regulatory Commission, China Capital Markets Development Report 2008, s. 235, hämtad
2011-11-26, http://www.csrc.gov.cn/pub/csrc_en/Informations/publication/200911/P020091103520222505841.pdf.
14
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egentligen reflekterar handeln på den kinesiska aktiemarknaden. Utifrån detta har vi
formulerat vår frågeställning:
• Leder separationen mellan utländska och inhemska investerare på den kinesiska
aktiemarknaden till en ineffektiv börsmarknad?

1.3 Syfte
Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för Kinas aktiemarknad, genom
att i huvudsak analysera landets största börs, Shanghai Stock Exchange. Vi vill även ge
en insyn i kinesiska investeringsstrategier och aktiemarknaden. I detta syfte studerar vi
följande:
• Hur ser den kinesiska aktiemarknaden ut?
• Hur ser separationen mellan utländska och inhemska investerare ut?
• Påverkar denna separation investeringsvalen?
• Påverkar denna separation marknadseffektiviteten?
• Är den kinesiska aktiemarknaden effektiv?
Genom dessa frågor visar vi på de fördelar och nackdelar som den kinesiska
aktiemarknaden har idag, och vad som skulle kunna förbättras.

1.4 Avgränsningar
Vi utgår från Kinas största aktiebörs Shanghai Stock Exchange, då det är den primära
börsen i fastlandskina, och de investerare och investeringsbeteende som går att finna
där. Vi gör ingen specifik inblick i den andra börsen, Shenzhen Stock Exchange, utan
refererar i huvudsak till Shanghai Stock Exchange som Kinas aktiemarknad. Vi nämner
att Shenzhen Stock Exchange finns för att göra läsaren uppmärksammad på detta, men
utan någon större insyn i dess påverkan på studien. Ett specifikt stycke är tilldelat
Shanghai Stock Exchange för att vidga förståelsen för börsen som separat enhet.

1.5 Centrala begrepp
I vår studie används vissa återkommande begrepp. Dessa förklaras löpande, men för att
förenkla för läsaren ger vi här ett förtydligande över de mest frekventa begreppen.
• A-aktie. Får köpas av kinesiska medborgare och QFII.

9
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•Agency problems. Problem som uppstår då till exempel chefer och aktieägare har
olika mål med företaget.15
• Aktörer (även marknadsaktörer). Kan innefatta stat, börsnoterade företag,
aktiemarknader, värdepappersföretag, eller andra som agerar på marknaden.16
• Arbitrage. Tekniken att handla till ett lägre pris på en marknad, och sälja till ett
högre pris på en annan marknad, och på så sätt göra vinst på mellanskillnaden.17
• Asymmetrisk information. Ett marknadsproblem där vissa har mer information
än andra och kan dra nytta av detta. 18
• B-aktie. Får köpas av utländska investerare samt numera även kinesiska.
• Bruttonationalprodukt (BNP). Mäter den totala ekonomiska aktiviteten i ett land
under, vanligtvis, ett års tid.19
• Effektiv marknad (även marknadseffektivitet). Begreppet innebär att priserna på
marknaden reflekterar all information som finns tillgänglig, och att de som agerar
på marknaden har tillgång till samma information på ett enkelt och kostnadsfritt
sätt. På en effektiv marknad är inte insiderhandel vinstgivande.20
• Effektiva marknadshypotesen (EHM). En ekonomiskt välkänd teori om hur
marknadseffektivitet uppnås och identifieras.21
• Financial Behaviour. En teori inom ekonomin som kombinerar beteendevetenskap och psykologi med traditionella ekonomiska teorier för att förklara
varför människor gör de ekonomiska beslut som de gör. 22
• Index. Ett mått över förändringar på aktiemarknaden, genom en påhittad
representativ aktieportfölj som visar förändringar utifrån indexets basvärde.23
• Inhemska investerare. Kinesiska investerare.
• Insider. Aktörer på marknaden som besitter mer (väsentlig) information än andra.
Hillier, D, & Ross S, Corporate Finance, kap. 7, European Edition, McGraw Hill Higher Education, London,
2010.
15

Chen, C, & Shih H, The Evolution of the Stock Market in Chinas Transitional Economy. Edward Elgar Publishing,
Inc, Northampton, 2002.
16

17

Morris, V, & Morris, K, Dictionary of Financial Terms, Lightbulb Press, Inc, New York, 2008.

Bebczuk, R, Asymmetric Information in Financial Markets: introduction and applications, s. xi, Cambridge
University Press, Cambridge, 2003.
18

19

Barro, R, Macroeconomics: A modern approach, s. 21-23, Thomson South-Western, Mason, 2008.

20

Bodie Z, Merton R, & Cleetion, B, Financial Economics, kap. 7, Prentice Hall, 2:a upplagan, 2008.

21

Asgharian, H, & Nordén, L, Räntebärande instrument: värdering och riskhantering, Studentlitteratur, Lund, 2007.

Investopedia, hämtad 2012-01-05, http://www.investopedia.com/university/behavioral_finance/
#axzz1ixmYGgkA.
22

23

Investopedia, hämtat 2011-12-14, http://www.investopedia.com/terms/i/index.asp#axzz1kNTQGKQD.
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• Institutionella investerare. Det finns flera typer av institutionella investerare, vi
hänvisar i huvudsak till organisationer som samlar kapital från flera olika
investerare, som sedan styrs av professionella och erfarna fondhanterare.
Institutionella investerare kan i vissa fall även vara förmögna privatpersoner. 24
• Utländska investerare. Investerare som inte är från Kina.
Nedan förtydligas vanligt förekommande akronymer.
• CSRC: China Securities Regulatory Commission.
• EMH: Den effektiva marknadshypotesen.
• QFII: Qualified Foreign Institutional Investor. De utländska investerare som
godkänds att handla A-aktier.
• RMB: Kinesiska valutan, Renminbi. 1 RMB växlas mot ungefär 1.17 SEK 25
• SOE: State-Owned Enterprises. Företag som är statligt ägda.

1.6 Disposition
Kapitel 1: Detta kapitel förklarar varför vi valt ämnet, hur den kinesiska
aktiemarknaden skiljer sig från andra aktiemarknader samt ger en inblick i vad studien
har för inriktning. Här finns även problemdiskussionen som leder till vår frågeställning.
Kapitel 2: Detta kapitel förklarar metoderna bakom studien. Kapitlet behandlar även de
tillvägagångssätt och angreppsätt som använts.
Kapitel 3: Detta kapitel börjar med en beskrivning av Den effektiva marknadshypotesen
(EMH). Därpå behandlas Asymmetrisk information och Financial Behaviour. Dessa är
grundpelarna i vår studie.
Kapitel 4: Här ges en överblick i Kinas historia och därefter beskrivs Kinas
aktiemarknad och dess bakgrund, till följt av en introduktion till Shanghai Stock
Exchange. Även den statliga inblandningen redogörs det för. Kapitlet avslutas med en
diskussion om de problem och möjligheter som finns på Shanghai Stock Exchange.
Kapitel 5: Kapitlet innehåller en analys av det som vi kommit fram till från teorin och
empirin. Detta är uppdelat i två delar: Analys av dagsläget och Diskussion om
Institutional Investor, videointervju med Adam Bold, World News, hämtad 2012-01-02, http://wn.com/
institutional_investor.
24

25

Forex Bank, hämtad 2012-01-08, www.forex.se.
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framtiden. Kapitlet avslutas med en uppfattning av att aktiemarknaden i sin helhet bör
bli tillgänglig för alla.
Kapitel 6: Detta kapitel svarar på vår frågeställning; ”Leder separationen mellan
utländska och inhemska investerare på den kinesiska aktiemarknaden till en ineffektiv
börsmarknad?” samt ge förslag till fortsatta studier inom området.
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Althin, Kytölä

2. Metod
Detta kapitel förklarar metoderna bakom studien. Kapitlet behandlar även de
tillvägagångssätt och angreppsätt som använts.

2.1 Arbetsprocess
Vi fick upp intresset för den kinesiska marknaden genom att båda är intresserade och
även har rest i landet, detta ledde till att vi tidigt bestämde oss för att välja en inriktning
på studien mot Kina. Vår första idé var att studera skillnaden på investeringar mellan
privatpersoner i Sverige och Kina, men vi kom snabbt fram till att det var ett för brett
område. Därefter funderade vi på att studera skillnaderna mellan bankerna i Sverige och
Kina men detta kändes inte heller så bra eftersom skillnaderna mellan länderna var så
stora och arbetet skulle bli alldeles för stort. Samtidigt ledde allt detta till att vi kom
fram till att enbart koncentrera oss på Kina, alltså inte göra någon jämförelse. Vi ansåg
även att det verkade intressant med den statliga iblandningen som finns i Kina på
aktiemarknaden samt att det fanns skillnader för utländska och inhemska investerare.
När vi väl bestämt ämne fortsatte vi vår arbetsprocess genom att söka efter relevant
information, främst från Shanghai Stock Exchange egna sidor samt ekonomiska
tidskrifter för att få en bredare bild av ämnet. Därefter inriktade vi oss specifikt på
asymmetrisk information och marknadseffektivitet på den kinesiska marknaden.

2.1.1 Forskningsstrategi
Enligt Denscombe finns det fem forskningsstrategier att välja mellan: Etnografi,
Aktionsforskning, Fallstudie, Experiment och Survey.26 Den som vi valt är en
beskrivande fallstudie, alltså att vi vill få en djupare förståelse och en mer detaljerad
beskrivning över den Kinesiska marknadens styrkor och svagheter.
Utifrån litteraturen, de statistiska grunderna och våra övriga referenser har vi behandlat
den framtagna informationen med en strävan att hitta relevanta samband, och försökt
koppla dessa till vår studie. Vi utgår ifrån ett deduktivt tillvägagångssätt, som används
för forskning på redan befintliga teorier. 27 Den deduktiva metoden innebär att vi kan

26

Denscombe, M, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna,
Studentlitteratur, Lund, 2009.
27

Artsberg, K, Redovisningsteori- policy och praxis, Liber Ekonomi, Malmö, 2005.
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applicera dessa existerande teorier på vår empiriska undersökning för att komma fram
till en slutsats.28

2.1.2 Undersökningsmetod
Under studien använder vi oss av litteraturstudier, alltså all form av skrivet material.
Informationen vi får från dessa kallas sekundärdata, det betyder att informationen vi får
fram inte är anpassad efter vårt syfte och kan därmed vara vinklad eller inte
heltäckande. Det är viktigt när man jobbar med litteraturstudier att vara källkritisk och
tänka på i vilket syfte som materialet från grunden tagits fram. 29
Vi har valt litteraturstudier för att man på ett effektivt sätt kan ta del av en stor mängd
information och att vi kan kartlägga den redan existerande kunskapen inom området.
Nackdelen är att det är sekundärdata, därför har vi tänkt på att alltid ifrågasätta
informationen och vår användning av materialet. Detta har vi gjort genom att granska
allt material som vi använt oss av källkritiskt.
Vi använder oss främst av relevant litteratur samt vetenskapliga artiklar varav de flesta
är hämtade från databasen Social Science Research Network.30 Övrig sekundärdata är
hämtad från artiklar på Internet samt årsredovisningar och statistiska sammanställningar
i ämnet. Till stor del har vi även använt Shanghai Stock Exchanges egna årliga
publikation, The Fact Book 2010. Vi har även fått ta del av artiklar och publikationer
samlade på the National Library of China i Beijing.
Eftersom det redan finns fakta inom området har vi använt oss av en explanativ studie,
det betyder att vi använder oss av ett förklarande sätt i arbetet. Vi vill gräva djupare i
ämnet samtidigt som vi vill beskriva och förklara, med andra ord skapa en större
förståelse i ämnet som vi har valt.31 Vi använder oss av ett analytiskt synsätt, alltså
genom att förklara så objektivt och fullständigt som möjligt.
Arbetet sker med hjälp av kvantitativa undersökningar, det vill säga metoder som
konkreta mätningar av information, i form av statistik, fasta svarsalternativ, och till stor

28

Hartman, J, Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till metodteori, Studentlitteratur, Lund, 2004.

29

Björklund, M, & Paulsson, U, Seminarieboken, Studentlitteratur, Lund, 2007.

30

Social Science Research Network, hämtad 2011-12-05, www.ssrn.com.

31

Björklund, M & Paulsson, U, Seminarieboken, Studentlitteratur, Lund, 2007.
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del generaliseringar.32 Den kvantitativa metoden har sin grund i ett positivistiskt
vetenskapligt synsätt, och handlar om att finna samband genom analyser av statistiska
och mätbara data.33

2.1.3 Källkritiskt granskande
De referenser vi valt att använda oss av är huvudsakligen litteratur och artiklar skrivna
och publicerade av välkända författare och på pålitliga källplatser. Eftersom vi använt
oss av sekundärdata har vi tänkt på att i varje källa vi använder oss av att tänka på vem
som är upphovsmannen, vilket syfte materialet har, för vem har materialet skrivits, om
informationen är aktuell och hur trovärdig informationen är, alltså finns källor och är
materialetobjektivt. Vi har även jämfört materialet vi valt med andra källor för att
kontrollera trovärdigheten. Med detta menas att vi kontrollerat fakta mot flera olika
källor, det vill säga stämt av att alla viktiga uppgifter som vi använt oss av är korrekta.
Vi har gjort detta för att öka pålitligheten i arbetet.34
Referenserna anges löpande i texten med fotnoter enligt Oxfordsystemet, och sedan i en
sammanställd innehållsförteckning i slutet av arbetet.35

2.2 Validitet, Objektivitet och Reliabilitet
Validitet är i vilken utsträckning man verkligen mäter det man avser att mäta. 36
För att stärka validiteten i vår studie har vi använt oss av flera teorier för att undersöka
ett och samma problem samt så har vi definierat begreppen vi använt på ett vedertaget
sätt.
Vi har strävat efter att vara så objektiva som möjligt när vi har gjort denna studie, men
enligt Paulsson är det i praktiken omöjligt. Med objektivitet menas i vilken utsträckning

Patel, R, & Davidsson, B, Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en
undersökning, s. 12, Studentlitteratur, Lund, 1994.
32

33

Hartman, J, Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till metodteori, Studentlitteratur, Lund, 2004

34

Göteborgs Universitetsbibliotek, hämtad 2011-12-12, http://www.ub.gu.se/skriva/kallkritik/.

Deakin University, hämtad 2012-01-28, http://www.deakin.edu.au/current-students/study-support/study-skills/
handouts/oxford-docnote.php.
35

36

Paulsson, U, Uppsatser och rapporter: med eller utan uppdragsgivare, Studentlitteratur, Lund, 1999.
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som värderingar påverkar studien.37 Vi har använt oss av källor av olika typer och av
olika författare för att få en så objektiv bild som möjligt av ämnet.
Reliabilitet står för graden av tillförlitlighet i mätinstrumentet, alltså i vilken omfattning
man får samma värde ifall man upprepar mätningen.38 Vi har en studie med kvantitativ
inriktning och då kan man diskutera reliabiliteten från tre synvinklar: ifall undersökarna
har gjort några fel, om studien påverkas av tidsaspekten samt om resultatet stämmer
samman mellan olika fakta som tagits upp. 39 Vi anser att vi har hög reliabilitet eftersom
det skulle vara enkelt att få samma värden i ett annat arbete ifall man upprepade studien.
Detta för att vi använt oss av olika teorier och metoder för att komma fram till slutsatsen
samt att vi har dokumenterat hur studien utförts, för att ge andra möjlighet att
kontrollera arbetet eller repetera studien.

37

Paulsson, U, Uppsatser och rapporter: med eller utan uppdragsgivare, Studentlitteratur, Lund, 1999.

38

ibid.

39

Mälardalens Högskola, hämtad 2012-01-09, http://www.eki.mdh.se/Kurshemsidor/foretagsekonomi/robhan/

reliabilitet.html.
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Teoret%k och Empi&sk Bakgrund

3. Teori
Detta kapitel börjar med en beskrivning av Den effektiva marknadshypotesen (EMH).
Därpå behandlas Asymmetrisk information och Financial Behaviour.

3.1 Den effektiva marknadshypotesen, EMH
När marknadseffektivitet infördes i ekonomiska litteraturen för trettio år sedan var
definitionen av det "anpassar sig snabbt till ny information”.40 Detta fick
genomslagskraft och är än idag en av de mest centrala teorierna inom finansiell
ekonomi.41 Definitionen på marknadseffektivitet är att priserna alltid reflekterar den
information som finns tillgänglig och det enda som leder till prisförändringar är ny
information.42 I förutsättningarna för EMH antar man att samtliga på marknaden har
tillgång till all information och att informationen genast tolkas och att detta görs korrekt
till dess fundamentala värde. Det innebär att på en effektiv marknad kan aktörer inte
göra vinster genom att försöka övervinna marknaden på den information som finns
tillgänglig.43 Med andra ord, det finns ingen möjlighet till arbitragevinster.44 Arbitrage
är tekniken att köpa till ett lägre pris på en marknad och sälja till ett högre pris på en
annan marknad och göra en vinst på mellanskillnaden.45
De tre villkor som måste uppfyllas på en effektiv marknad är rationalitet, självständiga
avvikelser från rationalitet och arbitragesträvan. Effektiva marknader kan existera i tre
former:
• Svag. Här reflekterar marknadspriserna den information som finns att hämta i
historiska priser och investerare kan inte göra stora vinster genom att från dessa data
40

Fama, et al. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, 25 J. FIN. 383, 1970.

41

Asgharian, H, & Nordén, L, Räntebärande instrument: värdering och riskhantering, Studentlitteratur, Lund, 2007.

42

Fama, et al. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, 25 J. FIN. 383, 1970.

Grossman & Stiglitz, On the Impossibility of Informationally Efficient Markets, publicerad i The American
Economic Review, vol. 70, nr. 3, 1980.
43

Stout, L, The Mechanism of Market Inefficiency, s. 651, University of California, Los Angeles, Research Paper Nr
04-8, publicerad i Law & Economics Research Paper Series, 2004.
44

45

Morris, V, & Morris, K, Dictionary of Financial Terms, Lightbulb Press, Inc, New York, 2008
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förutspå framtiden. Aktiekurserna reflekterar redan all information som kan härledas
genom tidigare priser, handelns volym och kortsiktiga vinster. Denna version av
hypotesen innebär att trendanalyser är fruktlösa. Tidigare aktiekursen data finns
tillgängliga för allmänheten och är kostnadsfri att få.
• Halvstark. Förutom den historiskt sparade informationen reflekterar marknadspriserna
även all information som finns publikt tillgänglig. I denna form finns det möjlighet för
investerare med insiderinformation, det vill säga besitter mer information än andra, att
göra stora vinster.
• Stark. Här reflekterar marknadspriserna all information, vare sig den är publik eller
privat. Investerare är återigen hindrade från att få fördelar i form av vinst genom att
försöka övervinna marknaden.46
Gilson och Kraakman noterar i sin diskussion om oinformerad handel, att även om alla
investerare har samma tillgång till och möjlighet att använda all information som finns
tillgänglig om aktiens förväntade risk och avkastning, saknar fortfarande alla
information om vad som kommer att hända i framtiden.47 Undervärdering av aktier
beror på ett tänkande där aktiernas kortsiktiga risker överdrivs samtidigt som deras
långsiktiga möjligheter suddas ut.48
EMH är skapat efter tre antaganden som måste vara uppfyllda för att effektivitet på
marknaden ska existera.
1. Alla som investerar antas vara förnuftsenliga, rationella, vilket för med sig att de
kommer att bedöma finansiella tillgångar korrekt, alltså till det ursprungliga värdet.
2. Ifall oberäkneliga investerare förekommer som har slumpmässiga strategier så antas
det finnas så många av dem att deras investeringar tar ut varandra.
3. Ifall det finns oberäkneliga investerare vars handlingssätt är beroende av varandra på
ett sätt som skulle tvivla på marknadseffektiviteten kommer det finnas smarta
investerare som drar nytta av prissättningen, alltså arbitragörer.49

46

Hillier, D, & Ross, S, Corporate Finance, European Edition, McGraw Hill Higher Education, London, 2010.

47

Gilson, R, & Kraakman, R, Mechanisms of Market Efficiency, s. 580-583, vol. 70, 1984

48

Siegel, J, Financial Times Mastering Finance, s. 18, Pearson Professional Limited, vol. 1, 2000.

49

Shleifer, A, Inefficient Markets: An introduction to Behavioral Finance, Oxford University Press, Oxford, 2000.
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3.2 Asymmetrisk information
Asymmetrisk information är en ineffektiv marknadssituation som innebär att
intressenterna har olika mycket information. Det är ett väsentligt problem inom makrooch mikroekonomiska sammanhang och välkänt inom finansiella studier. 50 Enligt
mikrostrukturs teori har investerare på den finansiella marknaden alltid olika mycket
information, och de handlar enligt den information och förväntningar som de har.51
Ägandestrukturen är en källa till asymmetrisk information enligt studier om insider och
den information de förfogar över.52
Det finns olika sätt att mäta asymmetrisk information, till exempel genom
handelsvolym. Detta kan räknas ut genom att dela den månadsliga handelsvolymen på
antal utstående aktier, för att då få fram den månadsliga aktieomsättningen. Denna
omsättning kan ses som en indikator på företagets framtidstro, och där igenom
avsaknaden på den information som finns tillgänglig om företaget. Enligt Krinsky och
Lee ökar omsättning och asymmetriska informationskostnader under perioder direkt
efter vinsttillkännagivanden, vilket de relaterar till en högre grad av asymmetrisk
information vid dessa perioder, på grund av att vissa aktörer har snabbare eller mer
detaljerad tillgång till dessa tillkännagivanden. Information om företagets vinst anses
vara värdefull och spelar stor roll för en akties värde. 53 Ett annat sätt att mäta
asymmetrisk information är att ta standardavvikelsen av den dagliga aktieavkastningen,
det vill säga hur avkastningen mäter aktiens volatilitet. 54 Volatilitet är ett mått på hur
mycket aktiens värde varierar; en större volatilitet innebär att aktiekursen svänger

Bebczuk, R, Asymmetric Information in Financial Markets: introduction and applications, s. xi, Cambridge
University Press, Cambridge, 2003.
50

Zhongxin, Z, & Xiao, Z, Trading Duration, Mutual Funds Behavior and Stock Market Shock - Based on ACD
Model to Mine Mutual Funds Investment Behavior, sida 221, publicerad i China Finance Review International, vol. 1,
nr. 2, 2011, Emerald Group Publishing Limited, Bingley, 2011.
51

Choi, J, Sami, H, & Zhou, H, The Impacts of State Ownership on Information Asymmetry: Evidence form an
Emerging Market, s. 14, publicerad i China Journal of Accounting, vol. 3, nr 1, Lexis Nexis, Hong Kong, 2010.
52

Krinsky, I & Lee, J, Earnings announcements and the components of the bid-ask spread, s. 57, publicerad i Journal
of Finance 51, 1523-1535, 1996.
53

54

Investopedia, hämtad 2012-01-05, http://www.investopedia.com/terms/s/standarddeviation.asp#axzz1ilt5j2yS.
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mycket.55 Med hjälp av detta kan man associera en större volatilitet med en högre grad
av asymmetrisk information.56,57
Kyle menar att när det försiggår informerad handel har den förväntande avkastningen
för insiders ett positiv samband med okunskapen hos de som inte besitter samma
information, och deras uppskattning av företagets värde. Den variationen i aktievärde
antas reflektera en osäkerhet i företagsvärdet, och därför ökar graden av asymmetrisk
information i takt med aktiens värdevariation. En aktie som svarar till ny information
med stora prisförändringar har högre en standardavvikelse av sin avkastning, och kan
därför ses ha en positiv relation mellan aktievärdets varians och osäkerhet. 58
En välkänd teori inom asymmetrisk information, framtagen av Nobelpristagaren George
A. Akerlof,59 är hur varor av sämre kvalitet driver bort de av högre kvalitet från
marknaden. Akerlof menar att säljare hellre vill sälja lågkvalitetsvaror, eftersom de ger
bättre avkastning än de högkvalitativa. Då köpare inte alltid känner till den exakta
kvaliteten på varan som de köper, är de inte beredda att betala det fulla värdet av en
högkvalitativ vara, eftersom den lika gärna kan vara av låg kvalitet. Säljaren, som ofta
besitter mer information om kvaliteten, försöker därför istället sälja de lågkvalitativa
varorna, till ett pris av den genomsnittliga kvaliteten. Detta leder till en minskning av
den genomsnittliga kvaliteten på marknaden, och då köpare vanligtvis använder sig av
marknadsstatistik för att uppskatta kvaliteten på köpet, blir köpare misstänksamma mot
vad de egentligen får. Akerlofs teorier behöver inte begränsas till konsumtionsvaror,
tvärtom kan ofta sådana varor räddas från detta genom att säljas tillsammans med
garantier eller liknande, för att försäkra köparen att förväntad kvalitet ska uppnås.
Akerlof tar också upp att denna form av asymmetrisk information leder till en kostnad
av oärlighet, eftersom att de varor som faktiskt är av hög kvalitet inte kan säljas till sitt
fulla värde. Denna kostnad är större i outvecklade länder, och kan alltså visa sig i andra
former än varor och tjänster, till exempel genom en rädsla att investera, just på grund av
Nordea, hämtad 2012-01-05, http://www.nordea.com/Våra+tjänster/Internationella+produkter+och+tjänster/
Markets
55

Bhagat, S, & Frost, P, Issuing costs to existing shareholders in competitive and negotiated underwritten public
utility equity offerings, s. 233-260, publicerad i Journal of Financial Economics 15, 1986.
56

Dierkens, N, Information asymmetry and equity issues, s. 181-260, publicerad i Journal of Financial and
Quantitative Analysis 26, 1991.
57

58

Kyle, A, Continuous auctions and insider trading, publicerad i Econometrica 53, 1315-1336, 1985.

59

År 2001, Nobelpriset i Ekonomi.
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att investeringens kvalitet är osäker. Om investerare har en rädsla över att säljaren
försöker göra sig av med en tillgång på grund av dålig kvalitet, är investeraren inte
beredd att betala för tillgångens fulla värde. 60

3.3 Financial Behaviour
Financial Behaviour är ett nytt område inom ekonomin som har till syfte att kombinera
beteendevetenskap och psykologi med traditionell ekonomi för att ge förklaringar till
varför människor gör de ekonomiska beslut som de gör. Andra teorier som till exempel
EMH utgår från att människor beter sig rationellt och förutsägbart medan inom
Financial Behaviour utgår man från att människan kan både bete sig rationellt och
irrationellt. Ett bra exempel på att människan beter sig irrationellt är lottköpandet. Ur ett
rent logiskt perspektiv är det inte förnuftigt att köpa en lott när oddsen är kolossalt stora
mot lottköparen.61
Orsaker till varför människan inte beter sig rationellt:
• Flockbeteende, människan har en böjelse till att härma andras beteenden och följa vad
en större grupp tycker.
• Övertro, en tendens där människan överskattar sin egen förmåga.
• Överreaktion, en reaktion som uppstår där man reagerar mer på nyheten än den
faktiska effekten av nyheten.
• Prospect theory som är en teori som i huvudsak handlar om att människor är
känsligare mot smärta än effekten som uppstår vid glädje. Alltså tangerar människor
att vara försiktiga när det gäller något där man kan förlora, alltså vågar man inte ta
risker.
• Fördomar, vi tenderar att lägga mer uppmärksamhet på information som bekräftar vad
vi redan tror.62

3.4 Reflektion över teorierna
Det första vi kan fråga oss är om det är realistiskt att antaga att alla investerare beter sig
effektivt på marknaden. En marknad blir ineffektiv om det finns störningar i olika
Akerlof, G, The Market for "Lemons": Quality Uncertainity and the Market Mechanism, s. 488-500, publicerad i
The Quarterly Journal of Economics 84, 1970.
60

61

Investopedia, hämtad 2012-01-05, http://www.investopedia.com/university/behavioral_finance/#axzz1ixmYGgkA.

Journal of Financial Planning, hämtad 2012-01-20, http://www.fpanet.org/journal/BetweentheIssues/LastMonth/
Articles/MotivatingClientstoDevelopConstructiveFinancialBeh/
62
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former som olika förväntningar och osäkerhet på marknaden. Det finns även störningar
som hindrar investerare från att dra fördel av en ineffektiv marknad.
Det andra antagandet om oberäkneliga investerare beter sig slumpmässigt på marknaden
har tillbakavisats med empiriska argument som har visat att investerare som går isär
från den rationella modellen inte är slumpmässiga utan är systematiska. Med
systematiska investerare menas investerare som är konsekventa och som använder sig
av den bästa strategin. Att använda sig av den bästa strategin är att planera och
organisera sin handel och således ha en bra översikt över marknaden.63 Den
utgångspunkten som EHM har, att människan är rationell, innebär att investeraren
använder sig av all information som finns tillgänglig, och att aktiekursen därför endast
förändras när ny information kommer ut. 64
Tredje antagandet är om arbitrage. Det finns kritiker som säger att arbitrage inte sker
lika angripande som EMH hypotesen antar. I verkligheten finns det inte alltid tillgång
till ersättning och ifall tillgångarna inte är motsvarande blir arbitrage riskfyllt och i och
med det fungerar inte EMH:s arbitrageantagande. Detta innebär att arbitrage inte är ett
lika stort problem som EMH påstår, därmed behöver ingen hänsyn tas till EMH:s
antaganden om arbitrage när man analyserar investeringar.

65

Vi anser att EMH är en teori som man ska ha förståelse för, detta för att det är en
gammal teori som de flesta nya teorierna är byggda från. Även historiskt är det till nytta
att ha bra insyn i hur investeringar gjorts och varför det ser ut som det gör. Det finns
kritik mot EMH och vi håller med till stor del, vi människor är inte rationella utan har
till vana att göra som vi känner för. Här anser vi att Financial Behaviour är ett bra
hjälpmedel för att förstå varför människor gör som de gör. Alla som investerar har ett
mänskligt beteende, vilket Financial Behaviour tar hänsyn till i sin teori. Vi menar att
det är viktigt att analysera marknaden utifrån en mänsklig synvinkel som förstår att
misstag kan begås och att det psykologiska styr hur investeringarna utförs.

Journal of Financial Planning, hämtad 2012-01-20, http://www.fpanet.org/journal/BetweentheIssues/LastMonth/
Articles/MotivatingClientstoDevelopConstructiveFinancialBeh/
63

64

Gyllenram, C, Aktiemarknadens psykologi, s. 18-19, Bokförlaget Rabén Prisma, Stockholm, 1998.

65

Shleifer, A, Inefficient Markets: An introduction to Behavioral Finance, Oxford University Press, Oxford, 2000.

22

Althin, Kytölä

4. Empiri
Här ges en överblick i Kinas historia och därefter beskrivs Kinas aktiemarknad och
dess bakgrund, till följt av en introduktion till Shanghai Stock Exchange. Även den
statliga inblandningen redogörs det för. Kapitlet avslutas med en diskussion om de
problem och möjligheter som finns på Shanghai Stock Exchange.

4.1 Kinas historia
Kina är världens äldsta nation och har en långt tillbakagående historia, varav vi här ger
en kortare inblick i landets bakgrund för att lättare förstå deras ekonomiska utveckling.
Redan vid Medeltiden hade Kina en kraftig ökning i jordbruksproduktion, till följd av
den befolkningstillväxt som rådde i landet, men trots det gav produktionen ett litet
överskott på grund av omodern teknik och krävande arbetsmetoder. En annan anledning
var att staten kontrollerade överskottet, och att bönderna inte kunde disponera det som
de ville på grund av höga skatter.
År 1911 föll den sista dynastin, Manchudynastin och ersattes istället av ett
nationalistiskt parti som inte lyckades lösa de ekonomiska problemen. Detta ledde till
decennier av oro som tillslut 1947 eskalerade i ett inbördeskrig mellan det regerande
partiet och det nystartade kommunistiska partiet.66 År 1949 tvingades presidenten och
vice presidenten att avgå och det nationalistiska partiet flydde till Taiwan.67
Det kommunistiska partiet, med Mao Zedong i spetsen, hade som främsta mål att
avskaffa privat egendom, framför allt jordbruksmark, och organisera en diktarur för
bönder och arbetare. 68 De menade att en kollektivisering av jordbruket skulle leda till
effektivare samhälle, och på så sätt en större ekonomisk vinst.69 Därför, när Mao
Zedong tog över makten 1949, tillföll all mark som varit privatägd åt staten, och

Gunnarsson, C, Rojas, M, Tillväxt, stagnation, kaos- en internationell studie av underutvecklingens orsaker och
utvecklingens möjligheter, s. 164-166, 2:a upplagan, SNS förlag, Stockholm, 2004.
66

Houn, F, Den kinesiska kommunismens historia bakgrund och utveckling, s. 75-77, Wahlström & Widstrand,
Stockholm, 1970.
67

68

ibid.

69

Björnberg, A, Stormakten Kina i närbild, s. 26, Bonniers, Stockholm, 1975.
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bara några år senare, 1952, hade den nya markreformen genomförts i nästan hela
Kina.70
All produktion och försäljning kontrollerades nu av staten, och jordbruket blev hårt
utnyttjat. Bönderna tvingades arbeta hårt medan allt överskott gick till staten, samtidigt
som köpmän och penningutlånare förbjöds, vilket innebar att det endast var staten som
kunde göra investeringar. Resultatet blev överproduktion, misskötsel, missväxt och
tillslut svält, men trots detta fortsatte produktionen att öka.71 Kraven på arbetarna var för
hårda och folket började tappa förtroende för staten.72 Från 1950 till 1962 dog mellan 20
och 43 miljoner kineser på grund av svält, något som anses vara den historiskt värsta
svälten som orsakats av människor, men ändå fortsatte Kina att utåt sett publicera
artiklar om stora ekonomiska framgångar inom jordbruk och industri. 73
Under hela perioden från 1950 till 1980 visar Kina en positiv ekonomisk utveckling. 74
Mao Zedong dog 1976, och samma år arresterades hans fyra närmsta anhängare, varav
en av dem var hans fru Jiang Qing, för att ha låtit döda och tortera människor samt att
ha planerat väpnat uppror. De dömdes till döden respektive livstids fängelse.75 Den nya
reformen presenterades 1978, med Deng Xiaoping i spetsen, och Kina började
utvecklingen från en centraliserad planekonomi till en marknadsorienterad struktur,
vilket innebär en flexiblare ekonomi med fler privatägda företag och ett friare agerande
bland säljare och köpare. Det blev nu tillåtet med privat ägande, både av företag och att
bönder fick makt över sin egen produktion och vinst, och ekonomin öppnades upp för
omvärlden och för utländska investeringar. Det utländska kapitalet bidrog till
utveckling, och att kineserna nu kunde få en inblick i resten av världen. I och med att
den statliga kontrollen minskade, och det kollektiva jordbruket togs bort, ökade
effektiviteten och den ekonomiska utvecklingen. 76 Under de närmare 30 år som Mao
70

Shenke, W, Världsmakten Kina, s. 107, Holsten-Verlag, Hamburg, 1962.

Gunnarsson, C, Rojas, M, Tillväxt, stagnation, kaos- en internationell studie av underutvecklingens orsaker och
utvecklingens möjligheter, s. 170-172, 2:a upplagan, SNS förlag, Stockholm, 2004.
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Goodrich, C, & Mogård, S, Kinas historia, s. 290, 2:a upplagen, Natur och Kultur, Stockholm, 1968.
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Jakobsson, L, Miljoner sannintngar, tio år i Kina, s.89-90, Albert Bonniers förlag AB, Stockholm, 2001.

GGunnarsson, C, Rojas, M, Tillväxt, stagnation, kaos- en internationell studie av underutvecklingens orsaker och
utvecklingens möjligheter, s. 174-175, 2:a upplagan, SNS förlag, Stockholm, 2004.
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Gitting, J, Kina i förändring- från Mao Zedong till himmelska fridens torg, !s. 150-152, Rabén & Sjögren,
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satt vid makten, styrde staten över 95 procent av landets ekonomi och det privata
ägandet representerades av endast 4 procent. Från 1978 till 1986 steg det privata
ägandet till omkring 50 procent.77

4.2 Kinas aktiemarknad
4.2.1 Bakgrund
De nya ekonomiska reformer som presenterades av Deng Xiaoping blev startskottet för
Kinas ekonomiska tillväxtexplosion. Dessa nya reformer innebar bland annat en större
diversifiering av banksystem, större prisfrihet, minskad statlig kontroll i företag, och ett
dörröppnande förr utländska investeringar och handel. Till följd av detta, utvecklades
även en aktiemarknad.78 I figur 1 visas hur Kinas finansiella transformation har sett ut
under övergången från planekonomi.
Figur 1: Kinas finansiella transformation

Källa: Chen & Shih, s. 4, 2002.

Kinas kapitalmarknadsutveckling kan delas upp i tre faser:
• Fas I, från 1978 till 1992. Kinas kapitalmarknader började växa som ett resultat på
introduktionen av den nya reformen mot en öppnare ekonomi.
• Fas II, från 1993 till 1998. China Securities Regulatory Commission grundades, och
denna övervakning av kapitalmarknaderna blev en viktig milstolpe för landets
finansiella utveckling.
• Fas III, från 1999 till 2007. Kinas kapitalmarknader fick förstärkt status i och med nya
värdepapperslagar och ytterligare utveckling mot att förbättra kapitalmarknaderna.79

Gitting, J, Kina i förändring- från Mao Zedong till himmelska fridens torg, !s. 221-229, Rabén & Sjögren,
Stockholm, 1991.
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China Securities Regulatory Commission, China Capital Markets Development Report 2008, s. 154, hämtad
2011-11-26, http://www.csrc.gov.cn/pub/csrc_en/Informations/publication/200911/P020091103520222505841.pdf.
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Vad som börsmässigt introducerades 1978 var ett kontraktsystem bland hushåll, bönder
och andra landsbyggsrörelser som i Kina var den tidiga formen av aktiebolag. Under
1980-talet började mindre statligt ägda företag i städerna utge olika former av
värdepapper, och 1984 valdes ett fåtal större företag ut i Beijing, Shanghai och
Guangzhou för att prova på aktieägarstruktur. Två år senare var det en rikstäckande
företagsstrategi och ett stort antal företag, däribland några av de största statligt ägda
företagen, började experimentera med aktieägarsystem och utföra aktier. 1990 tillät den
kinesiska staten en etablering av aktiemarknader i vissa stora städer, vilket resulterade i
Shanghai Stock Exchange och Shenzhen Stock Exchange.80 Dessa två är idag Kinas
officiella aktiemarknader och grundades båda två i december 1990.81 Efter ett års
verksamhet hade Shanghai Stock Exchange 8 börsnoterade företag, och
handelsvolymen har fortsatt ökat sen dess.82 I figur 2 nedan visas utvecklingen under
åren 2006 och 2007, med en handelsvolymökning från drygt 9 miljarder amerikanska
dollar (i januari 2006) till cirka 45 miljarder amerikanska dollar (i slutet av 2007).
Figur 2: Utveckling av Kinas börsmarknad under 2006 och 2007.

Källa: China Securities Index Co., Ltd, China Capital Markets Report, s. 233, 2008.

Shanghai Stock Exchange är idag, räknat i antal noterade bolag, noterade aktier och
totalt marknadsvärde, Kinas största aktiemarknad, 83 och Shanghai var den första staden
China Securities Regulatory Commission, China Capital Markets Development Report 2008, s. 155-159, hämtad
2011-11-26, http://www.csrc.gov.cn/pub/csrc_en/Informations/publication/200911/P020091103520222505841.pdf.
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i Kina som utförde aktiehandel redan på 1860-talet. 84 Trots sin finansiella ungdom är
Shanghai Stock Exchange rankat som världens tredje största aktiebörs, i termer av totalt
handlingsvärde, som på Shanghai Stock Exchange uppnår RMB 30.4 triljoner (omkring
35.37 triljoner svenska kronor), efter New York Stock Exchange och Hong Kong
Exchanges.85
Kinas aktiemarknad skiljer sig från andra länder på flera sätt, bland annat i det att de
separerar mellan inhemska och utländska investerare. Detta sker genom att aktierna
delas in i två klasser, A och B, där aktier i A-klassen är till för inhemska investerare och
B-klassen är öppna för utländska investerare.86 A-aktierna handlas i den lokala valutan,
Renmibi (RMB), medan B-aktierna handlas i amerikanska dollar (USD).87
Efter 2003 blev det även möjligt för vissa kvalificerade utländska investerare att handla
de A-klassade aktierna, vilka kallas för Qualified Foreign Institutional Investor (QFII),
och väljs ut av China Securities Regulatory Commission (CSRC). Dessa är främst
institutionella investerare, och för att kunna godkännas som QFII måste något av
följande uppfyllas:
• Fondföretag, försäkringsbolag, eller andra institutionella investerare som har minst 5
års erfarenhet inom förvaltning av tillgångar samt har hanterat tillgångar till ett värde
överstigande 5 miljarder USD under det senaste redovisningsåret.
• Värdepappersföretag som har minst 30 års erfarenhet av värdepappersförvaltning samt
har hanterat tillgångar till ett värde överstigande 10 miljarder USD under det senaste
redovisningsåret.
• Kommersiella banker, som i totala tillgångar under senaste redovisningsåret finns med
bland Top 100 i världen, och har minst 5 års operationell erfarenhet samt minst 5
miljarder USD i aktietillgångar, under det senaste redovisningsåret.88
Dessa utvalda investerare är dock begränsade till ett handlingsvärde av 30 miljarder
amerikanska dollar.89 De som godkänns som QFII har rätt att köpa, sälja och hålla AShanghai Stock Exchange, Fact Book 2011, s. 1, hämtad 2011-08-20, http://www.sse.com.cn/en_us/cs/about/
factbook/factbook_us2001.pdf.
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klassade aktier, statsobligationer och andra obligationer listade på börserna. Tillåtna
kandidater för QFII kan vara investmentbolag, försäkringsbolag och kommersiella
banker, som uppfyller vissa krav på kapital och erfarenhet.90 I mars 2009 fanns totalt
79 utländska investerare godkända som QFII.
China Securities Regulatory Commission skrev i november 2008:
Overseas individual investors and foreign institutional investors can only take part in B-share
transaction, yet QFIIs can participate in more businesses, including trading of stocks, bonds
and funds listed on the stock exchanges, and other financial tools allowed by the CSRC.
Overseas fund management institutions, insurance companies, securities companies and other
assets management institutions can get a QFII qualification after the CSRC reviews their
applications and the State Administration of Foreign Exchange issues a limit approval. 91

De A-klassade aktierna är legalt sett identiska med de B-klassade, vilket innebär att Baktieägarna har samma rättigheter och skyldigheter som innehavarna av A-aktier. Trots
att B-klassen är till för utländska investerare, får det totala aktieägandet i ett B-listat
företag inte överstiga 49 procent. Kinesiska investerare är tillåtna att handla B-aktier,
genom att öppna ett speciellt bankkonto tillägnat för handel av B-klassade aktier. 92 När
Kina öppnade sina B-aktier till inhemska investerare, i februari 2001, svarade
marknaden med en omsättningsökning och plötsligt uppsving bland aktiepriser på de Bklassade aktierna, som pågick i över tre månader.93 Omsättningsökningen nådde nivåer
som den kinesiska aktiemarknaden inte sett tidigare, och gick från ett sammanslaget
värde av 34 miljoner amerikanska dollar under år 2000, till 633 miljoner amerikanska
dollar under perioden mars - juni år 2001. Index på Shanghai-börsen närmare
tredubblades och på Shenzhen-börsen var ökningen 3.5 gånger, under samma period
(mars - juni 2001). 94 I figuren nedan visas aktiemarknadsuppdelningen från år 1999, där
det är tydligt att A-aktierna (A-share) är populärare än B-aktierna (B-share). Number of
securities accounts, antal aktiedepåkonton, innebär alla konton som öppnats för A- och
B-aktier, samt fonder.
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Figur 3: Summering av värdepappersmarknaden, 1999 - 2007

Källa: China Securities and Futures Statistical Yearbook 2007, China Capital Markets Report, s. 180.

Andra särdrag som finns på den kinesiska aktiemarknaden är höga
transaktionskostnader och höga P/E-tal.95 I figuren nedan visas transaktionskostnader på
olika marknader år 2006. Det är tydligt att Kina, tillsammans med Indien, ligger högt
kostnadsmässigt över till exempel de amerikanska och japanska aktiemarknaderna (se
figur 4). Chen och Shih (2002) menar att ett sätt att minska transaktionskostnader är att
öka antalet institutionella investerare.96
Figur 4: Jämförelse av transaktionskostnader på internationella aktiemarknader.

Källa: Shenzhen Stock Exchange, China Capital Markets Report, s. 257, 2008.
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P/E-tal står för price over earnings, och kan förklaras som ett mått på företagets
nuvarande aktiepris i relation till aktiens vinst. Det kan även fungdera som en indikator
för företagets förväntade vinsttillväxt. P/E-talet räknas ut genom att dela det aktuella
aktiepriset över den senast rapporterade vinst per aktie. 97 Det är ett bra tal för
investerare att få en snabb inblick i företagets finanser. Höga P/E-tal kan förknippas
med att investerarna förväntar sig en högre framtida avkastning, än vad de gör av
företag med lägre P/E-tal. 98 År 2010 hade Shanghai Stock Exchange ett genomsnittligt
P/E-värde på 21.61, och som allra högst låg det på 27.51 under mars månad. Detta kan
jämföras med Standard & Poor’s 500 (S&P 500) Index som har ett genomsnittligt P/Etal runt 15.99 S&P 500 Index är ett över världen välkänt index som är vanligt att
använda vid jämförelser av aktiemarknader, då det är ett brett index som innefattar alla
stora industrier100.
På den kinesiska aktiemarknaden består majoriteten av individuella investerare, och de
flesta av dessa räknas som oinformerade investerare. Institutionella investerare, som
besitter information och därför klassas som informerade, tar alltså upp mindre än hälften
av investerare på de kinesiska börsen.101

4.2.2 Statlig inblandning
Kina har utvecklats som marknadsekonomi sedan de nya ekonomiska reformerna som
lanserades 1978 hand i hand med sin Open door policy. Trots detta har den statligt ägda
sektorn behållit sin roll som viktig stöttepelare av landets ekonomi.102 Den kinesiska
staten och de statligt ägda företaget står för den huvudsakliga andelen av investeringar i
landet, och hade vid år 2000 en sparkvot på endast 3.3 procent. Detta kan jämföras med
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1978, då statens sparkvot låg på närmare 75 procent. De kinesiska privatpersonerna har
under samma tid ökat sin sparkvot från 15 procent 1978 till 56 procent år 2000.103
Det finns en negativ relation mellan ett företags osäkerhet och risk, och investeringar i
Kinas börsnoterade bolag. Detta gäller dock endast för privatkontrollerade företag,
medan bland statligt ägda företag är investeringar positivt relaterade till marknadens
osäkerhet. Preferenser gällande risktagande när det kommer till statligt kontrollerade
företag är större bland företag med färre investeringsmöjligheter. Bland företag som
befinner sig i finansiella svårigheter, blir den negativa relationen mellan investeringar
och osäkerhet obetydlig på grund av riskförflyttande, som i sin tur är allvarligare hos
statligt kontrollerade börsnoterade företag. Statlig kontroll och inblandning leder till
svag företagsstyrning som i sin tur förvrider investeringsval bland de noterade
bolagen.104 Enligt Xu, Wang och Xin påverkar statlig kontroll företagsstyrningen bland
börsnoterade bolag. Staten använder sig också av dessa företag för att fullfölja sina
makroekonomiska mål, och dessa influenser reflekteras i de noterade företagens
investeringsval. Dessa makroekonomiska mål handlar främst om att försöka kontrollera
inflationen, det vill säga prisnivåökningen, skatter och BNP.
Till följd av det beror de statligt kontrollerade företagens investeringsval på följande
faktorer;
• projektens risk och avkastning
• information och agency problems
• influenser från offentliga policies
Som ett resultat av detta beror dessa företags investeringsval inte lika mycket på risk
och avkastning som privata företag gör. Med andra ord kan man säga att statlig kontroll
ökar de risktagande preferenserna inom företagen, enligt Xu, Wang och Xing.105
I Kina skiljer sig de statligt ägda företagen, State Owned Enterprises (SOE), från de
privatägda ur följande aspekter:
• Trots att ett stort antal nya reformer har implementerats, som nya vinstskatter och
aktieägarkontrakt, beblandar sig staten ändå i styrningen av SOE och kräver att de ska
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prestera enligt deras makroekonomiska krav och statliga funktioner, som att bearbeta
inflationen med prisstopp bland annat, och att öka BNP genom att fokusera på export.
• Problem kan uppstå av statligt ägande, till exempel agency problems, till följd av
avsaknandet av riktiga ägare. Företagsledare i SOE har visserligen en centraliserad
kontroll, men de besitter inga rättigheter till företagets kassaflöden och kan ha
incitament att maximera sina egna intressen på företagets bekostnad. I Kina är de
viktigaste prestationsindikatorerna bland chefer produktion och intäkter, och för att
maximera dessa har de statliga cheferna som huvudsakligt mål att expandera
företaget. Detta kan leda till att den faktiska kvaliteten inom företaget försämras, och
att cheferna kan göra kortsiktiga val som kanske inte alltid är för företagets bästa i
framtiden.106
• SOE saknar effektiv övervakning och mekanismer för incitament. Då det inom SOE
är vanligt att flera av företagets högre positioner överlappar varandra på en och
samma eller ett fåtal personer, kan regel- och kontrollsystem brista. Överlag anses
Kinas marknadsmekanismer vara outvecklade.107
Investeringspreferenserna i samband med statlig kontroll är vanligare hos företag med
färre tillväxtmöjligheter, vilket indikerar att investeringspreferenserna hos
företagsledningen inom SOE är ineffektiv. Den administrativa inblandningen och de
agency problem som associeras med statlig kontroll kan vara den huvudsakliga
anledningen till irrationella investeringspreferenser hos statligt kontrollerade,
börsnoterade företag. Ett agency problem som uppstår av bristfällig styrning är
riskskiftning, eller utbyte av tillgångar. Eisdorfer (2008) anser att på grund av
riskskiftningar planerar företag som möter finansiella svårigheter att investera i
högriskprojekt, för att förstöra intresset för borgenärer, och att risktagning gör den
negativa relationen mellan investeringar och osäkerhet obetydlig, eller kan till och med
göra relationen positiv. På grund av den administrativa inblandning och svaga
företagsstyrning som uppstår av det statliga kontrollerandet, antas cheferna inom de
kinesiska SOE ha en större trolighet att skifta risker än deras motsvarande i privata
företag.108
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De nya reformerna har inneburit att andelen statligt ägda företag i Kina har minskat. I
figur 5 ser vi hur andelen av SOE:s stadigt minskat från 1999 och tio år framåt.109 Den
blå grafen visar den procentuella andelen av totala tillgångar som ägs av staten, och den
svarta grafen visar den procentuella andelen av antal företag som är statligt ägda.

Figur 5: Andel SOE:s i procent, 1999-2008

Källa: CEIC, www.ceicdata.com, 2012.

4.2.3 Shanghai Stock Exchange
Till följd av de nya reformer som tog plats i Kina i 1978 utvecklades en
aktiemarknad.110 När staten sedan tillät aktiebörser i vissa stora städer 1990, etablerades
Shanghai Stock Exchange och Shenzhen Stock Exchange.111 Shanghai Stock Exchange
är idag Kinas största aktiemarknad,112 med en total omsättning på RMB 39 840
miljarder, eller cirka 45 270 miljarder svenska kronor.113 Majoriteten av omsättningen
består av aktietransaktioner, närmare 80 procent.114
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Shanghai var den första staden i Kina som utförde aktiehandel redan på 1860-talet.115
Värdepapper som är listade på Shanghai Stock Exchange är indelade i fyra kategorier;
aktier, obligationer, fonder och garantier. Aktierna är i sin tur uppdelade i A- och Bklasser.116
I figuren nedan noterar vi att medan antal börsnoterade företag och antal aktier årligen
har ökat, har den totala marknadskapitalisationen och omsättningen minskat under det
senaste året. Även antal aktieköp har minskat, se figur 6.
Figur 6: Marknadstransaktioner på Shanghai Stock Exchange.

Källa: Fact Book 2011, sida 18

Innehavandeperiod är den tid som en investerare håller en viss investering.117 Bland
kinesiska investerare ligger den genomsnittliga innehavandeperioden för värdepapper
under ett kvartal, och 2007 var den genomsnittliga innehavandeperioden endast 69
dagar på den kinesiska börsmarknaden.118 Detta kan jämföras med den genomsnittliga
innehavandeperiod bland amerikanska investerare som enligt World Federation of
Exchanges låg runt 7 månader år 2007. I figuren nedan visas ett ojämnt beteende hos
investerarna på Shanghai Stock Exchange, som representeras av den lila grafen. Som
högst låg den genomsnittliga innehavandeperioden på Shanghai Stock Exchange kring
ett år och två månader, år 2005, för att två år senare falla till en genomsnittlig
innehavandeperiod på knappt tre månader. År 2009 var Shanghai Stock Exchange den
av de sex representerade börserna nedan som hade kortast genomsnittlig
innehavandeperiod (se figur 7).
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Figur 7: Genomsnittlig innehavandeperiod på olika börser.

Källa: World Federation of Exchanges, www.world-exchanges.org, 2011.

Handeln på Shanghai Stock Exchange är mer frekvent vid öppning- och stängningstid.
När eftermiddagshandeln öppnar igen, klockan 13:00, uppstår en rusningshandel som
orsakas av den mängd information som samlats under den en och en halv timmen som
börsens lunchpaus pågår, och detta skapar prisförändringar. 119 Enligt Easley och O’Hara
oroar sig informerade investerare om informationsavslöjande och föredrar därför att
göra sina transaktioner omedelbart.120

4.3 Problem och möjligheter
Kapitalmarknader är ett bra sätt att få in utländsk kapital, och i och med dessa nya
kanaler öppnades Kina upp för den globala ekonomin. Innan aktiebörserna etablerades
kunde Kina endast attrahera utländsk kapital genom icke-kinesiska direktinvesteringar.
Den nya kapitalmarknaden var framför allt värdefull för de kinesiska företagen, som nu
kunde införskaffa kapital på ett mycket mer effektivt och tydligt sätt, då internationella
investerare föredrar att använda sig av etablerade kapitalmarknader. Som ett resultat av
detta blev även prissättningen av kinesiska företag mer rättvis, vilket också bidragit till
att Kinas kapitalmarknader inte har underliggande skillnader från andra länder gällande
prissättning och företagsvärdering. Utländska investerare kan förlita sig på att
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internationella standarder hålls på marknaden vilket gett ett positivt uppsving för
företagen och dess globala rykte. Detta leder oundvikligen till att Kina integreras bättre
in i världsekonomin. Sen dess start har Kinas aktiemarknad gått igenom flertal cykliska
svängningar, men trots det har långsiktiga investerare kunnat erhålla relativt hög
avkastning. Mellan 1992 och 2007 delade kinesiska börsnoterade företag totalt ut 74
miljarder amerikanska dollar i aktieutdelning till sina investerare, sammanslaget på både
A- och B-aktieägare.121
Kinas tranformation från planekonomi till marknadsekonomi var dock inte bara en
positiv utveckling, utan denna förändring ledde även till problem som uppstod i och
med landets bristfälliga företagsstyrning, outvecklade mäklarfirmor och avsaknad av
institutionella investerare och marknadsmekanismer, så som hedging. Hedging är en
investeringsstrategi som reducerar risk, då investerare köper och säljer förutbestämda
kontrakt till fasta priser. Dessa brister blev tydliga i de nya reformerna, och växte till
hinder inom den kinesiska marknadens utveckling.122 Breeden och Viswanathan (1998)
menar även att mekanismer så som hedging kan minska asymmetrisk information
mellan chefer och aktieägare. De anser att hedging bidrar till en ökad kommunikation
på marknaden. 123
Eftersom Kinas kapitalmarknader är på framåtmarsch i en ekonomi som fortfarande är
under transformation, uppstår dessa oundvikliga problem, så som låg andel av
direktfinansiering, en obalanserad struktur mellan aktie- och obligationsmarknader,
avsaknad av marknadsmekanismer, svag operationell effektivitet och företagsstyrning,
brist på konkurrens mellan värdepappersföretag, ojämn utveckling av institutionella
investerare, och ett otillräckligt lagsystem. Kinas aktiemarknad är fortfarande i stort
behov av förbättring när det kommer till reglering, övervakning och effektivitet.124
Även Chen och Shih (2002) understryker att det finns ett brådskande behov av
etablering för en organiserad och regulerad börsmarknad.125
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Börsnoterade företag är grunden för en fungerade kapitalmarknad. I Kina har utveckling
och expandering av dessa företag blivit en drivkraft till industriell tillväxt och nya
företagsreformer, men trots detta är bristfällig företagsstyrning fortfarande ett problem
och skadar utländska investerares förtroende för den kinesiska marknaden. Staten har
under senare år arbetat för att förbättra detta, bland annat genom Opinions on
Upgrading the Quality of Listed Companies, som godkändes och släpptes 2005.
Dokumentet klargjorde bland annat att:
• ökad kvalitet av noterade företag är väsentligt för kapitalmarknadens utveckling.
• förbättrad företagsstyrning skapar konkurrenskraft och ökad vinst, och företagen bör
vara mer transparenta.
• övervakning av de noterade företagen och även bland statliga verksamheter ska
förbättras.
Därefter följde ett flertal program tillsatta av CSRC för att förstärka företagsstyrning
och kvalitet hos de börsnoterade företagen. En annan väg mot detta är genom ökad
övervakning av företagens regionalkontor, som CSRC började med 2004, då de tog en
aktiv roll i att övervaka börsnoterade företag och hur de tillämpar lagar och regler på ett
ansvarsfullt sätt. CSRC menar att detta ökar effektiviteten bland företag och att
övervakningen leder till ett större ansvarstagande och därav mer transparent
företagsstyrning. CSRC införde även i februari 2007 Administrative Measures for the
Information Disclosure of Listed Companies, för att ytterligare öka transparensen bland
företag och utveckla standardiseringen av öppen information bland de börsnoterade
företagen. Denna restriktion innehåller krav på striktare förhållningssätt angående
öppnare information och förbättrad transparens inom företagen, och hårdare krav på vad
som krävs av börsnoterade företag. Under de senaste åren har även CSRC släppt ett
flertal andra regler för att förbättre förtetagsstyrningen hos de publika företagen, då de
är medvetna om de problem som finns där och hur det negativt påverkar investerares
syn på den kinesiska marknaden. 2006 släpptes ytterligare restriktioner, bland annat
Administrative Measures on Stock Incentives by Listed Companies, nu för att bidra till
stödjande incitament hos de börsnoterade företagen. Här förklaras det hur dessa
incitament ska bidra till övervakningsmekanismer och att förbättra korrekta aktievärden.
Hittills har denna restriktion mottagits tillmötesgående av de kinesiska börsnoterade
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företagen, och de noterade företagen har visat på en hållbar tillväxt till följd av
förbättringarna.126
Chan och Yu menar att den kinesiska aktiemarknaden till hög grad är segmenterad, trots
att det öppnas upp på A-marknaden för QFII och på B-marknaden för kinesiska
investerare, och de påstår att B-aktierna underpresterar i relation till A-aktierna. De
anser att marknadsöppningen resulterar i minskade kapitalkostnader.127 Chen och Shih
konstaterar också att uppdelningen mellan investerare leder till för mycket spekulation
på marknaden. De anser att de B-klassade aktierna säljs till låga priser och att detta
leder till problem. De menar att en utveckling av aktiemarknaden inte bara skulle hjälpa
företagen att nå fler finansiella kanaler, utan även tvinga företagen till att ändra sin
ägarstruktur där mindre statlig kontroll skulle få plats.128
Något annat som leder till ineffektivitet på den kinesiska marknaden är, enligt Haoping
och Wei (2007), avsaknaden av värdepappersförsäkringsbolag. Kina har några stora och
täckande försäkringsbolag, så som China International Trust and Investment
Corporation och China International Capital Corporation Limited, men lider av en
brist på mindre eller mellanstora försäkringsbolag som specialiserar sig på
värdepappersförsäkringar mot specifika industrier. Detta innebär att det saknas
konkurrens mellan dessa företag, vilket i sin tur leder till att de företag som finns kan
använda sig av falska metoder som skadar investerarna, utan att behöva oroa sig för att
förlora sina kunder. 129
Kina som ekonomi visar, trots sina problem, på stor utvecklingspotential, och har
globalt sätt varit det land som har vågat investera trots finanskrisen.130 Kina ökade

China Capital Markets Development Report 2008, s. 209-212, hämtad 2011-11-26, http://www.csrc.gov.cn/pub/
csrc_en/Informations/publication/200911/P020091103520222505841.pdf.
126

Chan, M, & Yu, V, Stock Market Liberalization and Market Returns in China, s. 8-10, Tsinghua University,
Beijing, hämtad 2011-11-30, www.ssrn.com.
127

Chen, C, & Shih, H, The Evolution of the Stock Market in Chinas Transitional Economy. Edward Elgar
Publishing, Inc, Northampton, 2002.
128

Jianghui, L, Why Chinese Listed Companies Frequently Switch Lead Underwriters in Seasoned Equity Offerings A perspective of listed companies’ loyalty, s. 282-283, publicerad i China Financial Review International, vol. 1, nr. 2,
2011, Emerald Group Publishing Limited. Bingley, 2011.
129

Finansliv, hämtad 2012-01-28, http://www.finansliv.se/finansmarknaden/kina-kommer-till-europas-raddning-imorgon/
130

38

Althin, Kytölä

mellan åren 2003 till 2006 sina direktinvesteringar i utlandet från 3 miljarder USD till
över 16 miljarder USD.131

4.4 Reflektion över empirin
Sammanfattningsvis från den information vi samlat förstår vi att Kina har genomgått
stora förändringar på kort tid. Samtidigt har landet visat på stor utvecklingspotential
med sina investeringar, som fortsätter öka trots finanskrisen.
De har en aktiemarknad som skiljer sig från andra länders på flera sätt och som
fortfarande är under utveckling, vilket också leder till att investeringsbeteendet är
annorlunda. Vi ser att de saknar flera marknadsmekanismer som är en viktig del av
utvecklade aktiemarknader, och även att de arbetar aktivt för att förbättra situationen,
genom de dokumentationer, föreskrifter och lagar som tagits fram under de senaste åren.
Allt detta ser vi som tecken på att landet håller på att öppna sig mot omvärlden och
därmed kommer anpassa sin aktiemarknad mot en marknad som är mer lik andra
länders aktiemarknader.
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D%kussion

5. Analys och resultat
Kapitlet innehåller en analys av det som vi kommit fram till från teorin och empirin.
Detta är uppdelat i två delar: Analys av dagsläget och Diskussion om framtiden.
Kapitlet avslutas med en uppfattning av att aktiemarknaden i sin helhet bör bli
tillgänglig för alla.

5.1 Analys av dagsläget
Kina har en komplex marknad som är under utveckling. Lagar och regler är ständigt
under utveckling och här är det viktigt för investerare att ständigt vara uppdaterade om
det som sker.

På Shanghaibörsen är det vanligt med insider-affärer. En av

anledningarna är lagarna och regleringarna, alltså att lagar och regler inte riktigt har
hängt med resten av utvecklingen i landet. Kinas aktiemarknad är ny, så man har inte
kunnat förutse alla problem som följer med en ny marknad, till exempel finns det få
försäkringsbolag vilket minskar konkurrensenen och ökar priserna. Detta kan ju leda till
att investerare inte tycker att marknaden är värd att satsa i på grund av att man inte
tycker att landet har samma standard och säkerhet som man kan hitta på andra
marknader. I den effektiva marknadshypotesen så finns det ett antagande om att ju
större risk man är villig att ta, desto högre avkastning vill man erhålla. Det betyder att
investerare vill kunna få högre avkastning på den kinesiska börsen än på andra stabilare
marknader, eftersom osäkerheten är högre och stabiliteten lägre på den kinesiska
börsen.132
Vi kan ifrågasätta om man ska mäta effektivitet genom den effektiva
marknadshypotesen, teorin verkar inte ha något svar på om en marknad är effektiv eller
inte. Detta är en gammal teori som kom 30 år sedan och idag finns det forskning kring
ämnet som pekar på att EMH inte riktigt är den enda lösningen. Här skulle vi kunna
analysera aktiemarknaden från ett Behavioural finance-perspektiv. Behavioral finance
handlar om hur psykologiska faktorer påverkar den finansiella marknaden och
investerarna. Denna teori ifrågasätter antaganden som EMH har. Om en marknad är
Florence Chong, 2011-12-14, The Australian, hämtad 2012-01-20, http://www.theaustralian.com.au/business/
wealth/chinese-stocks-not-for-the-risk-averse/story-e6frgac6-1226218494336
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effektiv eller inte är en svår fråga, och detta har försökt lösas med EMH. Som med alla
teorier så stämmer inte teorin hundraprocentigt med verkligheten, utan man får lära sig
att se bakom teorierna.133
Enligt förutsättningarna för EMH ska alla aktörer på marknaden ha tillgång till samma
information och den ska kunna tolkas rätt, och för att marknadseffektivitet ska uppnås
krävs att priserna reflekterar den information som finns tillgänglig. Vi anser att
separationen mellan investerare leder till begränsad information dem emellan, eller
åtminstone att investerarna upplever det så.
Då asymmetrisk information kan uppstå ur företagets ägandestruktur menar vi att den
statliga kontrollen spelar in i den kinesiska marknadens ineffektivitet. Den stora andelen
statligt ägande leder till en ineffektiv marknad då priserna inte reflekteras på samma sätt
som de hade gjort om de börsnoterade företagen i större utsträckning var privata,
eftersom priserna nu kontrolleras hårdare. Detta, tillsammans med separationen av
investerare, leder till en skepticisms från utländska investerare som känner att de inte
har tillgång till tillräckligt med information, och därmed inte vågar investera. Något
som heller inte direkt är till fördel för investerarna, är de höga transaktionskostnaderna.
Snarare är det ytterligare en anledning för dem att välja andra investeringsval, som både
är enklare, mindre kostsamma, samt där de känner sig mer jämlika med övriga aktörer.
Vi anser att den svaga företagsstyrning som uppstår från statlig kontroll, leder till
osäkerhet och ett försiktigt agerande på aktiemarknaden, och detta är tydligt hos de
utländska investerarna då det ger dem ytterligare en känsla att vara avskild från
information. När den kinesiska staten använder sig av företagsstyrning för att uppnå
landets makroekonomiska mål, och detta oundvikligen påverkar företagens
investeringsval, överensstämmer inte dessa mål med investerarnas. Statlig kontroll ökar
risktagande, och det är inte alltid i enlighet med investerarnas egna preferenser.
Vi anser att Akerlofs teori om att högkvalitet tvingas bort från marknaden av lägre
kvalitet, kan appliceras på den kinesiska marknaden. Då utländska investerare känner ett
visst utanförskap från den kinesiska marknaden genom separation och tillgång till
endast vissa aktier, kan det antas att det är dessa aktier som inte de inhemska
investerarna vill handla med och att de därav besitter information om aktiernas kvalitet
Malkiel, B, The Efficient Market Hypothesis and Its Critics, s. 59-82, publicerad i Journal of Economic
Perspectives, vol. 15, nr 1, 2003.
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som inte de utländska gör. På grund av det, i enlighet med Akerlofs teori, drivs ”bättre”
aktier av marknaden, investerarna är inte beredda att betala dess fulla värde, och en ond
cirkel har skapats på grund av den ojämna informationen.
De korta innehavandeperioderna bland kinesiska investerare som tas upp i stycke 4.1.3,
menar vi hör ihop med ett visst osäkert investeringsbeteende, som även det kan få de
utländska investerarna att ifrågasätta marknaden. Också de höga P/E-talen kan vara ett
bevis på övervärderade eller överkontrollerade företag och bidra till osäkerhet.

5.2 Diskussion om framtiden
Trots de problem och svårigheter som förekommer på den kinesiska aktiemarknaden,
anser vi att Kina är medvetna om dessa. Enligt de åtgärder som landet tagit under de
senaste åren anser vi att landet är på god väg att åtgärda det. De förbättringar som skett
under de senaste åren, om än fortfarande en lång väg att gå, visar på en strävan att göra
det enklare för utländska investerare, både privata och institutionella, att agera på den
kinesiska marknaden. De nya standarder som tagits fram under de senaste åren har lett
till att utländska investerare känner sig tryggare. CSRC:s tillämpningar för ett ökat
ansvarstagande bland företag, samt en större övervakning och utvecklad
standardisering, bidrar till en transparent företagsstyrning som i sig kommer att öka
marknadseffektiviteten.
Att göra det enklare för utländska investerare att agera på den kinesiska marknaden,
skulle även kunna leda till att andelen institutionella investerare ökar. Dessa nämnde vi
klassas som informerade investerare, vilket kan leda till en ökad och jämnare
information på den kinesiska aktiemarknaden. Den avsaknad av institutionella
investerare som Kina idag har är uppenbarligen ett problem för marknadsmekanismerna
och en ökad konkurrens på den nivån tolkar vi som att det skulle vara bra för
aktiemarknadens utveckling.
Den reaktion som marknaden hade då Kina öppnade upp B-aktierna för kineser, med
den väsentliga omsättningsökningen och prisuppgång, anser vi vara ett bevis på ett
positivt gensvar jämfört med en öppnare marknad. Som vi ser det, kommer detta från
både de kinesiska investerarna och de utländska, som ur bådas aspekter skulle gynnas
och uppskatta en öppnare aktiemarknad. Vi bedömer att det skulle vara positivt, då det
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blir enklare att samarbeta länder emellan när standarden och reglerna för marknaden är
liknande.
Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att det i dagsläget är främst den kinesiska
staten som oroar utländska investerare, eftersom de besitter en stor ägarandel och makt.
Detta leder till en ineffektiv marknad och att det blir ett gap mellan utländska och
inhemska investerare som mynnar ut i asymmetrisk information. Vi anser dock att detta
kommer att förbättras med tiden, eftersom den kinesiska staten har börjat släppa på
kontrollen genom exempelvis att låta vissa utländska investerare köpa A-aktier.
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6. Slutsats
Slutsatsen ska svara på vår frågeställning; ”Leder separationen mellan utländska och
inhemska investerare på den kinesiska aktiemarknaden till en ineffektiv börsmarknad?”
samt ge förslag till fortsatta studier inom området.

!

6.1 Leder separationen mellan investerare till ineffektivitet?

Den begränsade informationen som uppstår på den kinesiska marknaden till följd av
separationen mellan utländska och inhemska investerare, leder till att de utländska
investerarna inte vågar satsa på samma sätt som de gjort om aktiemarknaden varit helt
öppen. Det statliga ägandet gör att investerare känner att de inte har tillgång till en
marknad som reflekterar priser på ett korrekt sätt. Skepticism väcks jäntemot kvaliteten
på de kinesiska företagen, och att det kan finnas information som de utländska
investerarna inte kommer åt eller kan hantera.
Vår slutsats är att den kinesiska börsmarknaden är under utveckling och i dagsläget har
inte Kina en effektiv marknad. Vi anser dock att detta kommer att ändras under de
kommande åren, eftersom en ineffektiv marknad inte är bra för seriösa investerare eller
landet som helhet. Den kinesiska marknaden saknar idag tillförlitlighet, säkerhet och
kontinuelighet. Vi menar att lagar och regler kommer skärpas och att man kommer
försöka anpassa sig efter omvärlden. Kina, som nation, visar på samma vilja till att
utvecklas åt detta håll, det vill säga att anpassa sig efter omvärldens krav och regler. Vår
slutsats är även att de kinesiska aktiebörserna kommer tvingas dra ner på
transaktionskostnaderna för att locka till sig fler investerare.
Vi har sett att asymmetrisk information leder till en ineffektiv marknad. Att alla
investerare inte har tillgång till samma information leder till att det blir insideraffärer
och att marknaden på så sätt blir opålitlig. Samtidigt är det svårt för utländska
investerare att förstå det kinesiska systemet med att staten får bestämma vad företagen
bör satsa på och investera i, vilket leder till att det blir svårartat att investera i en
marknad där företagen inte har all makt över sin egen verksamhet.

6.2 Avslutande reflektion
Genom det här arbetet har vi kommit närmare den kinesiska aktiemarknaden och sett
hur den skiljer sig från andra länder. Vi har upptäckt problem som finns på marknaden
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samt fått en inblick i hur Kina arbetar för att motverka dessa, vilket vi menar att de är på
god väg att lösa. Framförallt har vi imponerats över hur långt Kina ändå har kommit
med utvecklingen av sin kapitalmarknad på bara strax över tjugo år. Vi ser med
spänning fram emot framtidens fortsatta utveckling, och anser att Kina har möjligheter
att växa ytterligare, till en globalt fungerande aktiemarknad.
Med den tillväxt och ekonomiska framsteg som landet trots allt har, finns det mycket
som talar för att Kina kommer fortsätta att utvecklas i samma takt, det enda som verkar
kunna stoppa landet är den politiska situationen i landet. Frågan är om det politiska
kommer kunna utvecklas i samma takt som det ekonomiska, eller hur länge det
ekonomiska kommer kunna utvecklas om man inte ändrar sina politiska
ställningstaganden. Denna studie pekar på att Kina är på rätt väg, men det är en lång väg
kvar för att vara en marknad med global standard. Samhället kan genom detta arbete få
en inblick i Kinas ekonomi, som trots allt idag är världens näst största. Något som är
värt att tänka på är att de flesta vet vad USA:s president heter, men hur många vet vad
Kinas president heter? För att vara världens folkrikaste land, saknas det information om
om Kina, och med denna studie hoppas vi att det kan ändras.
Vår studie bidrar till en ökad förståelse för den kinesiska aktiemarknaden, och en insikt
i att investera på den kinesiska marknaden kan i dagsläget vara riskablare än på andra,
mer standardiserade aktiemarknader. Vi menar att man som investerare måste vara
medveten om vad som skiljer den kinesiska marknaden från andra länder, och även att
det kan finnas ett behov och en efterfrågan hos Kina att ta del av västerländsk kunskap.
För de som är intresserade, finns det öppningar och möjligheter att hjälpa Kina att
utveckla sin kapitalmarknad. Det Kina kan lära sig är vilka konsekvenser för landet som
separationen leder till, och förstå varför utländska investerare inte vågar investera på
den kinesiska börsen.

6.3 Förslag till vidare forskning
En intressant fortsättning på vår studie skulle kunna vara forskning inriktad på
insideraffärer som sker på den kinesiska marknaden. Här skulle man till exempel kunna
jämföra laglig och olaglig insiderhandel för att närmare få en inblick i de problem som
uppstår av asymmetrisk information på aktiemarknaden i Kina, och se hur vanligt
förekommande det är. Det svåra i en sådan studie blir att finna personer som handlar
olagligt, eftersom det inte är säkert att de vill vara synliga. Det skulle kunna vara
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intressant att jämföra Kinas insiderhandel med till exempel USA:s, för att undersöka om
lagarna och reglerna i Kina, samt att marknaden är ny, leder till mer insiderhandel. Här
skulle det även vara intressant att jämföra andelen lagliga och olagliga insideraffärer.
Från vår studie kan vi dra vissa antaganden att insiderhandel är vanligare på den
kinesiska marknaden än andra, mer öppna och standardiserade aktiemarknader, och att
det finns belägg för intressant forskning i ämnet.

6.4 Kritisk reflektion över studien
Om vi hade haft den kunskapen som vi har idag skulle vi ha gjort annorlunda på vissa
punkter när vi forskade om detta ämne. Framförallt skulle vi inte enbart ha förlitat oss
på litteraturstudier utan skulle ha med intervjuer med både utländska investerare som
vågat investera på kinesiska börsen, och utländska investerare som inte vågat investera
på den kinesiska börsen. Vi skulle även ha velat intervjua kinesiska investerare, fast här
förmodar vi att det skulle blivit svårt att hitta någon att ställa upp och kunna diskutera
sina åsikter. Vi anser att arbetet skulle fått mer djup ifall vi hade utfört dessa intervjuer,
men på grund av att vi trodde sådana intervjuer redan gjorts i ämnet så var vi för sent
ute för att hinna med att intervjua.
Vi skulle även tagit mer hjälp utifrån, således diskuterat mer med vår handledare men
även försökt diskutera med andra personer som är insatta i ämnet. Ett exempel skulle
varit investerare på olika banker, Kina-experter och andra lärare. Detta för att vi i ett
tidigare stadium hade kunnat koncentrera oss på det viktigaste i ämnet, istället för att
göra alla misstag själva som vi sedan fått rätta till. Detta har tagit mycket tid som hade
kunnat sparas in ifall vi tagit hjälp utifrån. Trots detta är vi nöjda med studien, i vårt
arbete har vi varit källkritiska och objektiva samt hittat många bra källor. Studien som vi
genomfört är unik och vi anser att den kan vara till nytta för även andra, till exempel de
som investerar eller vill investera på den kinesiska börsen, eller som har ett
övergripande intresse av global finans. Vi anser att informationen kan få investerarna att
tänka över riskerna som det innebär att investera i en marknad man inte känner till. Kina
kan lära sig vilka konsekvenser som separationen leder till, och förstå varför utländska
investerare inte vågar investera på den kinesiska börsen. Att välja ett ämne där vi inte
haft någon tidigare erfarenhet eller bakgrund i har varit nyttigt, och har lett till att vi
idag har en specialkunskap om Kina och deras finansiella system.
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