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Det råder en ökad tendens för den svenska småspararen att diversifiera sin aktieportfölj efter eget 

behag så att andelen obligationer och aktier tillsammans med utländska värdepapper och derivat kan 

ge maximal  avkastning  i  förhållande  till  risk. Ett  förekommande problem är dock att hitta  rättvisa 

mått,  matematiska  och  ekonomiska,  som  visar  den  korrekta  bilden  av  en  tillgångs  utveckling  i 

förhållande till marknadsportföljen varpå det krävs en förståelse för hur en tillgång eller en portfölj 

rör sig rent matematiskt. Utvalda aktier och obligationer ska avläsas ur måtten kovarians, korrelation, 

effektivitet och volatilitet och sedan ska resultatet ställas mot att enbart ha analyserat betavärdet för 

portföljen  för  att  komma  fram  till  lämpliga  matematiska  uttryck  när  man  analyserar  den 

diversifierade  aktie/obligationsportföljen  för  en  person med  begränsad  finansiell  kunskap.  Risken 

med urholkad valuta  i utländska aktietransaktioner  samt  två olika optionsstrategier kommer också 

att redovisas rent grafiskt i studien för att visa utökade avkastningsmöjligheter.    
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There  is an  increased  tendency  for  the Swedish minor  saver  to diversify his portfolio consisting of 

stocks, bonds, derivatives and foreign stocks in order to increase the risk‐related return. Still there is 

a major issue to find appropriate mathematical terms of expressing the correct development of the 

savers  portfolio  compared  to  the market  portfolio.  It  is  becoming more  important  that  you  can 

evaluate your portfolio from a mathematical perspective whereas the study brings up a selection of 

Swedish and  foreign  stocks along with bonds which are  combined  in  terms of portfolio efficiency, 

volatility, correlation and return on a 50 days basis. The result will thereafter be compared with the 

pure evaluation of  the beta‐value of an asset  in order  to  conclude  the most appropriate  terms of 

analyzing the diversified stock‐portfolio for the Swedish minor saver. The risk concerning devaluated 

currency in foreign stocks along with two different types of option‐strategies will also be presented, 

graphically, in the study.                   
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Förord 

I och med uppsatsens genomförande har vi avslutat Kungliga Tekniska Högskolans kandidatutbildning 

Fastighet  och  Finans.  Kandidatarbetet  genomfördes  under  senare  delen  av  vårterminen  2011  vid 

institutionen  för  Fastigheter  och  Byggande  Centrum  för  Bank  och  Finans  och  omfattade  15 

högskolepoäng. 

Under utbildningens slutskede har vårt intresse för den finansiella marknaden utvecklats utöver det 

självklara intresset för fastighet i kombination med finans. Därför tog vi tillfället i akt att fördjupa oss 

inom  ett  finansiellt område  som  intresserade oss, nämligen portföljteori,  vilket blev  resultatet  till 

följande uppsats. 

Vi vill  tacka alla som har varit med och bidragit  till att vi har kunnat genomföra uppsatsen.   Vi vill 

främst  tacka  utvalda medlemmar  från  klassen  Farkostteknik med  inriktning  Finansiell Matematik 

årskurs fem, Lars Frick på Placera.nu som tagit sig tid att delta i intervjuer och svarat på frågor samt 

Nicolai Nystrand  på  SCB,  avdelningen  för  nationalräkenskaper,  som  har  försett  oss med  finansiell 

statistik. 

Till sist vill vi även ge ett extra stort tack  till vår handledare, Han‐Suck Song, som har kommit med 

goda råd och synpunkter under uppsatsens genomförande. 

 

Stockholm, 2011 

Johan Cervin & Marta Daboczi 
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NOMENCLATURE  
 

CAPM – Capital Asset Pricing Model, är en formel för att beräkna avkastningskravet på det egna 

kapitalet i förhållande till den bedömda risken i investeringen där: 

(E

   = den riskfria räntan 

)   = den förväntade avkastningen hos tillgången 

= känsligheten hos tillgångens risk gentemot marknadsportföljens risk   

= förväntade avkastningen hos marknadsportföljen    

(    = marknadsriskpremien 

 

β – Beta är ett värde inom finans som visar på hur en portföljs avkastning beror på förhållande till 

den finansiella marknaden som helhet. 

 

σ  ‐ Standardavvikelse, kursrörelsen i en tillgång. 

 

MATLAB – Matematiskt programmeringsspråk speciellt anpassat för matris och vektorberäkning. 

 

For loop – Inom datavetenskap är For loop ett programmeringsspråksuttalande som tillåter koder att 

utföras flera gånger. En For loop klassificeras som ett upprepat uttalande där antalet upprepningar 

bestäms av programmeraren.  
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1. Inledning 
I  inledningskapitlet  introduceras  läsaren  för studien.  Inledningen presenterar,  till och börja med, en 

beskrivning av bakgrunden till det valda ämnet samt problemformulering och syftet med studien. Till 

sist  presenteras  och  diskuteras  de  inrättade  avgränsningarna  som  har  gjorts  och  även  rapportens 

övergripande metod. Begränsningen av arbetet har gjorts och benämns i avsnittet om avgränsningar. 

1.2 Bakgrund 
Regeringens  förslag  om  ett  investeringssparkonto med  en  årlig  schablonskatt  som  ska  ersätta  de 

traditionella Aktie & Fond kontona är ett steg i riktningen mot att dels underlätta deklarationen men 

också få det svenska folket mer involverade i olika typer av strukturerade produkter.        

Svenska folket går mot mer diversifierade portföljer där man förkastar traditionella sparkonton och 

räntepapper och  istället vill upptäcka möjligheter att kunna placera sina pengar  i både svenska och 

engelska aktier, obligationer samt derivat vilket kräver ökad förståelse för ökad risk i förhållande till 

ökade avkastningsmöjligheter.   

Lars Frick, medarbetare på Placera.nu och chefredaktör på Börsguiden ger, i och med en intervju, sin 

definition på en ”småsparare” som en person som är relativt transaktionsbenägen med en hög andel 

aktier och som läser affärslektyr i form av analyser och rapporter. Försök till en konkret definition på 

småspararen kan bli någorlunda snäv vilket gör att man får försöka utvärdera småspararen och dess 

innehav  utifrån  olika  parametrar  såsom  ”procentuell  andel  av  finansiellt  sparande  som  överstiger 

genomsnittet”,  ”prenumeration  på  okänt  antal  affärstidningar”  eller  ”benägenheten  att  ta  in 

utländska aktier eller derivat i sin portfölj”. 

Vidare  menar  Lars  i  enlighet  med  övriga  artiklar  om  småsparande  att  det  råder  ett  allmänt 

utnyttjande  av  gemene man  på  dagens  finansmarknad  genom  att  till  exempel  referenstider  eller 

valutakurser  för aktier kvantitativt  justeras  för att analytiker eller  institut  ska  slippa visa  sin dåliga 

track‐record.   Även avancerade  strukturerade produkter  som  skapats av  Investment bankerna har 

byggts ihop på ett sätt som får dem att framstå som ”en vetenskaplig process” byggd på avkastning 

när det i majoriteten av fallen handlar om att paketera en så aptitlig produkt som möjligt.  
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1.3 Syfte 
Syftet  med  denna  studie  är  att  ta  reda  på  hur  en  portfölj  bestående  av  svenska  aktier  och 

obligationer  kan  komma  till  uttryck  i  lämpliga  matematiska  mått.  Måtten  som  undersöks  är 

avkastning, risk, effektivitet, beta samt korrelation  i förhållande till ett givet generalindex. Syftet är 

också att visa avkastning och risk genom att utöka portföljen med utländska aktier och derivat i form 

av optioner. 

1.4 Problemformulering 
Klagomål  kring  banker  och  övriga  finansinstitut  ökade  kraftigt  mellan  åren  2008  och  2009. 

Klagomålen mot det Norska kapitalförvaltningsbolaget ACTA ökade med 90 % på grund av en hård 

marknadsföring  kring  aktieindexobligationer  kopplade  till  det  konkursdrabbade  Lehman  Brothers. 

ACTAs kunder hävdade bestämt att ACTA inte hade tagit hänsyn till deras riskprofil. 

I  allmänhet  råder  ett  motpartsproblem  när  småsparare  klagar  på  att  banken  gett  ut  felaktig 

information eller varit missvisande angående det potentiella utfallet en tillgång kan ge  i avkastning. 

Den redan nämnda  journalisten Lars Frick menar att det  i många fall skulle behövas en utfallskalkyl 

som visar den eventuella förlust en småsparare riskerar att drabbas av vid en eventuell nedgång.  

Trots detta visar rådande statistik från SCB att av de sammanlagda 3400 Mdkr som samtliga svenska 

aktier är värda  tillsammans  så äger hushållen  ca 452,2 Mdkr av den  totala  summan  (cirka 13,3%). 

Gällande derivatmarknaden äger hushållen derivat  för ca 5564 Mkr år 2010 vilket utgör en ökning 

med ca 30 % från föregående år.  

Andelen utländska aktier hos de svenska hushållen var under det fjärde kvartalet 2010 värda ca 400 

Mdkr  vilket  är  en  ökning  på  ca  16 %  från  2009 medan  andelen  obligationstransaktioner mellan 

samma år genomgick en minskning om cirka 123 % på grund av oroligheterna i Europas statsfinanser. 

Med utgångspunkt  i en medelriskportfölj där majoriteten av positionerna utgörs av  svenska aktier 

och obligationer och en minoritet  i utländska aktier och derivat blir det allt viktigare att  förstå den 

ekonomisk matematiska  innebörden  av  hur  portföljen  agerar  i  förhållande  till marknaden. Det  är 

också  viktigt  att  vara medveten  om  vilka  värden  som  påverkas  av  att  vissa  värdepapper med  en 

extrem standardavvikelse i princip kan ge uttryck för att sätta hela portföljen i gungning och där vissa 

av portföljens nyckeltal påverkas mer än andra. 

Huvudproblemet  blir  därmed  att  framställa  hur  risk,  avkastning,  utveckling  i  förhållande  till 

marknaden  och  effektivitetsfaktor  framstår  ur  ett  ekonomiskt  och  matematiskt  perspektiv  i  en 

portfölj  skapad  av  småspararen.  Undersökningen  blir  att  se  hur  värdena  samvarierar  och  ökar 

respektive minskar  vid  borttagandet  alternativt  tillförandet  av  specifika  aktier  baserad  på  verklig 
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aktiedata daterad ca ett år tillbaka där alla aktier i urvalet någon gång varit rankade som bland de 30 

mest omsatta bolagen på OMX. Undersökningen kommer även omfatta ”konstgjorda” obligationer 

skapade  i programmet Matlab samt svenska statsobligationer  för att visa vad en obligation har  för 

verkan på portföljens värden.    

Ett  sidospår  till  den  huvudsakliga  avhandlingen  är  även  att  se  hur  avkastningsmöjligheterna  i 

portföljen  förändras  rent grafiskt, när man använder sig av optionsstrategierna ”covered call” eller 

”protective put” där man köper köpoptioner respektive säljoptioner i samma värdepapper som man 

äger för att skapa hävstång i sin investering alternativt ”hedga” sig mot en förlust.  

Som en parentes till ovanstående ämnen, baserat på den ökande statistiken av nettoköpta utländska 

aktier, är det viktigt att vara medveten om vad valutakursförändringar kan innebära och hur dem kan 

”urholka” värdet på aktierna.      

Resultaten av aktie/obligationsportföljen  samt aktieportföljen  skall  ställas mot att endast  fokusera 

analysen på betavärdet inom portföljen. Ovanstående kan brytas ner i följande problemformulering:  

 

 Hur  förhåller sig det ekonomisk‐matematiska sambandet  i en medelriskportfölj med hänsyn 

till kovarians, korrelation, avkastning, effektivitet och risk och hur står sig dessa mått mot att 

enbart analysera betavärdet.    
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1.5 Metod 
 

1.5.1 Tillvägagångssätt 
Uppsatsen är av kvantitativ art där data samlas in och analyseras utifrån hypoteser. 

Den fiktiva portföljen skapas i programmet Matlab enligt koderna i Appendix 4 där hänsyn tas till att 
få fram korrelation, betavärde, avkastning på 50 dagars basis, effektivitet samt risk i portföljen.  

Aktiedata för uträkningarna hämtas från Nasdaqomx.se, dagensindustri.se samt yahoofinance.se och 
anpassas efter olika tidsramar för att se hur marknaden påverkar på de framtagna värdena.  

Betavärdet  beräknades  med  hjälp  av  koderna  i  Appendix  5  och  står  redovisat  som  dels  den 
veckobaserade  samt  den  dagsbaserade  med  skillnaden  att  programmeringskoden  i  den 
veckobaserade är dividerad med fem.  

Gällande optionerna används koderna i Appendix 6. 

Innan programmeringen av portföljen respektive framtagandet av betavärdet kan användas har data 
framställs  i  ett  Excel‐dokument  med  slutpris  för  den  aktuella  dagen.  Övrig  information  om 
aktiekursen är redundant och kommer inte kunna läsas korrekt i Matlab  

För  att  ge mer  ”substans”  till  hypoteserna  och  antagandena  i  arbetet  ska  Lars  Frick,  skribent  på 
placera.nu,  intervjuas  för  att  diskutera  definitionen  på  en  småsparare  och  avgöra  huruvida  de 
matematiska  måtten  i  en  portfölj  är  förståeliga  för  en  person  med  relativ  okunskap  inom  den 
finansiella sektorn. 

Även Nicolai Nystrand, medarbetare för finans‐ och nationalräkenskaperna på SCB, ska intervjuas för 
att undersöka  statistik kring  svenska  folkets  innehav av derivat, svenska och utländska aktier  samt 
obligationer.  

1.5.2 Val av data 
Aktiedata för portföljen begränsas till svenska aktiers data som är registrerade på Stockholmsbörsen, 
främst Large‐, Middle‐ och Smallcap1 där bolagen ska varit börsnoterade under minst tio år samt ha 
en  betydande  omsättning  och  känsliga  för  konjunktursvängningar  eftersom  dem  då  blir  mest 
lämpliga som analysmaterial. 

Gällande den utländska aktien var kravet en hög omsättning och en lång börsnotering varpå Walmart 
passade in.  

Händelser  i  aktiekapitalet  som  splitar,  omvända  splitar  samt  nyemissioner  är  icke  justerade  av 
källorna varpå justeringen måste göras för hand. 

Obligationsdata hämtas  från Riksbankens hemsida om  svenska  statslånepapper med  löptid på  två, 
fem respektive sju år för att visa kontrasten i volatilitet svenska obligationer kan ha under en specifik 
tid i jämförelse med vår fiktiva obligation.    

 
                                                            
1 Stockholmsbörsens lista för stora, medel‐ och små bolag. 
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1.6 Avgränsningar 
För att kunna besvara frågeställningen måste studien begränsa sig till en medelriskportfölj bestående 

av majoriteten aktier och obligationer med  relativt  liten andel derivat och utländska värdepapper, 

där aktierna ska väljas ut från Large‐, Middle‐ och Small Cap marknaderna på Stockholmsbörsen där 

målet är att hitta aktier med hög omsättning och varierande volatilitet  inom perioden 2010‐03‐08 

och 2011‐03‐06. Aktierna  ska  även  vara  allokerade  till olika branschsegment  för  att begränsa den 

industrispecifika risken kopplade till undersökningen.  

 Obligationerna  i  portföljen  är  utfärdade  av  Riksgälden med  löptid  på  två,  fem  respektive  sju  år 

medan de ”konstgjorda” obligationerna är skapade i Matlab med en årlig värdeökning om 2 % för att 

visa inverkan på värdena av en stor respektive liten andel obligationer i portföljen samt visa hur olika 

obligationer kan inverka under specifika tidsförhållanden. 

Den något begränsade delen om derivat och urholkad valuta  i och med utländska aktieinnehav är 

begränsad  till  att  omfatta  aktier  från  NYSE medan  derivaten  endast  tar  upp  grafiska  effekter  av 

europeiska köp‐ och säljoptioner (med löptid) utan hänsyn till optionens pris. 

Begränsningar har även tagits till optionsstrategier och utländska aktieinnehav då det  inte är en del 

av problemformuleringen men kommer benämnas  för att visa betydelsen av ökat  riskmedvetande 

vid utländska aktier och derivat.  

Slutligen så är perioden för betaanalysen begränsad till 1998‐03‐08 till och med 2011‐03‐06 för att se 

hur beta förändras inom olika branschsegment och i förhållande till IT‐bubblan och Subprime‐krisen.  
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2. Modern portföljteori och CAPM 
Teorikapitlet  anger  de  teoretiska  referensramar  som  har  används  vid  uppsatsens  genomförande. 

Modern portföljteori kommer inledningsvis att presenteras, sedan kommer diverse modeller och mått 

att framföras som är relevanta i studien för att kunna uppnå resultatet. Allmänt utarbetade modeller 

som  inte  används  i  studien  kommer  också  att  presenteras  för  att  bättre  öka  förståelsen  för 

grundläggande portföljteori och för att få en mer  ingående förståelse av de modeller och mått som 

sedan tas upp för framförandet av resultatet. De teorier och statistiska och matematiska mått som 

berörs för resultatets del är avkastning, risk, effektivitet, korrelation och beta. 

2.1 Modern portföljteori 
Modern portföljteori är en  investeringsmodell som beskriver hur en  rationell  investerare använder 

diversifiering för att optimera sin portfölj samt hur prissättningen för olika tillgångarna kan utvecklas 

med  tiden,  vilket  överskådligt  tas  upp  i  “Corporate  Finance    2nd  Edition”,  (Berk,  J. & DeMarzo,  P. 

2007). 

 Teorin  grundar  sig  enligt  boken  på  att  investerare  är  riskaversa  vilket  betyder  att  investeraren 

föredrar att välja den minst riskabla investeringen om det förekommer två investeringar med samma 

förväntade  avkastning.  Investeraren  kommer  bara  välja  hög  risk  givet  att  den  förväntade 

avkastningen stiger och på detta sätt kan man lyckas med att finna de optimala portföljalternativen 

för de olika  risknivåerna. Riskmåttet  i modellen mäts med hjälp  av  volatiliteten och  avkastningen 

mäts genom marknadens framtida förväntade värden (Bodie et al, 2005). 

Valet  av  tillgångar  i  portföljen  är  en  viktig  del  inom modern  portföljteori  och  deras  beroende  av 

varandra.  Genom  diversifiering  kan  man  reducera  risken  då  olika  tillgångsklasser  kan  vara  fas 

förskjuten eller kontracyklisk. Det handlar inte bara om att välja rätt aktie för att reducera risker, det 

gäller även att se hur tillgången i portföljen står i relation till andra tillgångar i andra portföljer. Enligt 

modern portföljteori ska man alltså inte lägga ”alla ägg i samma korg” (Bodie et al, 2005). 

Om det  förekommer  att  en portfölj  som har  tillgångar  som  inte  är perfekt  korrelerade  så  kan  en 

investerare  skapa  en  portfölj  där  investeraren  minskar  portföljrisken  utan  att  den  förväntade 

avkastningen minskar. Detta resultat kan uppnås genom att diversifiera bort den specifika risk som 

finns i en investerarens portfölj (Bodie et al, 2005). 

Skaparen av modellen, Henry Markowitzs  idé vid  införandet av modellen var att använda mångfald 

som ett verktyg. Genom detta verktyg kunde han minska risken för hela portföljen utan att riskera en 

hög avkastning (Bodie et al, 2005). 
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2.1.1 Effektiva portföljer 
En del  inom portföljteorin är  teorin om effektiva portföljer enligt boken  ”Modern Portfolio Theory 

and  Investment  Analysis  6th  Edition”  (Elton  et  al).  Boken  betonar  att  den  effektiva  portföljens 

innebörd  är  att portföljen  ska  ge de högsta  förväntade  avkastningen  som  är möjlig  till den  lägsta 

tänkbara risk. För att portföljen ska anses effektiv så får det  inte förekomma att en annan portföljs 

förväntade avkastning är högre till samma risk eller att den förväntade avkastningen för portföljen är 

densamma  till en  lägre  risk. Om portföljerna uppfyller dessa  krav  så  ligger portföljerna på den  så 

kallade effektiva  fronten. Den effektiva  fronten visar alla de kombinationer och placeringar som är 

effektiva och tillsammans sammanbinder dessa grafiskt enligt följande graf nedan (Byström, H. 2007), 

(Eales, A. B. 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

Förväntad  
avkastning 

MPV 

Volatilitet

 

Figur 2.1: Effektiva fronten 

 

En rationell investerares portfölj kommer bara ligga på den effektiva fronten då han kommer att välja 

den högre förväntade avkastning om valet är mellan två existerande tillgångar med samma risk, och 

vice versa. En  riskavers  investerare kommer ha  sin portfölj efter den effektiva  fronten. Placeringar 

som  anses  effektiva  representerar  den  övre  delen  av  kurvan,  och  ju mindre  risk  investeraren  är 

benägen  att  ta  desto mer  åt  vänster  kommer man  att  förflytta  sig  på  grafen. Minimum  varians 

portföljen, som den kallas, ligger längst ut på kurvan och har lägst risk av alla portföljer2 (Byström, H. 

2007,) (Eales, A. B. 1995). 

 

                                                            
2  http://www.optimalbors.se/portfolj_optimering.htm 
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2.1.2 Kovarians och korrelation  
I boken ”Modern Elementary Statistics” av (Freund E.J., Perles M.B., 2009) redogörs kovariansen som 

ett mått  som  visar  hur mycket  två  variabler  är  relaterade  till  varandra, med  andra  ord  i  vilken 

utsträckning två variabler är korrelerade med varandra i deras parallella rörelsemönster. Kovariansen 

blir mer positiv för varje par av värde som skiljer sig från deras medelvärde i samma riktning, och blir 

mer negativ för varje par av värden som skiljer sig från deras medelvärde i motsatt riktning. Ju oftare 

de skiljer sig åt samma håll desto mer positiv är kovarianser, och ju oftare de skiljer sig år motsatt håll 

desto mer negativ är kovariansen (Berk, J. & DeMarzio, P. 2007). 

Allmän  kännedom  om  risk  och  avkastning  av  aktiekomponenterna  är  inte  tillräckligt  för  att  finna 

portföljens uppskattade risk. Vetskap behövs om i vilken grad bestånden har gemensamma risker och 

om deras avkastning  flyttas tillsammans. För att kunna beräkna samvariationen  för avkastningar så 

tillämpas två statistiska mått varav kovarians, som nämnts, är en av dem och korrelation är det andra 

måttet som benämns nedan (Eales, A. B. 1995). 

 

Kovariansen mellan två slumpmässigt valda avkastningar   och   definieras som: 

 

,                         (Ekvation 2.1) 

 

Korrelationen,  i sin tur, uttrycker ett värde som  ligger mellan  ‐1 till 1 och  ju högre korrelationen är 

desto mer liknande rörelsemönster har säkerheterna. Om korrelationen är hög, låt oss säga 80‐90 %, 

betyder  det  att  kursutvecklingen  för  till  exempel  aktierna  är  väldigt  likartade.  Om  korrelationen 

mellan  två  tillgångar  är  noll  betyder  det  att  samvariation  inte  existerar  och  detta  leder  till  att 

sambandet mellan  tillgångarna  styrs  helt  av  slumpen.  Vid  negativ  korrelation  så  har  tillgångarna 

tendensen att röra sig åt totalt motsatta håll3 (Berk, J. & DeMarzio, P. 2007), (Eales, A. B. 1995).  

 

, , ,
     (Ekvation 2.2) 

 

 

                                                            
3 http://mathworld.wolfram.com/CorrelationCoefficient.html  
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2.1.3 Förväntad avkastning och risk  
Risk  beskriver  måttet  för  hur  stor  avvikelse  som  man  kan  förvänta  sig  från  den  förväntade 

avkastningen.  Ju högre  risken  är desto högre  standardavvikelse och  volatilitet har en  tillgång. Det 

krävs inte enbart tillgångens enskilda risker vid beräkning av risken i en portfölj utan man måste även 

ta hänsyn  till  tillgångarnas  inbördes  korrelation  som  visar  tillgångarnas  samvariation4  (Eales, A. B. 

1995). 

Den  avkastning  som  förväntas  av  en  investerare  kan  skilja  sig  från  den  avkastning  som  han  i 

slutändan faktiskt får på grund av att många placeringar beslutas i förväg och alltså på den osäkerhet 

som  investeringen grundar sig på om förväntningar om framtiden. Ett beslut som enbart är baserat 

på  förväntad  avkastning  är  inte  tillräckligt  då  förväntad  avkastning  ger  en  icke  fullständig  bild  av 

framtiden. En annan viktig omständighet  för ett välgrundat placeringsbeslut är hänsynstagandet till 

placeringens  risk, det  vill  säga hur  säker man är att på att  realisera den  förväntade avkastningen. 

Investeringsbeslut bör alltid baseras på  förväntningarna om  risk och  förväntad avkastning då båda 

måtten ger en mer komplett beskrivning av framtiden5 (Berk, J. & DeMarzio, P. 2007). 

 

2.1.4 Standardavvikelse och volatilitet  
Statistiskt så är standardavvikelsen ett mått på hur olika värden avviker från medelvärdet. Inom den 

finansiella  ekonomin  representerar  standardavvikelsen  ett mått  på  risk.  Risken mäts  genom  den 

genomsnittliga  avvikelsen  från  den  faktiska  utvecklingen  för  en  given  kurs  för  en  tillgångs 

kursförändring under en bestämd tidsperiod, baserat på historisk data för tillgången. Stora avvikelser 

från  kursförändringen  ger  större  risk  medan  små  avvikelser  ger  lägre  risk.  Standardavvikelsen  i 

kvadrat är lika med variansen (Byström, H. 2007), (Berk, J. & DeMarzio, P. 2007). 

 

   
∑

      (Ekvation 2.3) 

    = Avkastning R 

     = Genomsnittlig avkastning 

    N = Antal observationer 

 

                                                            
4 http://www.optimalbors.se/portfolj_teori.htm 
5 http://www.optimalbors.se/portfolj_teori.htm 
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Standardavvikelsen  tillämpas  på  den  årliga  avkastningen  på  en  investering  för  att  mäta 

investeringens  volatilitet.  Standardavvikelsen  är  även  känd  som  den  historiska  volatiliteten  och 

används flitigt av investerare som en måttstock för den uppskattade mängden av förväntad volatilitet 

(Elton et al, 2002). 

Inom  finansiell matematik  så  refereras  standardavvikelsen  för  en  avkastning  som  dess  volatilitet. 

Volatiliteten  visar måttet på prisförändring  för ett  finansiellt  instrument över  tiden. Det är  vanligt 

förekommande att man talar om volatilitet  i  termer av en tillgångs pris, trots att det är tillgångens 

rörelse man mäter. Volatiliteten används vid beräkning av risken  för  finansiella  instrument över en 

specifik tidsperiod. Termen risk refereras oftast till volatiliteten för investeringspriset (avkastningen). 

För tidsjusterad volatilitet eller ”implied volatility” gäller följande formel (Elton et al, 2002): 

 

                                                                     √       (Ekvation 2.4) 

 

Reducering  av  volatiliteten  kan  göras  genom  att  diversifiera  sin  portfölj  med  tillgångsslag  som 

uppvisar lägre volatilitet eller volatilitet som går i motsatt riktning från tillgången. Teoretisk så avvägs 

risk (volatilitet) med avkastning, alltså är det möjligt att öka avkastningen men ingen ökning av risken 

då avkastningen är negativt korrelerad (Byström, H. 2007). 

Volatilitet  kan med  andra  ord  anges  som  den mängd  osäkerhet  eller  den  risk  som  uppstår  vid 

förändring i en tillgångs värde. Ett högre volatilitetsmått betyder att tillgångens värde kan potentiellt 

spridas ut över ett större  intervall av värden. Innebörden av detta menas på att priset av tillgången 

kan  ändras dramatiskt över  en  kort  tidsperiod  i båda  riktningarna.  En  lägre  volatilitet  innebär  att 

tillgångens  värde  inte  fluktuerar  lika  dramatiskt  utan  ändras mer  jämnt  i  värde  givet  en  specifik 

tidsperiod (Byström, H. 2007). 

 

2.1.4.1 Sharpekvoten och portföljens effektivitet 
Investerare kräver högre avkastning för att uppskatta risken och då är Sharpe ratio kvoten tänkt som 

ett mått på avkastningen som har normaliserats för volatiliteten. 

Sharpekvoten tillämpas för att uppskatta den riskjusterande avkastningen. Kvoten benämner hur stor 

avkastning som har återgetts i relation till den totala risken. Om det råder en hög sharpekvot så visas 

en bättre riskjusterad avkastning, alltså ett gott utbyte mellan risk och avkastning (Byström, H. 2007). 
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                     (Ekvation 2.5) 

    g å  avkastnin

      ä  

    å   

 

Inom  studien  har  dock  formeln  för  sharpekvoten  modifierats  en  aning  i  enlighet  med  ”Risk 

management &  financial  institutions”  för att  se hur pass effektiv portföljen är  i  förhållande  till ett 

jämförelseindex på 50‐dagars basis. Den matematiska formeln i Matlab ser ut enlig följande (Hull, C.J. 

2009):   

/ ) /           (Ekvation 2.6) 

 

 ö  

å   

 å  

 ä  

 ä   ä ö  

ä   å   

 

På så sätt framkallas en bättre skattning och ett tydligare mått på hur en portfölj agerar i förhållande 

till jämförelseindex, alltså portföljens effektivitet (Hull, C.J. 2009).  

 

2.2 CAPM Modellen och betaskattning 
Modern portföljteori, som har beskrivits ovan, har haft stor betydelse för forskning inom portföljteori 

och  även  inom  praktisk  hantering  av  portföljer.  Capital  Asset  Pricing  Model  (CAPM)  är  en 

betydelsefull modell  som  grundar  sig  på  portföljteori.  CAPM  enligt  boken  ”Financial markets  and 

institutions”  (Hull,  C.J.  2009)  är  en modell  för  prisbildning  på  värdepapper  som  anger  sambandet 

mellan avkastning och risk. Den förväntade avkastningen som beskrivs av modellen beror först och 

främst av beta och den riskfria avkastningen. Betavärdet uttrycker hur mycket marknadsrisken för en 
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tillgång  är  i  jämförelse  med  marknadsportföljen.  Beta,  eller  risken,  mäter  inte  risken  för  hela 

tillgången  utan  hur  tillgången  förändras  i  förhållande  till marknaden  som  den  finns  på  (Hull,  C.J. 

2009), (Berk, J. & DeMarzo, P. 2007). 

        (Ekvation 2.7) 

 

     ö ä  

     ä  

     ,  

       

    , risk med avseende på marknaden 

 

Ekvationen menar på att den enskilda tillgångens förväntade avkastning varierar linjärt med beta. Då 

beta är noll är den riskfria räntan lika med riskfria räntan. Vid en rådande jämvikt ligger alla tillgångar 

på Security Market line (SML) vilket ses som CAPM:s slutsats rent grafiskt (Eton et al 2002). 

 

     

Förväntad 
avkastning 

1

 

 
M

 

 

 

 

 

Beta 
 

Figur 2.2:  Security Market Line 
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2.2.1 Linjär regression 

CAPM modellen  använder  linjär  regression  och  likaså  beta  för  att  analysera  och  kvantifiera  den 

systematiska  risken  för en  investering. Detta  kommer direkt  från betakoefficienten  för den  linjära 

regressionsmodellen som relaterar avkastningen på  investeringen till avkastningen på alla riskfyllda 

tillgångar (Eton et al 2002), (Berk, J. & DeMarzo, P. 2007). 

 

 

 

 

 

Figur 2.3: Linjär regression 

 

2.2.2 Beta 
När det  kommer  till aktier, är betavärdet ett av många mått  för att mäta hur utvecklingen på en 

tillgång förändras över tiden i förhållande till en given marknadsutveckling. 

 

Beta  brukar  beräknas  under  ett  längre  tidsspann  och  det  kan  vara  svårt  att  hitta  rättvisa  och 

standardiserade  betamått  eftersom  värdena  kan  variera  kraftigt  över  tiden  och  måttet  kan  bli 

missvisande för den okunnige (Ross, S. A.et al 2009). 

 

Betavärdet  visar  alltså  risken  på  en  enskild  tillgång,  vilket  åsyftar  på  hur  mycket  den  enskilda 

tillgången  ändras  i  relation  till  marknaden  och  har  i  studien  programmerats  enligt  Appendix  5. 

Mätning  av  beta  beskriver  enbart  hur  korrelationen  är  till  marknaden  och  inte  all  risk.  Den 

systematiska risken som beta mäter går alltså inte att diversifiera bort. 

Om betavärdet är noll indikerar detta på att investeringen är riskfri. Ett betavärde som är större än 1 

pekar på att tillgången reagerar och rör sig kraftigare än vad marknaden gör och om och det råder ett 

betavärde under 1 så rör sig tillgången mindre än vad marknaden gör  (Eton et al 2002). Betavärde 

kan  bedömas  utifrån  beräkningar  på  historisk  kursutveckling.  Genom  att  beräkna  en 
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regressionsanalys  så  kan  förhållandet  mellan  utvecklingen  på  marknadsportföljen  och 

prisutvecklingen för tillgången baserat på historisk data uppskattas. 

Standardavvikelsen beräknas först för marknadsportföljernas avkastning samt tillgångens avkastning 

för  att  sedan  beräkna  kovariansen  av  de  båda.  Därefter  delas  detta  med  variansen  för 

marknadsportföljens  avkastning.  Matematiskt  kan  beta  formuleras  på  följande  sätt  (Berk,  J.  & 

DeMarzo, P. 2007):  

 

   
,                 (Ekvation 2.8) 

 

,

  å     ö  ö  

  ö   

 

2.3 Optioner 
Ett  finansiellt  optionskontrakt  ger  ägaren  rätten  (men  inte  skyldigheten)  att  köpa  eller  sälja  en 

tillgång till ett givet pris  I framtiden. Det finns två skilda optionskontrakt, köpoption och säljoption. 

En köpoption ger ägaren rätten att köpa tillgången medan säljoptionen ger säljaren rätten att sälja 

tillgången. Då en option är ett kontrakt mellan två parter, så föreligger det en utställare av optionen 

för varje  finansiell option, alltså den personen som berör den andra sidan av kontraktet  (Hull C.  J., 

2009). 

 

 

 

 

 

 

Long Put 
Profit or Loss 

Stock Price at 
Expiration 

Figur 2.4: Säljoption, lång position 
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Long Call Profit or Loss 

Stock Price at 
Expiration 

Figur 2.5: Köpoption, lång position 

 

Det  vanligaste  förekommande  optionskontraktet  enligt  ”Strukturerade  produkter”  (Lindkvist,  K. 

Malmström,  L.,  2010)  är  aktieoptioner  vilket  har  framställts  i  Matlab  enligt  Appendix  6.  En 

aktieoption ger  innehavaren möjligheten att köpa eller  sälja aktier  innan en given  tid  för ett givet 

pris. När en innehavare av en option upprätthåller kontraktet och köper eller säljer aktieandelar vid 

det avtalade priset så  löser han  in optionen. Det pris som  råder när  innehavaren köper eller säljer 

aktieandelar när optionen löses in kallas för lösenpris (Hull, C. J., 2009). 

Köparen av en option, även kallat optionsinnehavaren har rätt att lösa in optionen och har då en lång 

position  i kontraktet. Säljaren av en option, utställaren, ställer ut optionen och har därmed en kort 

position  i  kontraktet.  Den  långa  sidan  har  alltså  möjligheten  men  inte  skyldigheten  att  lösa  in 

optionen medan den korta sidan har en skyldighet att fullfölja kontraktet (Hull, C. J., 2009). 

När lösenpriset för en option är lika med det nuvarande priset för aktien så säger man att optionen är 

at  the money.  In  the money är situationen då en options  lösenpris är under marknadspriset  för en 

köpoption eller över det aktuella marknadspriset när det kommer till en säljoption. En köpoption vars 

lösenpris är högre än marknadspriset av en underliggande tillgång, eller en säljoption vars  lösenpris 

är  under marknadspriset  för  det  underliggande  priset  benämns  out  of  the money  (Lindqvist,  K & 

Malmström, L 2010). 

Köpvärde vid utgångsdatum:     (Ekvation 2.9) 
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max ,0  

Säljpris vid utgångsdatum:     , 0     (Ekvation 2.10) 



 3. Numeriska analyser och beräkningar 
I  metoddelen  i  uppsatsen  presenteras  och  diskuteras  de  vetenskapliga  tillvägagångssätt  och 

metodologi  som  använts  för  att  uppfylla  det  valda  syftet.  Inledningsvis  kommer  det  övervägande 

tillvägagångssättet att presenteras och därefter kommer en mer ingående och operationell metod att 

uppvisas  i  form av utvärdering av portföljen.   Slutligen kommer beta undersökas  för att  se hur de 

olika nämnda statistiska måtten från teorin står sig mot beta. Det sammanställda aktieunderlaget för 

samtliga jämförelser är redovisat enligt Appendix 3.  

3.1 Tillvägagångssätt 
Syftet  med  studiens  genomförande  är  att  uppskatta  de  matematiska  sambanden  för 

medelriskportföljen  givet  portföljens  innehåll.  Portföljuppsättningen,  bestående  av  aktier, 

obligationer och derivat ska ge lämpliga matematiska uttryck. För att uppskatta förhållanden mellan 

de matematiska  sambanden  och  portföljens  innehåll  i  förhållande  till marknadsportföljen  behövs 

jämförelser med historisk data. 

Historisk aktiedagsdata har  införskaffats från nätsidorna Redeye, NasdaqOMX samt Dagens  Industri 

vilket underlättar sammansättningen av en godtycklig portfölj med aktier valda från Large‐, Middle‐ 

och Smallcap bolag där alla bolag har olika  standardavvikelse och antingen hög positiv utveckling, 

hög negativ utveckling  eller oförändrad  värdeutveckling.  I  ett  fåtal  fall har  företagshändelser  som 

splitar och nyemissioner  inträffat  i bolaget  som drivit kursen uppåt eller nedåt men  inte påverkat 

standardavvikelsen mer  än  en  låg  procentsats  under  ett  års  basis.  De  aktierna med  den  högsta 

standardavvikelsen mellan 2010‐03‐06 och 2011‐03‐08 visas i nedanstående tabell: 

 

 

Tabell 3.1 Tabell över utvalda aktier 

 

Bolagen  NCC,  SKF,  Eniro,  Ericsson  och Meda  föreföll  lämpligast  som  utvalda  aktier  på  grund  av 

spridningen i utvecklingen då grafernas utveckling var mest olika i förhållande till varandra under det 

gångna året.    
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Genom att skapa en portfölj bestående av 1‐årig aktiedata från de utvalda aktierna kombinerat med 

den ”konstgjorda obligationen” med en årlig riskfri avkastning om 2 % per år enligt Appendix 4 och 

gradvis sänka andelen obligationer i portföljen, blir resultatet att värdena justeras uppåt enligt tabell 

3.2:  

Tabell 3.2 Tabell som visar hur värdena i en portföl bestående av NCC, SKF, Eniro, Ericsson och Meda justeras 

med ändrad andel obligationer. 

 

 

En  första  for  loop  i Matlab med ovanstående aktier och 90 % obligationer uppvisar en korrelation 

mot OMX30 med  0,10  enligt  ekvation  2.2,  en negativ  effektivitet på  ‐2.17  enligt  ekvation  2.6,  en 

avkastning på ‐0,1972 enligt ekvation 2.7 och en volatilitet på 3,1615 enligt ekvation 2.4. När andelen 

obligationer sedan sänks till 70 % uppvisas en högre negativ korrelation, eftersom bolagen Meda och 

Eniro, vilka hade kraftigast fall, gav upphov till att trycka ner utvecklingen i portföljen i förhållande till 

OMX30 positiva utveckling.   

När  andel  obligationer  reduceras  till  50‐40 %  av  portföljen  totala  innehav  börjar  volatiliteten  öka 

procentuellt mer eftersom standardavvikelsen hos aktier som rört sig uppåt respektive nedåt blir allt 

högre  samtidigt  som  korrelationen  blir  än mer  negativ,  vilket  visar  att  portföljen  tar  en motsatt 

riktning i utveckling mot OMX30. Nere vid 10‐20 % i totalt obligationsinnehav fortsätter volatiliteten 

och de övriga värdena i en negativ spiral medan effektiviteten justeras nedåt och således blir mindre 

negativ.  En  intressant  iakttagelse  här  är  att  trots  det  stora  aktieinnehavet  förblir  den  totala 

korrelationen mer negativ än vid 90 % obligationer.  
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Vid omstrukturering av portföljen, där bolagen med högst nedgång i förhållande till volatilitet, Eniro 

och  Meda,  byts  ut  med  Atlas  Copco  och  SCA,  där  dem  sist  nämnda  bolagen  haft  en  mindre 

chockartad resa under årets gång på börsen, uppstår följande resultat enligt Portfölj 1: 

Tabell 3.3: Tre olika portföljsammansättningar utifrån urvalet i tabell 3.1 i jämförelse med ursprungsportföljen. 
Portfölj 1 består av NCC, SKF, Ericsson, Atlas Copco och SCA. Portfölj 2 består av NCC, SKF, Meda, Ericsson och 

Atlas Copco. Portfölj 3 består av Electrolux, Atlas Copco, Hexpol, Lundin petroleum och Ericsson 

 

 

 

 

 

Volatiliteten i Portfölj 1 går ner samtidigt som korrelationen blir positiv. I och med utbytet av aktierna 

Meda och Eniro har det skapats en bättre diversifierad portfölj som bidragit till bättre effektivitet och 

större  avkastning  på  50  dagars  basis.  Som  ytterligare  ett  bevis  på  hur  nyckfullt  det  kan  vara  att 

slumpvis välja  Large Cap aktier visas  i Portfölj 2 där endast Eniro byts ut mot SCA och  resterande 

sammansättning är intakt.   

Volatiliteten  sänks  när  Atlas  Copco  ersätts  mot  Meda  medan  korrelationen  förblir  nästintill 

oförändrat. Även effektiviteten och avkastningen på 50 dagars basis sänks i förhållande till Portfölj 1. 

Dock  hade  aktierna  i  portföljen  kunnat  bytas mot  i  princip  vilken  kombination  som  helst  (utifrån 

urvalet i tabell 3.1) med ett gradvis ökande mått på avkastningen och effektiviteten enligt portfölj 3 

bestående  av  Electrolux,  Atlas  Copco, Hexpol,  Lundin  Petroleum  samt  Ericsson.  Se  nedanstående 

exempel med Electrolux, Atlas Copco, Hexpol, Lundin Petroleum och Ericsson kombinerat med 10 % 

obligationer. 

Portföljens urval  förefaller alltså säkert  i  förhållandet volatilitet och avkastning sånär som på Eniro 

och Meda som ökar volatilitetens negativa korrelation i förhållande till avkastningen. 
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Genom att portföljen diversifierades tidigare  i arbetet givet en andel obligationer med en nominell 

ökning med 2 % per år visar tabell 3.2 att risken justerades uppåt med en fallande andel obligationer. 

Intressant att  betrakta är vad som händer när man diversifierar med svenska statsobligationer som 

sägs  vara  kapitalskyddade  (eftersom  de  utfärdas  av  staten  och  staten  inte  löper  stor  risk  att  gå 

omkull rent ekonomiskt) och samtidigt utbringa en årlig kupongutbetalning till innehavaren. På grund 

av de svenska statsobligationernas säkra historik borde volatiliteten sjunka i takt med avkastningen, 

likt inverkan de fiktiva obligationerna hade, om två av portföljens mest volatila värdepapper, Hexpol 

och Electrolux, byts ut mot en 2‐årig (SEGB2Y) och en 5‐årig (SEGB5Y) statsobligation.  

 Av den högra grafen framgår det att volatiliten höjs vid omdiversifiering av portföljen mot en större 

andel statsobligationer vilket förefaller ytterst ovanligt med tanke på att statsobligationer är kända 

som gemene mans kapitalskyddade placeringsalternativ med låg riskexponering. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.6 : Graf som visar hur volatiliteten på 50 dagars basis ändras när man byter ut Electrolux samt Hexpol ur 
vår portfölj i tabell 3.6 mot statsobligationerna SEGB27 samt SEGB5Y.  

 

Likt  allt  annat  som  inträffar  på  de  finansiella  marknaderna  så  existerar  det  en  rimlig 

marknadsankuten anledning  i  form av PIGS‐länderna och deras problem med  statsfinanserna  som 

gav upphov till en allmän oro bland Europas statsfinanser och på så sätt ökade räntorna och sänkte 

priserna på svenska statslånepapper.  

 

3.2 Aktieportföljen 
Den mer riskbenägne investeraren vill ha möjlighet att bygga sin portfölj av enbart aktier för att på så 

sätt  öka  avkastningen  i  förhållande  till  en  högre  risk.  I matematiska  samband  innebär  det  grovt 
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förenklat att en portfölj med inga kapitalskyddade placeringar i form av statslånepapper utan endast 

aktier innebär en högre volatilitet och en högre effektivitetsfaktor i portföljen.  

Tillvägagångssättet är att börja med en godtycklig aktie ur det första urval där aktierna löpte på cirka 

1‐års basis och sedan se hur riskexponering påverkas uppåt eller nedåt  i och med ytterligare aktier 

och avgöra om avkastningen skiljer sig så pass mycket i förhållande till den givna volatiliteten så att 

det blir olönsamt att ha med ”kapitalskyddade placeringar” i portföljen.  

 

Tabell 3.4 Urval av aktier för aktieportföljen. 

 

Första utfallet med aktien Electrolux ger följande värden: (jämförelseindex är OMXS30)  

Tabell 3.5 Portfölj bestående av aktien Electrolux 

 

Adderas SKF erhålls genast högre avkastning och en sänkt risk i form av en mindre volatil portfölj: 

Tabell 3.6 Portfölj bestående av Electrolux samt SKF 

 

Om ytterligare ett värdepapper läggs till i form av Atlas Copco visas tydliga siffror på att volatiliteten 

fortsätter nedåt medan avkastningen ökar:  

Tabell 3.7 Portfölj bestående av Electrolux, SKF samt Atlas Copco. 
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Samma sak med adderandet av Lundin Petroleum: 

 

Tabell 3.8 Portfölj bestående av Electrolux, SKF, Atlas Copco samt Lundin Petroleum 

 

inkluderas även Hexpols värdepapper  så visar  siffrorna på att volatiliteten  sjunker ytterligare med 

några procent: 

Tabell 3.9 Portfölj bestående av Electrolux, SKF, Atlas Copco, Lundin Petroleum samt Hexpol. 

 

Slutligen  visar  det  att  NCC  ger  oss  den  mest  lönsamma  portföljen  utifrån  urvalet  och 

avkastningsperspektivet i förhållande till risk baserat på våra urvalsgrupper:  

Tabell 4.0: Portfölj bestående av Electrolux, SKF, Atlas Copco, Lundin Petroleum, Hexpol samt NCC 

 

 

Precis som betavärdet är dessa värden helt och hållet tidsberoende och speglar bara utveckling som 

varit, utan att ta hänsyn till potentiell framtida tillväxt. Det kan dock vara till en fördel att läsa av en 

investering utifrån  flera mått  som visar på  risk, avkastning, korrelation och effektivitet än att bara 

tolka betavärdet som utvärderas härnäst i studien, eftersom beta kan upplevas som relativt svårt att 

tolka och dessutom vara svårt att justera till rätt tidsramar. Portföljanalysen får lite samma innebörd 

som ett P/E tal6 där en extrem avkastning i förhållande till en låg volatilitet kan ge upphov till att öka 

benägenheten att sälja  (precis som extremt högt P/E  tal brukar anses vara  lika med övervärdering 

och  därför  ifrågasatt  om  fortsätta  innehavet,  undantaget  små  och  snabbt  växande  företag).  Om 

                                                            
6 Vinst hos ett bolag i förhållande till aktiens pris. 
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Eniro, aktien med den minst framgångsrika utveckling och med den högsta risken  i urvalet, adderas 

uppträder portföljen på följande sätt: 

 

Tabell 4.1: Hur adderandet av Eniro påverkar värdena i en portfölj bestående av Electrolux, SKF, Atlas Copco, 
Lundin Petroleum, Hexpol samt NCC. 

 

En sänkning av den kvartalsbaserade utvecklingen på cirka 70% i kombination med en volatilitet över 

30  %  visar  bland  annat  att  sju  korrekt  uppskattade  värdepapper  faller  kraftigt  för  det  åttonde 

”kursankaret” Eniro varpå riskspridning är av yttersta vikt i kombination med att inte fokusera enbart 

på beta eftersom värdet i det aktuella fallet i princip är oförändrat i förhållande till de övriga värdena 

vilket bekräftar svagheten och komplexiteten av värdet.  

 

3.3 Undersökning av betavärdet 
Under studiens genomförande komponerades en ”Betamatris” där resultaten visar hur 21 bolag samt 

ett jämförelseindex i form av OMXS30 korrelerar och uppvisar ett betavärde gentemot varandra i en 

uppsättning om  sammanlagt 22 gånger 22 kombinationer enligt Appendix 7. Bolagen  i matrisen är 

utvalda med anledning av deras  livslängd på Stockholmsbörsen där aktiedataperioden  sträcker  sig 

från 1998‐03‐08 till och med 2011‐03‐06 eftersom både IT‐bubblan, sent 90‐tal/tidigt 2000‐tal samt 

finanskrisen  2008  inverkar  som  påverkande  händelser  ovanpå  de mindre  bolagsspecifika  riskerna 

som inträffat på Stockholmsbörsen.  

I och med att matrisen är skapad utifrån värden baserade på hela aktiedataperioden har justeringar 

och prövningar gjorts med begränsade perioder för att få fram tidsspecifika skillnader i värdena.  

Ericsson‐aktien är ett givande exempel som  jämförelseaktie när det kommer till att undersöka beta 

på  lång sikt eftersom den ger ett  förmånligt värde vid  jämförelse med OMXS30 på en  treårs‐basis. 
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Tabell 4.2: Tabell som visar betavärdet och korrelation på Ericsson i förhållande till OMXS30 mellan åren 1998 

och 2001. 

 

Figur 2.7:  Ericssonaktiens grafmässiga utveckling i förhållande till OMXS30 mellan 1998‐2001. 

 

Om mätningarna däremot görs för betavärdena på OMXS30 och Ericsson B utan att ta in det positiva 

sambandet med dåvarande IT‐bubbla7, blir resultatet följande:  

 

 

Tabell 4.3: Betavärde och korrelation mellan Ericsson och OMXS30 2001‐2011 

 

                                                            
7 Marknaden vid åren 1999‐2001 började se fördelarna med en online‐närvaro i sin verksamhet och IT‐
marknaden blev en uppåtgående spiral som senare mynnade ut i övervärderade bolag och en fasad som 
började spricka när investerare insåg hur pass övervärderade deras internet ‐ och teknologi aktier hade blivit 
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Figur 2.8: Det röd markerade områdena visar Ericsson och OMXS30 utveckling åren 2001‐2011.  

 

Resultatet  blir  alltså  en  mer  än  en  halvering  av  betavärdet  och  korrelationen  i  förhållande  till 

OMXS30. Självklart kan man hävda omstruktureringar inom ett bolag och andra fundamentala fakta 

som  anledning  att  betavärdet  avviker  så  pass  mycket  över  en  längre  period  mellan  de  olika 

tillgångsslagen. Dock bör man vara försiktigt när man använder sig av det värde beta ger eftersom de 

bolagsmässiga förändringarna över tiden tillsammans med de marknadsomknutna och tidsanknutna 

faktorerna  justerar värdet fort och gör beta till ett svagt värde som kan vara olämpligt att använda 

som framtidsmått.  
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Utan att nödvändigtvis behöva dra slutsatser på hela matrisen8 på sammanlagt 480 värden så visar 

nedanstående exempel hur starkt beta kan variera över tiden.  

 

 

Tabell 4.4: Swedbank aktien och OMXS30 betavärde och korrelation mellan åren 1998‐2007 

 

Swedbank uppvisar en hög negativ korrelation och ett negativt betavärde med OMXS30 mellan åren 

1998  och  2007.  Swedbank  uppvisar  inte  de  mest  negativa  värdena  gällande  maximal  negativ 

korrelation  och  betavärde  enligt  matrisen  men  resultatet  skulle  kunna  ge  underlag  för  vidare 

spekulationer  kring  hur  Swedbanks  avkastning  går  åt  motsatt  håll  i  förhållande  till 

marknadsportföljen. Dock uppstår följande värden vid beräknande av beta för år 2007 till och med år 

2011. 

 

Tabell 4.5: Swedbank aktien och OMXS30 betavärde och korrelation mellan åren 2007‐2011 

 

Ovanstående tabell visar en ökning av beta från ‐0,02875 till 0,12633 vilket utgör cirka 122 % medan 

korrelationen ökade  från  ‐0,023514  till 0,060462 vilket utgör cirka 138 %  inom  loppet av några år. 

Den  främsta  anledningen  till  ovanstående  resultat  utgörs  av  Subprime‐krisen  där  bland  annat 

bostadslån började beviljas  i stor skara och paketerades  till komplexa derivat vid namn ABS  (Asset 

Backed  Securities)  för  att  sedan  säljas  i  massiva  kvantiteter  till  banker,  investerare  och 

försäkringsbolag. När lånen senare förföll med utebliven betalning blev även derivaten värdelösa och 

sjönk drastiskt  i värde  som gav upphov  till en  finansiell dominoeffekt där  flera banker gick omkull 

eller efterlyste  räddningspaket.  En  kris  som  sedan  spred  sig  till övriga Europa. Nedanstående  graf 

visar en del av effekten av  finanskrisen där det  framgår  tydlig att banker och byggbolag höjde  sitt 

betavärde och sin korrelation med i snitt ca 100‐150% gentemot OMXS30 under åren 2007‐2011.  

                                                            
8 Se Appendix 7 
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Figur 2.9: Skanskas, NCC:s, Nordeas och SEB:s korrelation med OMXS30 mellan åren 2007‐2011 

 

NCC och Skanska  inom byggbranschen  tillsammans med SEB och Nordea  följer alltså med  i samma 

trend som Swedbank och kraftigt ökar sina betavärden och korrelationer inom loppet av 3‐4 år varpå 

skäl finns att ifrågasätta betavärdet och dess relevans inför framtida utveckling på tillgången.  

På  grund  av  de  tids‐  och marknadsomknutna  faktorerna  som  gör  att  beta  blir  lite  av  ett  volatilt 

känslighetsmått på vår tillgång så genomförs prövningar  för att väga  in en ytterligare  faktor  för att 

justera betavärdet. Om betavärdet  istället räknas ut på veckoavkastningen redunderas majoriteten 

av de mindre nedgångarna  i grafen och om utgångspunkten  för vidare undersökning bygger på de 

ovannämnda  bolagsexemplen  med  Ericsson  respektive  Swedbank  under  perioden  2001‐2011  så 

uppstår följande resultat:   

 

 

 

 

Figur 3.0: Skillnad i betavärde och korrelation mellan Swedbank och OMXS30 vid beräkning på veckobasis 
istället för dagsbasis. 
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En veckobaserad beräkning av betavärdena  för perioden 2001‐2011 gör  ingen nämnvärd  skillnad  i 

förhållande  till marknadsportföljen  och  beta  blir  ett  ”komplext” mått  på  utveckling  även mätt  på 

veckobasis.   

 

3.4 Valutakursförändringar i utländska aktier 
Trots att medelriskportföljen har en  liten exponering mot risken  i devalverande valuta på grund av 

utländskt aktieinnehav i förhållande till sammansättningen av svenska aktier och obligationer är det 

viktigt  att  betona  hur  fallande  valutakurser  kan  påverka  avkastningen  hos  en  utländsk  aktie. 

Walmart‐aktien, som ett exempel, stod  i 47,51 dollar 2009‐03‐08 med en aktuell dollarkurs på cirka 

9,21  svenska  kronor. Walmart‐aktien  har  den  2011‐04‐06  stigit  till  52,74  dollar med  en  urholkad 

dollarkurs som samma datum ligger på 6,34 svenska kronor.  

Den  potentiella  ersättningen  som  initialt  framstod  som  en  vinst  på  5,23  dollar  (52,74‐47,51)  har 

urholkats  och  omvandlas  istället  till  en  förlust  på  cirka  100  kr  (334,37‐437,56  =  103,19)  varpå 

långsiktiga  aktieinnehav  i  utländsk  valuta  ger  upphov  till  en  ökad  risk  för  portföljens  totala 

avkastning. Nedanstående graf visar den fallande dollarkursen som minimerar vinsten hos utländska 

värdepapper. 
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Figur 3.1: Fallande dollarkursens påverkan på Wallmart‐aktien 
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3.5 OPTIONER 
Innehavaren  av medelriskportföljen  kan,  inom  kontrollerade  ramar,  använda  sig  av  ovanstående 

derivatalternativ i sin portfölj för att skapa hävstång på sina tillgångar alternativt “hedga” sig mot en 

kraftig nedgång  i ett värdepapper. Effekten på avkastningen av att  ligga  lång  i en köpoption på en 

extremt volatil aktie  som kan visas genom  följande graf där Electrolux  får utgöra exempelaktie på 

grund av sin extrema volatilitet. Lösenpris i figuren är beräknat till 170 kr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2: Electrolux aktien med köpoptioner på lösenpris 170 kr. Den blåa linjen är den underliggande aktien 
medan den gröna linjen utgörs av den genererade ”extra” avkastningen som skapas av köpoptioner i samma 

underliggande. 

 

I  föregående  exempel  trodde  investeraren  på  en  uppgång  i  den  aktien  och  fick  på  så  sätt  en 

genererad hävstång av att köpa köpoptioner i samma underliggande tillgång.  

Om  innehavaren  istället vill minimera en förlust kan han köpa säljoptioner  i en given tillgång för att 

försäkra sig om att få sälja tillgången till ett givet pris i framtiden. Som illustrerande exempel får Eniro 

denna gång utgöra exempel med säljoptioner på ett lösenpris om 200 kr. 
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Figur 3.3: Eniro aktien med säljoptioner på lösenpris 200 kr. Den gröna linjen visar att när underliggande 
tillgång når 200 kr kan aktien fortsätta falla medan optionen gör att "investeringen inte tappar i värde” genom 

det givna lösenpriset. 

 

Naturligtvis  finns  det  en mängd  kombinationer  och  strategier med  optioner man  kan  tillämpa  på 

urvalet  i portföljen men som eventuellt  inte  lämpar sig om man vill hålla sig på en ”medelrisknivå”. 

Exemplen visar endast  två varianter  som ger möjlighet att öka avkastningen på en aktie med hög 

volatilitet där  kursutfallet  i  slutändan blir positivt  eller  en  investering där man  inte  vill  riskera  att 

förlora mer än en nedgång på ca 20 %.    
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
I denna del av  rapporten presenteras och analyseras  resultatet av  studien. Resultatet  kommer att 

analyseras  utefter  frågeställningen,  med  andra  ord  att  ställa  risk,  avkastning  och  de  olika 

effektivitetsmåtten mot varandra för att utifrån ett matematiskt perspektiv få en innebörd av de olika 

investeringsstrategierna  samt  med  hänsyn  till  teorikapitlet  återkoppling  för  att  kunna  analysera 

resultatet. 

4.1 Aktieportföljen 
Beroende på typ av aktier och  inom vilket branschsegment är portföljens uppvisade avkastning och 

risk  så  är  resultatet  olika  för  olika  aktiekombination.  Vid  enbart  aktieinnehav  uppstår  en  större 

exponering mot OMXS30 och på så sätt bidrar till en bättre utveckling i förhållande till en ökad risk. 

Sammansättningar med eller utan bolagen Eniro och Meda uppvisar dock en varierande avkastning 

och korrelation i förhållande till en ökad risk på grund av deras kraftiga nedgångar under det gångna 

året som därför påverkar portföljen negativt. Trots ett portföljinnehav om  fem utvaldas aktier som 

under perioden uppvisat en positiv utveckling kan högt volatila aktier som antingen Eniro eller Meda 

bli negativa för den totala portföljutvecklingen enligt nedanstående figur. 

 

Tabell 4.6: Tabell som visar värdena för en portfölj bestående av Hexpol, Ericsson, Electrolux, Atlas Copco samt 
Lundin Petroleum. 

 

 

 

 

Atlas Copco utbytt mot Eniro                                                               Atlas Copco utbytt mot Meda 
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Tabell 4.7: Tabell som visar utgångsportföljen med Atlas Copco och Ericsson utbytta mot Meda och Eniro. 

 

Figurens uppvisade resultat kan dock variera stort beroende på vilken portföljkombination man väljer 

att utgå  ifrån. Eniro med sina  likviditetsproblem som bidragit till  lite av ett ”artificiellt” ras på 90 % 

under ett år, tillhör ovanligheten i en medelriskportfölj men det är ändå viktigt att betona hur mycket 

en portföljs uppvisade utveckling kan variera när det kommer  till tillsättande av aktier med en hög 

volatilitet och samtidigt kraftig nedgång.  

 

4.2 Den diversifierade aktie/obligationsportföljen 
Utifrån tidigare urval med aktierna Hexpol, Ericsson, Atlas Copco, Electrolux samt Lundin Petroleum 

ökar  avkastningen  i  förhållande  till  risken  när  exponeringen minskar mot  dem  fiktiva  obligationer 

som ger 2 % per år.   Detta är helt  i  linje med syftet kring kapitalskyddade placeringar eftersom den 

låga avkastning och risk föredras av en investerare som vill diversifiera sin portfölj för att minska den 

totala risken.  

 
 

 
 
Tabell 4.8: Tabell som visar skillnad i värde när exponering mot fiktiva obligationer i en portfölj bestående av 

Hexpol, Ericsson, Atlas Copco, Electrolux och Lundin Petroleum minskar. 
 

 
Avkastningen på  svenska  statsobligationer  i  form av SEGB2Y och SEGB5Y diversifierat med  samma 

aktieurval visas enligt nedanstående tabell och uppvisar en högre avkastning och ungefärlig volatilitet 

i förhållande till den ursprungliga portföljen med 10 % fiktiva obligationer.  I och med utbytet av de 

mest  volatila  aktier  i  portföljen  mot  en  5‐årig  och  en  2‐årig  statsobligation  bör  rimligtvis  både 

volatiliteten  och  avkastningen  sjunka  i  portföljen.  Bytet  ger  istället  motsatt  effekt  och  höjer 

volatiliteten samt avkastningen i förhållande till ursprungsformationen.    
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Tabell 4.9: Tabell som visar när aktieportföljen bestående av Atlas Copco, Hexpol, Ericsson, Electrolux samt 
Lundin Petroleum diversifieras om med svenska statsobligationer 

 
 
Den  främsta  anledningen  är,  som  nämnt,  dem  urholkade  statsfinanserna  2010  hos  PIGS‐länderna 

som spred en allmän oro bland Europas  länder och dess statliga finanser. Kupongräntan och risken 

hos SEGB2Y och SEGB5Y ökar därmed och ger upphov till att öka risken i förhållande till avkastningen 

under  perioden  istället  för  att  neutralisera  risken  med  högt  volatila  aktier.    De  svenska 

statsobligationerna SEGB2Y och SEGB5Y rörde sig under perioden likt Eniro och Meda. Sannolikheten 

för att statsobligationer är lika volatila som en aktie inom OMXS30 är lika liten som att ett bolag rasar 

med 90 % per år, men det kan bevisligen förekomma under extrema finansiella förhållanden.    

 

4.3 Beta 
12‐års  värden  i den  framtagna betamatrisen  som  framgår av Appendix 7  varierar  stort baserat på 

branschsegment och det finns inget riktigt enhetligt mönster om hur ett branschsegment utvecklas i 

förhållande  till OMXS30  varpå mätningen mot  ett  branschindex  inriktat  enbart  på  verksamheten 

skulle vara mer passande.  

 

Vid tidsjusterade betavärden där Atlas Copco och Nibe i figuren nedan For loopas på först dagsbasis i 

perioden 1998‐03‐08 till och med 2011‐03‐06 sedan på veckobasis uppstår inga markanta skillnader i 

resultatet vilket gör det svårt att justera beta för att få värdena mer jämna under en viss tidsperiod. 

 
 

 

 

 

Tabell 5.0.:  Tabell som visar skillnad i värde när Atlas Copco och NIbe for loopas på först dagsbasis sedan på 
veckobasis. 
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Överlag uppvisar aktierna olika betavärden och korrelation med OMXS30 beroende på vilken tidsram 

inom den  fullständiga perioden man mäter efter. Grafiskt  visar bolag ur olika branschsegment en 

ojämn  rörelse  i  förhållande  till  varandra  som  senare mynnar  ut  i  en  jämnare  kursutveckling  och 

korrelation  på  grund  av  Subprime‐krisen  2008  varpå  det  är  viktigt  att  se  till  fundamentala  och 

marknadsknutna förutsättningar när det kommer till förståelsen av betavärdet och dess utveckling.  

 

 

Figur 3.4: Figur som visar Hennes & Mauritz, Skanskas, Nokias, Tele2s korrelation med OMXS30 från 1998‐03‐03 
t.o.m. 2011‐03‐06. Pilarna avskiljer de grafiska effekterna före och efter IT‐bubblan.  

 

Beta  blir  förstås  ett  fullt  godtagbart  mått  för  att  avläsa  en  akties  utveckling  i  förhållande  till 

marknadsportföljen men på en högre nivå  inom  finansiellt kunnande. Den diversifierade portföljen 

bestående av aktier, obligationer eller bäggedera bör alltså avläsas ur alla mått för att öka förståelsen 

av hur risk och avkastningen hänger ihop. 
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5. SLUTSATSER 
I  detta  avsnitt  kommer  en  kortfattad  slutsats  att  framställas  och  analyseras  utifrån  det  tidigare 
avsnittet.  Slutsatsstycket  kan  ses  som  ett  svar  till  den  problemformulering  och  frågeställning  som 
förekommer. 

Huvudfrågeställningen i denna studie har varit att utgå ifrån en medelriskportfölj och ställa dem olika 

risk, avkastnings och effektivitetsmåtten mot varandra för att förstå den matematiska innebörden av 

investeringar i aktier, obligationer, derivat och utländska aktier. 

 

 Hur  förhåller  sig  det  matematiska  sambandet  i  en  medelriskportfölj  med  hänsyn  till 

kovarians, korrelation, avkastning, effektivitet och risk och hur förhåller sig dessa värden mot 

att enbart analysera betavärdet.    

 

Betavärdet visade sig vara svårare att tidsjustera i förhållande till dem övriga värdena i portföljen och 

kan  därför  bli missvisande.  Nedanstående  figur  speglar  resultatet  i  betavärden  när  ändringar  av 

ursprungsportföljen gjordes, vilket bestod NCC, SKF, SCA, Atlas Copco samt Ericsson, till att omfatta 

Meda istället för Atlas Copco. Meda, som i studien benämns som en av de mer volatila aktierna med 

hög negativ utveckling under den utvalda perioden påverkar,  i och med  tillförandet  till portföljen, 

effektivitet  och  avkastning  med  cirka  50  %  men  lämnar  beta  oförändrat  i  förhållande  till 

jämförelseindex.   Skulle dock hela portföljen struktureras om till en ny portfölj och omfatta tre nya 

bolag, ovanpå Atlas Copco och Ericsson, i form av Hexpol, Electrolux samt Lundin Petroleum så ökar 

effektiviteten med 65 % och avkastningen med 55 % medan beta endast förändras med 2 %.  

 

Utgångsportfölj                Utgångsportfölj + Meda 

     0,982                                         0,982 

 

 

 

     0,957 

Ny portfölj 

 

Figur 3.5: Figur som visar förändring i betavärde när en portfölj bestående av NCC, SKF, SCA, Atlas 
Copco diversifieras om till innehav med starkare nedgång respektive starkare uppgång. 
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Vid  beta  på  längre  sikt  så  uppvisar  betamatrisen,  för  att  utgå  ifrån  något  av  exempelbolagen 

Swedbank  och  Ericsson,  att  Swedbanks  betavärde  framstår  som  högt mellan  åren  2007‐2011  och 

uppvisar cirka 0,12  i förhållande till 0,02  i beta under hela perioden 1998‐2011 och  ‐0,02 under  IT‐

bubblan 1998‐2001. I egenskap av finansiell rådgivare skulle man därför teoretiskt sätt kunna hävda 

ett ökat betavärde för Swedbank  i förhållande till OMXS30 och en större utvecklad benägenhet för 

Swedbank aktien att öka närhelst OMXS30 gör det  jämfört med perioden 1998‐2001. Problemet är 

dock att det relativt starka betavärdet skapades i och med en nedgång där OMXS30 drog med sig alla 

större  svenska banker och byggbolag  registrerade på  Large Cap nedåt och på  så  sätt ökade både 

korrelation och beta.  

 

För att avspegla en annan typ av branschsegment, som enligt kurshistoriken korrelerar annorlunda 

gentemot byggbolag och banker, visar Ericsson upp ett extremt starkt beta på 1,5 mellan 1998 och 

2001 på grund av OMXS30 benägenhet att följa IT‐ och Telecombolagens starka uppgång. För tiden 

2001‐2011, alltså tiden direkt efter IT‐bubblan, halverades betavärdet till cirka 0,7 vilket gör det svårt 

att dra några  generella  slutsatser  kring  vilka betavärden olika bolag uppvisar och hur dem  i  regel 

agerar  i  förhållande  till  OMXS30.  Ändrar  man  förutsättningarna  i  beräkningarna  till  att  endast 

omfatta veckobaserad beta sker inga större förändringar så när som på några hundradelar varpå beta 

förblir  ett  mått  som  inte  ger  vidare  insikt  i  tillgångens  utveckling  i  förhållande  till  marknadens 

utveckling.  

Vidare  bör  en  portfölj  lyftas  fram med  alla  väsentliga mått  i  förhållande  till  risk,  avkastningen, 

effektiviteten och korrelationen med marknadsportföljen samt justeras med rätt tidsramar för att ge 

det mest rättvisande mått om potentiell tillväxt och eventuella risker med portföljen. Vid ytterligare 

betoning på betavärdet bör ett specifikt branschindex agera som jämförelseindex istället för det mer 

generella OMXS30.               
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APPENDIX 1  Intervju Lars Frick 
Vid intervjun med Lars Frick, som jobbar som chefredaktör på Placera.nu, så ställdes följande frågor: 

1. Definition på en småsparare, gränsen för en aktiv handlare? 

2. Tror du att många blir vilseledda av bankers och andra instituts analytiker av positiv 

utveckling baserad på ”manipulerad” information. 

3. Råder det ett allmänt utnyttjande av folks okunskap? 

4. Strävar många Investmentbanker efter att sälja Derivat och tjäna pengar genom folks 

okunskap? 

5. Anser du att det råder effektivitet på svenska aktiemarknaden idag. 

6. Vad anser du vara säkra sparformer om man har ca 100 000–500 000 att placera. 

7. Hur många sparar i fonder idag? 

8. Hur många sparar i Aktier? 

9. Hur skulle man kunna öka folks riskmedvetenhet? 

10. Vad anser du vara ett lämpligt matematiskt riskmått? 

 

APPENDIX 2  Intervju Nicolai Nystrand 
Vid intervjun med Nicolai Nystrand, som jobbar på SCB:s avdelning för nationalräkenskaper, så 

ställdes följande frågor: 

1. Vad uppgick Svenskars innehav i derivat till under 2009‐2010 

2. Vad uppgick Svenskars innehav i svenska obligationer till under 2009‐2010 

3. Vad uppgick Svenskars innehav i utländska aktier till under 2009‐2010 

4. Vad uppgick Svenskars innehav i svenska värdepapper noterade på en marknadsplats mellan 

2009‐2010.  
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APPENDIX 3 – URVALSTABELL  
 

 

Figur 3.8: Urvalstabell av aktier för att undersöka betavärdet. 
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APPENDIX 4 – MATLAB Portfölj  
 

% Skapar en zero-cupon bond 
for n=1:length(A(:,1)) 
    BOND(n) = 1.02^(n/length(A(:,1))); 
    n = n+1; 
 
end 
  
% Bygger portföljen 
%------------------------------ 
a = LUPE+ERIC+ATCO+ELUX+HPOL+BOND*50;  
%------------------------------- 
 
  
a_log = []; 
% Beräknar log avkastningen på portföljen 
for j=2:length(a) 
    a_log(j-1) = log(a(j)/a(j-1)); 
    j = j+1; 
 
end 
  
omxs30_log = []; 
% Beräknar log avkastningen på OMXS30 
for j=2:length(OMXS30) 
    omxs30_log(j-1) = log(OMXS30(j)/OMXS30(j-1)); 
    j = j+1; 
 
end 
  
  
h = length(a)-51; 
g = length(OMXS30)-51; 
iv = []; 
IV = []; 
 
  
% Beräknar portfölj-volatiliteten på 50 dagars basis 
for j=1:h 
    iv(j) = std(a_log(j:49+j)); 
    j=j+1; 
     
  
end 
  
% Beräknar omxs30-volatiliteten på 50 dagars basis 
for j=1:g 
    IV(j) = std(omxs30_log(j:49+j));  
    j=j+1; 
 
end 
  
R = []; 
% Beräknar portfölj-avkastningen för 50 dagars basis 
for j=2:h 
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    R(j) = (a(j+49)-a(j-1))/a(j-1); 
    j = j+1; 
 
end  
  
b = cov(a_log, omxs30_log)/var(omxs30_log); 
b = b(1,2); 
rho = corrcoef(a, OMXS30); 
rho = rho(1,2); 
iv = iv*sqrt(365); 
IV = IV*sqrt(365); 
r_eff = ((a(end)-a(1))/a(1)-0.02)*mean(IV)/mean(iv)*10; % lägger på en 
faktor 10 
R = mean(R)*100; % lägger på en faktor 100 
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APPENDIX 5 – MATLAB Beta 
B = []; 
i=1; 
j=5; 
k=1; 
n=1; 
%dagsbasis 
for i=1:22 
    for j=2:length(A(:,1)) 
       B(j-1,i) = (A(j,i)-A(j-1,i))/A(j-1,i); 
        j = j+1; 
    end 
    i = i+1; 
 
end 
  
%veckobasis 
for i=1:22 
    for j=1:length(A(:,1))/5 
       B(j,i) = (A(j*5,i)-A(j*5-4,i))/A(j*5-4,i); 
        j=1+j; 
    end 
    i = i+1; 
 
end 
  
ATCO = B(:,1); 
NIBE = B(:,2); 
SCV = B(:,3); 
VOLV = B(:,4); 
BIOG = B(:,5); 
EKTA = B(:,6); 
KARO = B(:,7); 
MVIR = B(:,8); 
AZN = B(:,9); 
SECT = B(:,10); 
SHB = B(:,11); 
NDA = B(:,12); 
SEB = B(:,13); 
SWED = B(:,14); 
NCC = B(:,15); 
PEAB = B(:,16); 
SKA = B(:,17); 
HM = B(:,18); 
ERIC = B(:,19); 
NOKI = B(:,20); 
TEL2 = B(:,21); 
OMXS30 = B(:,22); 
 

 
a = NIBE(151:592); % tillgången man kör mot benchmark 
b = OMXS30(151:592); % väljer benchmark 
  
%-------------------------------------------------------------------------- 
  
c = cov(a, b)/var(b); 
d = corrcoef(a, b); 
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disp(['Beta: ', num2str(c(1,2))]) 
disp(['Correlation: ', num2str(d(1,2))]) 
  
figure(1) 
plot(1:length(A(:,18)), A(:,1)) 
  
figure(2) 
plot(1:length(A(:,18)), A(:,2)) 
  
figure(3) 
plot(1:length(A(:,18)), A(:,3)) 
  
figure(4) 
plot(1:length(A(:,18)), A(:,4)) 
  
figure(5) 
plot(1:length(A(:,18)), A(:,5)) 
  
figure(6) 
plot(1:length(A(:,18)), A(:,6)) 
  
figure(7) 
plot(1:length(A(:,18)), A(:,7)) 
  
figure(8) 
plot(1:length(A(:,18)), A(:,8)) 
  
figure(9) 
plot(1:length(A(:,18)), A(:,9)) 
  
figure(10) 
plot(1:length(A(:,18)), A(:,10)) 
  
figure(11) 
plot(1:length(A(:,18)), A(:,11)) 
  
figure(12) 
plot(1:length(A(:,18)), A(:,12)) 
  
figure(13) 
plot(1:length(A(:,18)), A(:,13)) 
  
figure(14) 
plot(1:length(A(:,18)), A(:,14)) 
  
figure(15) 
plot(1:length(A(:,18)), A(:,15)) 
  
figure(16) 
plot(1:length(A(:,18)), A(:,16)) 
  
figure(17) 
plot(1:length(A(:,18)), A(:,17)) 
  
figure(18) 
plot(1:length(A(:,18)), A(:,18)) 
  
figure(19) 
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plot(1:length(A(:,18)), A(:,19)) 
  
figure(20) 
plot(1:length(A(:,18)), A(:,20)) 
  
figure(21) 
plot(1:length(A(:,18)), A(:,21)) 
  
figure(22) 
plot(1:length(A(:,18)), A(:,22)) 
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APPENDIX 6 – MATLAB Option 

 
call = max(ELUX-170,0); 
 
put =  max(200-ENRO,0); 
figure(4) 
 
plot(1:length(LUPE), ELUX, 1:length(LUPE), ELUX+call)%, 1:length(LUPE), 
MEDA+call) 
 
legend('ELUX', 'ELUX med call på strike 170 sek') 

 



APPENDIX 7  BETAVÄRDEN 
 

Figur 2: Matris över Betavärden(B) och Korrelation(K) av 22 bolag i bilaga 2.1 mellan år 1998‐2011 

 
ATCO NIBE SCV VOLV BIOG EKTA KARO MVI AZN SECT SHB NDA SEB SWED NCC PEAB SKA HM ERIC NOKI TEL2 OMXS30

ATCO B: 0.23018 B: 0.41052 B: 0.47901 B: ‐0.041397 B: 0.1932 B: 0.002539 B: 0.22486 B: ‐0.012131 B: ‐0.031663 B: 0.018656 B: ‐0.021213 B: ‐0.061797 B: 0.051556 B: 0.18552 B: ‐0.023983 B: ‐0.01722 B: 0.0015529 B: 0.017896 B: 0.091331 B: ‐0.021044 B: ‐0.004057
Corr: 0.25319 Corr: 0.45955 Corr: 0.51755 Corr: ‐0.025544 Corr: 0.16445 Corr: 0.0017111 Corr: 0.17161 Corr: ‐0.017508 Corr: ‐0.025545 Corr: 0.024298 Corr: ‐0.022481 Corr: ‐0.054765 Corr: 0.030394 Corr: 0.19201 Corr: ‐0.02089 Corr: ‐0.020357 Corr: 0.001803 Corr: 0.013704 Corr: 0.075381 Corr: ‐0.01889 Corr: ‐0.0024226

NIBE B: 0.2785 B: 0.2185 B: 0.26923 B: ‐0.044876 B: 0.19374 B: ‐0.022922 B: 0.15996 B: ‐0.016438 B: 0.015484 B: 0.011365 B: 0.01794 B: 0.02677 B: ‐0.0052789 B: 0.15129 B: 0.044931 B: 0.027893 B: ‐0.0073847 B: 0.016379 B: 0.014985 B: 0.01499 B: 0.017566
Corr: 0.25319 Corr: 0.22237 Corr: 0.26446 Corr: ‐0.025174 Corr: 0.14992 Corr: ‐0.014044 Corr: 0.11099 Corr: ‐0.021568 Corr: 0.011357 Corr: 0.013457 Corr: 0.017285 Corr: 0.021568 Corr: ‐0.0046515 Corr: 0.14235 Corr: 0.03558 Corr: 0.029978 Corr: ‐0.0077949 Corr: 0.011403 Corr: 0.011244 Corr: 0.012233 Corr: 0.024007

SCV B: 0.51444 B: 0.22631 B: 0.4958 B: ‐0.063404 B: 0.20225 B: 0.00063038 B: 0.233 B: ‐0.0094292 B: ‐0.01057 B: 0.025466 B: 0.032493 B: 0.00741 B: ‐0.0081369 B: 0.21585 B: 0.02396 B: ‐0.01333 B: 0.017163 B: 0.029463 B: 0.073744 B: 0.030659 B: ‐0.0114
Corr: 0.45955 Corr: 0.22237 Corr: 0.47854 Corr: ‐0.034949 Corr: 0.15378 Corr: 0.00037949 Corr: 0.15885 Corr: ‐0.012157 Corr: ‐0.0076179 Corr: 0.029629 Corr: 0.030761 Corr: 0.0058661 Corr: ‐0.0070451 Corr: 0.19956 Corr: 0.018643 Corr: ‐0.014077 Corr: 0.017802 Corr: 0.020154 Corr: 0.054371 Corr: 0.024585 Corr: ‐0.015309

VOLV B: 0.5592 B: 0.25977 B: 0.46188 B: ‐0.018471 B: 0.24578 B: 0.012096 B: 0.2618 B: 0.010396 B: ‐0.0034095 B: 0.01284 B: 0.033905 B: 0.025924 B: 0.015253 B: 0.25816 B: 0.017621 B: ‐0.0283 B: 0.035918 B: 0.041098 B: 0.11088 B: 0.0086577 B: ‐0.023128
Corr: 0.51755 Corr: 0.26446 Corr: 0.47854 Corr: ‐0.010549 Corr: 0.19363 Corr: 0.0075445 Corr: 0.18492 Corr: 0.013887 Corr: ‐0.0025459 Corr: 0.015478 Corr: 0.033255 Corr: 0.021263 Corr: 0.013683 Corr: 0.2473 Corr: 0.014205 Corr: ‐0.030964 Corr: 0.038597 Corr: 0.029127 Corr: 0.084701 Corr: 0.0071929 Corr: ‐0.032179

BIOG B: ‐0.015761 B: ‐0.014122 B: ‐0.019264 B: ‐0.0060241 B: 0.016922 B: 0.014072 B: 0.011996 B: ‐0.0091174 B: ‐0.01295 B: ‐0.0040091 B: ‐0.00034779 B: ‐0.0085281 B: ‐0.0043242 B: 0.0011579 B: 0.0045644 B: 0.0004241 B: ‐0.0063712 B: 0.0066212 B: 0.00034141 B: 0.014383 B: ‐0.0017875
Corr: ‐0.025544 Corr: ‐0.025174 Corr: ‐0.034949 Corr: ‐0.010549 Corr: 0.023343 Corr: 0.015369 Corr: 0.014837 Corr: ‐0.021326 Corr: ‐0.016932 Corr: ‐0.0084625 Corr: ‐0.00059733 Corr: ‐0.012248 Corr: ‐0.0067925 Corr: 0.0019422 Corr: 0.0064434 Corr: 0.00081254 Corr: ‐0.011989 Corr: 0.0082171 Corr: 0.00045667 Corr: 0.020925 Corr: ‐0.0043549

EKTA B: 0.13998 B: 0.11602 B: 0.11693 B: 0.15254 B: 0.032202 B: ‐0.017585 B: 0.11544 B: ‐0.0073427 B: 0.0029081 B: 0.021216 B: ‐0.016007 B: ‐0.0085281 B: ‐0.0094925 B: 0.061099 B: ‐0.0019208 B: ‐0.013354 B: ‐0.029148 B: 0.0042219 B: 0.072946 B: ‐0.039024 B: ‐0.0049366
Corr: 0.16445 Corr: 0.14992 Corr: 0.15378 Corr: 0.19363 Corr: 0.023343 Corr: ‐0.013923 Corr: 0.1035 Corr: ‐0.01245 Corr: 0.0027564 Corr: 0.032463 Corr: ‐0.01993 Corr: ‐0.012248 Corr: ‐0.010809 Corr: 0.074293 Corr: ‐0.0019656 Corr: ‐0.018547 Corr: ‐0.039759 Corr: 0.0037982 Corr: 0.070733 Corr: ‐0.041155 Corr: ‐0.0087185

KARO B: 0.0011531 B: ‐0.0086041 B: 0.00022845 B: 0.0047056 B: 0.016786 B: ‐0.011023 B: 0.011743 B: ‐0.0016522 B: 0.017122 B: ‐0.0079484 B: 0.0056907 B: 0.0093983 B: ‐0.0068696 B: 0.0075884 B: 0.030339 B: ‐0.020959 B: 0.010659 B: ‐0.00034364 B: ‐0.00059217 B: 0.012154 B: 0.0047412
Corr: 0.0017111 Corr: ‐0.014044 Corr: 0.00037949 Corr: 0.0075445 Corr: 0.015369 Corr: ‐0.013923 Corr: 0.013299 Corr: ‐0.0035384 Corr: 0.020498 Corr: ‐0.015362 Corr: 0.008949 Corr: 0.012359 Corr: ‐0.0098801 Corr: 0.011654 Corr: 0.039214 Corr: ‐0.036767 Corr: 0.018364 Corr: ‐0.00039048 Corr: ‐0.00072525 Corr: 0.01619 Corr: 0.010576

MVIR B: 0.13097 B: 0.077008 B: 0.1083 B: 0.13062 B: 0.018352 B: 0.092804 B: 0.015061 B: 0.010222 B: ‐0.0010134 B: ‐0.012055 B: 0.017634 B: 0.010191 B: 0.0023629 B: 0.054613 B: 0.0011249 B: ‐0.003831 B: 0.013226 B: 0.013313 B: 0.076744 B: 0.033202 B: ‐0.0076582
Corr: 0.17161 Corr: 0.11099 Corr: 0.15885 Corr: 0.18492 Corr: 0.014837 Corr: 0.1035 Corr: 0.013299 Corr: 0.01933 Corr: ‐0.0010713 Corr: ‐0.020573 Corr: 0.024487 Corr: 0.011833 Corr: 0.0030008 Corr: 0.074063 Corr: 0.0012838 Corr: ‐0.0059341 Corr: 0.020121 Corr: 0.013358 Corr: 0.082994 Corr: 0.039052 Corr: ‐0.015084

AZN B: ‐0.025269 B: ‐0.028299 B: ‐0.015673 B: 0.01855 B: ‐0.049881 B: ‐0.02111 B: ‐0.007578 B: 0.036554 B: 0.055891 B: 0.012312 B: 0.0035546 B: ‐0.010084 B: ‐0.0043157 B: ‐0.016016 B: ‐0.029632 B: ‐0.0065761 B: ‐0.0072835 B: ‐0.0075983 B: ‐0.019961 B: ‐0.039738 B: ‐0.027463
Corr: ‐0.017508 Corr: ‐0.021568 Corr: ‐0.012157 Corr: 0.013887 Corr: ‐0.021326 Corr: ‐0.01245 Corr: ‐0.0035384 Corr: 0.01933 Corr: 0.031243 Corr: 0.01111 Corr: 0.0026101 Corr: ‐0.006192 Corr: ‐0.0028982 Corr: ‐0.011485 Corr: ‐0.017884 Corr: ‐0.0053865 Corr: ‐0.0058594 Corr: ‐0.0040315 Corr: ‐0.011415 Corr: ‐0.024716 Corr: ‐0.028605

SECT B: ‐0.02061 B: 0.00833 B: ‐0.0054902 B: ‐0.001901 B: ‐0.022138 B: 0.0026126 B: 0.024539 B: ‐0.0011324 B: 0.017465 B: ‐0.0068399 B: 0.00085128 B: 0.001842 B: ‐0.0028222 B: 0.0048061 B: ‐0.036943 B: ‐0.0016357 B: 0.0014012 B: ‐0.054025 B: ‐0.011497 B: 0.025206 B: ‐0.0077229
Corr: ‐0.025545 Corr: 0.011357 Corr: ‐0.0076179 Corr: ‐0.0025459 Corr: ‐0.016932 Corr: 0.0027564 Corr: 0.020498 Corr: ‐0.0010713 Corr: 0.031243 Corr: ‐0.011042 Corr: 0.0011182 Corr: 0.0020233 Corr: ‐0.0033905 Corr: 0.0061656 Corr: ‐0.039886 Corr: ‐0.0023967 Corr: 0.0020165 Corr: ‐0.051277 Corr: ‐0.011762 Corr: 0.028046 Corr: ‐0.01439

SHB B: 0.031647 B: 0.015934 B: 0.034473 B: 0.018658 B: ‐0.017863 B: 0.049674 B: ‐0.029689 B: ‐0.035109 B: 0.010026 B: ‐0.017826 B: 0.011413 B: ‐0.0030434 B: ‐0.034421 B: 0.026733 B: ‐0.030779 B: ‐0.021383 B: 0.019996 B: 0.029156 B: 0.012031 B: 0.0059028 B: 0.018613
Corr: 0.024298 Corr: 0.013457 Corr: 0.029629 Corr: 0.015478 Corr: ‐0.0084625 Corr: 0.032463 Corr: ‐0.015362 Corr: ‐0.020573 Corr: 0.01111 Corr: ‐0.011042 Corr: 0.0092862 Corr: ‐0.0020708 Corr: ‐0.025615 Corr: 0.021243 Corr: ‐0.020584 Corr: ‐0.019408 Corr: 0.017826 Corr: 0.017142 Corr: 0.0076242 Corr: 0.0040683 Corr: 0.021482

NDA B: ‐0.023825 B: 0.016653 B: 0.029121 B: 0.032617 B: ‐0.0010259 B: ‐0.024813 B: 0.014073 B: 0.034002 B: 0.0019166 B: 0.0014689 B: 0.0075559 B: 0.75192 B: 0.62098 B: 0.12018 B: 0.31073 B: ‐0.058365 B: 0.32843 B: ‐0.026856 B: 0.025433 B: 0.29166 B: 0.0001886
Corr: ‐0.022481 Corr: 0.017285 Corr: 0.030761 Corr: 0.033255 Corr: ‐0.00059733 Corr: ‐0.01993 Corr: 0.008949 Corr: 0.024487 Corr: 0.0026101 Corr: 0.0011182 Corr: 0.0092862 Corr: 0.62878 Corr: 0.56793 Corr: 0.11738 Corr: 0.2554 Corr: ‐0.065108 Corr: 0.35982 Corr: ‐0.019405 Corr: 0.019807 Corr: 0.24705 Corr: 0.00026753

SEB B: ‐0.048533 B: 0.017377 B: 0.0046439 B: 0.01744 B: ‐0.017591 B: ‐0.010886 B: 0.016252 B: 0.01374 B: ‐0.0038021 B: 0.0022225 B: ‐0.001409 B: 0.52581 B: 0.59233 B: 0.082427 B: 0.31008 B: ‐0.047086 B: 0.29022 B: ‐0.0060182 B: 0.027588 B: 0.25913 B: 0.017918
Corr: ‐0.054765 Corr: 0.021568 Corr: 0.0058661 Corr: 0.021263 Corr: ‐0.012248 Corr: ‐0.010456 Corr: 0.012359 Corr: 0.011833 Corr: ‐0.006192 Corr: 0.0020233 Corr: ‐0.0020708 Corr: 0.62878 Corr: 0.64782 Corr: 0.096266 Corr: 0.30477 Corr: ‐0.062811 Corr: 0.38023 Corr: ‐0.0052002 Corr: 0.025694 Corr: 0.26248 Corr: 0.030394

SWED B: ‐0.064135 B: ‐0.0040987 B: ‐0.0060998 B: 0.012274 B: ‐0.010669 B: ‐0.012308 B: ‐0.01421 B: 0.0038108 B: ‐0.0019463 B: ‐0.0040732 B: ‐0.019062 B: 0.51942 B: 0.70851 B: 0.068321 B: 0.28473 B: ‐0.035256 B: 0.27186 B: ‐0.031187 B: 0.019352 B: 0.22731 B: 0.0088257
Corr: ‐0.066171 Corr: ‐0.0046515 Corr: ‐0.0070451 Corr: 0.013683 Corr: ‐0.0067925 Corr: ‐0.010809 Corr: ‐0.0098801 Corr: 0.0030008 Corr: ‐0.0028982 Corr: ‐0.0033905 Corr: ‐0.025615 Corr: 0.56793 Corr: 0.64782 Corr: 0.072957 Corr: 0.25589 Corr: ‐0.043002 Corr: 0.32567 Corr: ‐0.02464 Corr: 0.01648 Corr: 0.21053 Corr: 0.013688

NCC B: 0.19873 B: 0.13395 B: 0.18451 B: 0.23689 B: 0.0032579 B: 0.090336 B: 0.017899 B: 0.10044 B: ‐0.0082365 B: 0.0079097 B: 0.016881 B: 0.11463 B: 0.11243 B: 0.077908 B: 0.11458 B: 0.0032584 B: 0.083284 B: 0.0030891 B: 0.022635 B: 0.13021 B: ‐0.0026751
Corr: 0.19201 Corr: 0.14235 Corr: 0.19956 Corr: 0.2473 Corr: 0.0019422 Corr: 0.074293 Corr: 0.011654 Corr: 0.074063 Corr: ‐0.011485 Corr: 0.0061656 Corr: 0.021243 Corr: 0.11738 Corr: 0.096266 Corr: 0.072957 Corr: 0.096431 Corr: 0.0037217 Corr: 0.093428 Corr: 0.0022855 Corr: 0.01805 Corr: 0.11294 Corr: ‐0.0038854

PEAB B: ‐0.018197 B: 0.028175 B: 0.014506 B: 0.011452 B: 0.0090959 B: ‐0.0020115 B: 0.050686 B: 0.0014652 B: ‐0.010793 B: ‐0.043063 B: ‐0.013766 B: 0.20992 B: 0.29956 B: 0.22996 B: 0.081155 B: ‐0.031071 B: 0.15262 B: ‐0.046558 B: 0.036033 B: 0.14329 B: 0.0049189
Corr: ‐0.02089 Corr: 0.03558 Corr: 0.018643 Corr: 0.014205 Corr: 0.0064434 Corr: ‐0.0019656 Corr: 0.039214 Corr: 0.0012838 Corr: ‐0.017884 Corr: ‐0.039886 Corr: ‐0.020584 Corr: 0.2554 Corr: 0.30477 Corr: 0.25589 Corr: 0.096431 Corr: ‐0.04217 Corr: 0.20344 Corr: ‐0.04093 Corr: 0.034144 Corr: 0.14767 Corr: 0.0084892

SKA B: ‐0.024066 B: 0.032219 B: ‐0.014866 B: ‐0.033879 B: 0.0015567 B: ‐0.02576 B: ‐0.064497 B: ‐0.0091918 B: ‐0.0044121 B: ‐0.003512 B: ‐0.017616 B: ‐0.072629 B: ‐0.083789 B: ‐0.05245 B: 0.004251 B: ‐0.057233 B: ‐0.022965 B: ‐0.0091152 B: ‐0.01139 B: ‐0.029464 B: ‐0.0041129
Corr: ‐0.020357 Corr: 0.029978 Corr: ‐0.014077 Corr: ‐0.030964 Corr: 0.00081254 Corr: ‐0.018547 Corr: ‐0.036767 Corr: ‐0.0059341 Corr: ‐0.0053865 Corr: ‐0.0023967 Corr: ‐0.019408 Corr: ‐0.065108 Corr: ‐0.062811 Corr: ‐0.043002 Corr: 0.0037217 Corr: ‐0.04217 Corr: ‐0.022555 Corr: ‐0.0059043 Corr: ‐0.0079524 Corr: ‐0.022373 Corr: ‐0.00523

HM B: 0.0020934 B: ‐0.008228 B: 0.018464 B: 0.041477 B: ‐0.022559 B: ‐0.054234 B: 0.03164 B: 0.03061 B: ‐0.0047138 B: 0.0029021 B: 0.015891 B: 0.39422 B: 0.49817 B: 0.39012 B: 0.10481 B: 0.27117 B: ‐0.022152 B: 0.010041 B: 0.073608 B: 0.37135 B: 0.018617
Corr: 0.001803 Corr: ‐0.0077949 Corr: 0.017802 Corr: 0.038597 Corr: ‐0.011989 Corr: ‐0.039759 Corr: 0.018364 Corr: 0.020121 Corr: ‐0.0058594 Corr: 0.0020165 Corr: 0.017826 Corr: 0.35982 Corr: 0.38023 Corr: 0.32567 Corr: 0.093428 Corr: 0.20344 Corr: ‐0.022555 Corr: 0.0066225 Corr: 0.052325 Corr: 0.2871 Corr: 0.024104

ERIC B: 0.010494 B: 0.0079381 B: 0.013787 B: 0.020643 B: 0.010198 B: 0.0034169 B: ‐0.00044369 B: 0.013402 B: ‐0.002139 B: ‐0.04867 B: 0.010078 B: ‐0.014022 B: ‐0.0044934 B: ‐0.019467 B: 0.001691 B: ‐0.035983 B: ‐0.0038245 B: 0.0043677 B: ‐0.0059967 B: ‐0.0090709 B: 0.18495
Corr: 0.013704 Corr: 0.011403 Corr: 0.020154 Corr: 0.029127 Corr: 0.0082171 Corr: 0.0037982 Corr: ‐0.00039048 Corr: 0.013358 Corr: ‐0.0040315 Corr: ‐0.051277 Corr: 0.017142 Corr: ‐0.019405 Corr: ‐0.0052002 Corr: ‐0.02464 Corr: 0.0022855 Corr: ‐0.04093 Corr: ‐0.0059043 Corr: 0.0066225 Corr: ‐0.0064635 Corr: ‐0.010633 Corr: 0.36308

NOKI B: 0.062216 B: 0.0084368 B: 0.040088 B: 0.064702 B: 0.00061085 B: 0.068586 B: ‐0.00088824 B: 0.089754 B: ‐0.006528 B: ‐0.012033 B: 0.0048315 B: 0.015426 B: 0.02393 B: 0.014033 B: 0.014394 B: 0.032353 B: ‐0.0055521 B: 0.037196 B: ‐0.0069667 B: 0.085116 B: ‐0.019024
Corr: 0.075381 Corr: 0.011244 Corr: 0.054371 Corr: 0.084701 Corr: 0.00045667 Corr: 0.070733 Corr: ‐0.00072525 Corr: 0.082994 Corr: ‐0.011415 Corr: ‐0.011762 Corr: 0.0076242 Corr: 0.019807 Corr: 0.025694 Corr: 0.01648 Corr: 0.01805 Corr: 0.034144 Corr: ‐0.0079524 Corr: 0.052325 Corr: ‐0.0064635 Corr: 0.092573 Corr: ‐0.034649

TEL2 B: ‐0.016957 B: 0.0099831 B: 0.019715 B: 0.005976 B: 0.030442 B: ‐0.043402 B: 0.021565 B: 0.045932 B: ‐0.015373 B: 0.031205 B: 0.002804 B: 0.20926 B: 0.26588 B: 0.19499 B: 0.097951 B: 0.15218 B: ‐0.016988 B: 0.22197 B: ‐0.012465 B: 0.10068 B: ‐0.0014467
Corr: ‐0.01889 Corr: 0.012233 Corr: 0.024585 Corr: 0.0071929 Corr: 0.020925 Corr: ‐0.041155 Corr: 0.01619 Corr: 0.039052 Corr: ‐0.024716 Corr: 0.028046 Corr: 0.0040683 Corr: 0.24705 Corr: 0.26248 Corr: 0.21053 Corr: 0.11294 Corr: 0.14767 Corr: ‐0.022373 Corr: 0.2871 Corr: ‐0.010633 Corr: 0.092573 Corr: ‐0.0024226

OMXS30 B: ‐0.068181 B: 0.032809 B: ‐0.020558 B: ‐0.04477 B: ‐0.01061 B: ‐0.015398 B: 0.023592 B: ‐0.029711 B: ‐0.029795 B: ‐0.026813 B: 0.024795 B: 0.00037949 B: 0.051556 B: 0.021231 B: ‐0.0056433 B: 0.014651 B: ‐0.0066504 B: 0.031208 B: 0.71277 B: ‐0.063107 B: ‐0.004057
Corr: ‐0.045355 Corr: 0.024007 Corr: ‐0.015309 Corr: ‐0.032179 Corr: ‐0.0043549 Corr: ‐0.0087185 Corr: 0.010576 Corr: ‐0.015084 Corr: ‐0.028605 Corr: ‐0.01439 Corr: 0.021482 Corr: 0.00026753 Corr: 0.030394 Corr: 0.013688 Corr: ‐0.0038854 Corr: 0.0084892 Corr: ‐0.00523 Corr: 0.024104 Corr: 0.36308 Corr: ‐0.034649 Corr: ‐0.0024226
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