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Abstract 
The green certificate system has been used in Sweden since 2003 with the main purpose of giving 

economical support to producers of renewable electricity and putting the final cost of that on the 

consumers. The enforced ratio of green certificates, that electricity consumers must live up to, is kept 

by the electricity distributor who then puts the final cost on the consumers. The price of the green 

certificates varies over time and is traded on an open market, thereby the possibility for electricity 

distributors to find an optimal cost strategy arises.  

This bachelor thesis intends to develop an optimal purchase strategy for green certificates, in 

particular to minimize Elverket Vallentuna’s costs for green certificates. This is done by modelling and 

forecasting the price of the green certificates. Since the possibility of forecasting prices violates the 

efficient market hypothesis the green certificate market is also analysed from an efficient market 

hypothesis perspective. 

The analysis and the literature study of the bachelor thesis shows that the green certificate market is 

inefficient due to illiquidity, irrationality and high transaction costs. The inefficiencies allows for a 

ARIMA(1,1,0) modelling and forecast of the price direction for the coming week with a precision that 

is better than chance with 0,03 % significance. These results can be used by distributors to minimize 

their cost while still reaching their quotas.  
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Sammanfattning 
Elcertifikatssystemet har funnits i Sverige sedan år 2003 med syftet att ge ekonomiskt stöd till 

producenter av förnybar el och lägga kostnaden på elkonsumenter. Elkonsumenternas kvotplikt 

uppfylls av elleverantörer som för över kostnaden till konsumenterna. Elcertifikatspriset fluktuerar på 

en öppen marknad och därmed uppstår en möjlighet för elleverantören att med rätt strategi 

minimera kostnaderna för kvotplikten. 

Kandidatarbetet ämnar att utveckla en optimal strategi för inköp av elcertifikat till spotpris, i 

synnerhet i syfte att minimera Elverket Vallentunas kostnader för elcertifikat. För att lyckas med 

strategin utförs modellering och prognostisering av elcertifikatspriset och då en prognostisering av 

priset bryter mot effektiva marknadshypotesen analyseras även hur elcertifikatsmarknaden förhåller 

sig till hypotesen. 

Kandidatarbetets litteraturstudie och analys visar att elcertifikatsmarknaden är ineffektiv på grund av 

illikviditet, irrationalitet och höga transaktionskostnader. Ineffektiviteten möjliggör prognostisering 

av elcertifikatspriset med en ARIMA(1,1,0) modell som bedömer prisrörelsens riktning 

nästkommande vecka med en precision som är skild från slumpen med en signifikansnivå på 0,03 %. 

Resultatet kan användas av kvotplikta för att minimera sina kostnader för att uppfylla kvotplikten.   
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1.1 Bakgrund 
Elcertifikaten infördes i Sverige år 2003 för att ge stöd till producenter av förnybar el.[1] 

Elcertifikatssystemets syfte är att skapa en extra intäkt för producenter av förnybar el för att 

överbygga den kostnadsskillnad som finns mellan förnybar el och övrig el, [2] kostnaden för systemet 

ska läggas på elkonsumenterna.[3]Målet med införandet är att öka produktionen av förnybar el med 

25 TWh från 2002 till 2020.[4] Elcertifikatssystemet ska enligt nuvarande beslut vara i bruk fram till år 

2035.[5] 

Elcertifikatssystemet uppfyller sitt syfte genom att elproducenter tilldelas ett elcertifikat per MWh 

förnybar el de producerar[3][5], producenterna kan sedan sälja elcertifikaten med vinst. En 

efterfrågan på elcertifikaten skapas med att belägga elkonsumenter med en skyldighet att förvärva 

ett visst antal elcertifikat utifrån storleken på konsumentens elanvändning, den så kallade 

kvotplikten.[3][5] Elhandelsbolagen sköter dock elcertifikatshandeln för alla kunder, på så sätt läggs 

kostnaden för slutkunden på elräkningen.[3][5] Elcertifikaten måste ägas vid en viss avräkningspunkt 

varje år då staten annullerar det antal elcertifikat som kvotplikten kräver. Om kvoten inte nås åläggs 

elhandelsbolaget en straffavgift. Straffavgiften utgör 150 procent av det volymvägda medelpriset för 

elcertifikat under gällande året.[6] Detta skapar utbud och efterfrågan på elcertifikaten och 

elproducenterna får hjälp att finansiera sin verksamhet.[3][5] 

Elcertifikat är ett finansiellt kontrakt som handlas mellan olika aktörer på en öppen marknad där 

priset fluktuerar.[5] I ca hälften av transaktionerna sker handeln bilateralt direkt mellan säljare och 

köpare och övriga fall via speciella mäklare och handelsplatser.[2] Aktörerna på marknaden är 

förpliktigade att inneha ett elcertifikatskonto i Energimyndighetens system Cesar där alla 

transaktioner registreras.[5] Elcertifikat handlas både med spotkontrakt och med terminer som har 

leverans i mars valfritt antal år framåt.[2] Från maj 2014 till maj 2015 handlades det med totalt 24,5 

miljoner elcertifikat.[7] Det kan ställas i förhållande till att det under den perioden existerade ca 33 

miljoner elcertifikat[8] samt att ca 12,3 miljoner elcertifikat annullerades 2014.[9] Således omsattes 

74 % av existerande elcertifikat under ett års tid och dubbelt så många som krävdes för att föra över 

kvotplikten från producenterna till elkonsumenterna.  

Faktorer som påverkar elcertifikatspriset är främst kvotplikt, elanvändning, elproduktion samt 

förväntningar på framtida elcertifikatspriser. Sedan 2012 får även elcertifikat utfärdade i annan stat 

användas för att uppfylla kvotplikten om överenskommelse med berörd stat existerar.[10] I dagsläget 

gäller detta enbart Norge.[11] Från maj 2014 till maj 2015 var genomsnittspriset för ett elcertifikat 

181,30kr. Den totala årliga kostnaden för elcertifikatssystemet för elkonsumenter är således i 

storleksordningen två miljarder kronor.[7] 

  

Avsnitt 1.1  ger en bakgrund till kandidatarbetets övergripande tema, elcertifikatsmarknaden, 

samt en kortfattad introduktion till kandidatarbetets samarbete med Elverket Vallentuna. 

Avsnitt 1.2 och 1.3 beskriver kandidatarbetets syfte respektive problemformulering. 

Avsnitt 1.4 förklarar kandidatarbetets avgränsningar. 

Avsnitt 1.5 ger en överblick över rapporten för att underlätta för läsare att hitta specifikt innehåll. 
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Kandidatarbetet skrivs i samarbete med elhandelsbolaget Elverket Vallentuna som är ålagda med 

kvotplikt. Kandidatarbetet ämnar att undersöka möjligheterna för Elverket Vallentuna att uppfylla 

kvotplikten på billigaste sätt för att minska kostnaderna och därmed öka lönsamheten. Arbetet utförs 

genom följande tre delar: 

1. En litteraturstudie samt analys inom ämnesområdet Industriell ekonomi som avser att 

förklara elcertifikatsmarknaden och hur den uppfyller antaganden kring effektiva 

marknadshypotesen.  

2. En statistisk undersökning om elcertifikatsmarknaden innehåller ineffektiviteter och om det 

går att framgångsrikt prognostisera framtida priser.  

3. En sammanställning och diskussion av möjliga inköpsstrategier för elcertifikat.  

1.2 Syfte 
Syftet med kandidatarbetet är att undersöka om elcertifikatsmarknaden är effektiv eller om det är 

möjligt att utnyttja ineffektivitet på marknaden för införskaffning av elcertifikat. Målet är att på ett 

optimalt vis kostnadsminimera effekten av Elverket Vallentunas lagstadgade plikt att förvärva 

elcertifikat. För att skapa en djupare förståelse för kandidatarbetets slutsatser syftar arbetet även till 

att resonera kring hur elcertifikatsmarknaden förhåller sig till effektiva marknadshypotesen. Förutom 

att ge en djupare förståelse för arbetets slutsats kan detta även ge uppsatsen fler intressenter utöver 

Elverket Vallentuna så som Energimyndigheten och andra aktörer som har intresse av en väl 

fungerande marknad. 

1.3 Problemformulering 
För att undersöka om det är möjligt att utnyttja ineffektiviteter på elcertifikatsmarknaden för 

prognostisering av framtida priser med målet att införskaffa elcertifikat optimalt kostnadseffektivt 

lyder kandidatarbetets matematiska problemformulering:  

Hur kan pris för elcertifikat statistiskt modelleras och hur kan detta utnyttjas för att finna en 

inköpsstrategi för elcertifikat?  

Vidare har kandidatarbetet ett syfte inom Industriell ekonomi att skapa en djupare ekonomisk 

förståelse för det matematiska resultatet som bryter emot effektiva marknadshypotesen. Således 

kommer också följande fråga att besvaras: 

Vilka antaganden bakom effektiva marknadshypotesen bryter elcertifikatsmarknaden emot?  
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1.4 Avgränsningar 
Kandidatarbetet har tre avgränsningar för att förbättra arbetets fokus på att nå det tidigare 

stipulerade syftet.  

Den första avgränsningen är att fokusera på svaga effektiva marknadshypotesen som hävdar att det 

är omöjligt att förutspå framtida priser med enbart historisk prisdata.[12] Beslutet är taget av två 

primära anledningar. För det första att författare inom området så som Fama(1991) och LeRoy (1989) 

stödjer beslutet med argument att de starkare hypoteserna är utopiska i sina antaganden[12][13] 

och att ett lyckat försök av att bryta den svaga hypotesen emotsäger hela effektiva 

marknadshypotesen.[13] Den andra anledningen är att arbetets matematiska natur är användbar för 

analys av den svaga hypotesen men inte fullt ut på de starkare hypoteserna som även kräver andra 

analysverktyg. Flera akademiska artiklar som används i arbetet gör dock inte nivåuppdelningen av 

effektiva marknadshypotesen vilket innebär att avgränsningen kan upplevas flytande då information 

från dessa artiklar behandlas.  

Den andra avgränsningen i arbetet som kommer naturligt av den första avgränsningen är att den 

matematiska modelleringen av elcertifikatets tidserie enbart sker med historisk prisdata. Om 

modellen hade utvecklas med fler variabler utöver prisdata hade det varit en försämring för 

modellens relevans som analysverktyg för elcertifikatsmarknadens uppfyllande av svaga 

marknadshypotesen. 

Den tredje avgränsningen i arbetet är att inte beskriva metoden för glidande medelvärde (MA) trots 

att det är en del av ARIMA. I arbetets modellering av elcertifikatspriset anses modellering bygga på 

ett glidande medelvärde av grad noll, därmed anses det överflödigt att introducera läsare i teori 

bakom glidande medelvärde. Däremot framgår det tydligt i rapporten hur beslutet att glidande 

medelvärde ska exkluderas tas. 
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1.5 Rapportens upplägg  
2. Kvalitativ metod förklarar hur en litteraturstudie utförts inom ämnesområdena 

elcertifikatsmarknaden och effektiva marknadshypotesen. Kapitlet inkluderar korta motiveringar 

till varför viss typ av litteratur användes till respektive område och en beskrivning över hur 

litteraturstudien gjorts. 

Hela kapitlet rör ämnesområdet Industriell ekonomi. 

3. Teoretisk referensram beskriver i 3.1 och 3.2 den fakta som litteraturstudien resulterade i. För 

läsare som inte är insatta i elcertifikatsmarknaden och effektiva marknadshypotesen ger avsnitt 

3.1 respektive 3.2 en nödvändig bakgrund för att förstå författarnas resonemang i senare delar 

av rapporten. I avsnitt 3.3 beskrivs de matematiska teorier inom tidsserieanalys som använts för 

att besvara den matematiska problemformuleringen. 

3.1–3.2 rör ämnesområdet Industriell ekonomi, 3.3 rör ämnesområdet matematik. 

4. Kvantitativ metod beskriver hur prisdatan för elcertifikaten hanteras, hur priset modelleras i en 

ARIMA modell, hur detta används för prediktion samt kvalitetstestning av modellen. Vidare 

beskrivs framtagande av tre strategier för inköp av elcertifikat. 

Hela kapitlet rör ämnesområdet matematik. 

5. Resultatet beskriver först de antaganden som kandidatarbetet hävdar är grunden för effektiva 

marknadshypotesen för att därefter fastslå att elcertifikatsmarknaden är ineffektiv. Resultatet 

hanterar även modelleringen av elcertifikatspriset med en ARIMA modell och de tre 

inköpsstrategierna kandidatarbetet undersöker. 

5.1 & 5.4 rör ämnesområdet Industriell ekonomi, 5.2–5.3 rör ämnesområdet matematik. 

6. Diskussion innehåller tre primära delar. Den första diskuterar vilka antaganden bakom effektiva 

marknadshypotesen som elcertifikatsmarknaden bryter emot. Den andra diskuterar för- och 

nackdelar med de tre föreslagna inköpsstrategier samt vilken typ av aktörer de kan vara 

intressanta för. Den tredje delen diskuterar resultatets trovärdighet. 

6.1 rör ämnesområdet Industriell ekonomi, 6.2–6.3 rör ämnesområdet matematik. 

7. Förslag på fortsatt forskning lyfter fram förslag på områden där kandidatarbetet ser en naturlig 

angreppspunkt på fortsatt forskning inom elcertifikatsmarknadens effektivitet och möjligheten 

att prognostisera dess priser. 

Hela kapitlet rör båda ämnesområdena. 

8. Slutsatsen sammanfattar det kandidatarbetets författare vill förmedla till sina läsare. 

Hela kapitlet rör båda ämnesområdena. 
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Den kvalitativa metoden har delats upp i två delar för att besvara kandidatarbetets 

problemformulering inom Industriell ekonomi: 

1. Litteraturstudie om elcertifikatsmarknaden och effektiva marknadshypotesen. 

2. Analys av elcertifikatsmarknadens brott mot effektiva marknadshypotesen. 

Del ett har syftet att upprätta en teoretisk referensram som ska ge nödvändig information för att 

besvara del två, den punkt som främst skapar kandidatarbetets akademiska värde inom 

ämnesområdet för Industriell ekonomi. 

2.1 Litteraturstudie om elcertifikatsmarknaden och effektiva 

marknadshypotesen 
Arbetet med att beskriva elcertifikatsmarknaden och effektiva marknadshypotesen görs med en 

litteraturstudie med målet att skapa en kunskapsbas för hur elcertifikatsmarknaden fungerar samt 

vad effektiva marknadshypotesen innebär. Kunskapsbasen används sedan för kandidatarbetets 

analys av hur elcertifikatsmarknaden bryter mot effektiva marknadshypotesen. De flesta akademiska 

artiklarna rörande elcertifikatsmarknaden har syftet att undersöka elcertifikatsmarknadens 

effektivitet i att stödja utbyggandet av förnybar el. Därmed har de varit inaktuella för 

kandidatarbetets syfte att undersöka elcertifikatsmarknadens uppfyllande av effektiva 

marknadshypotesen. Avsaknaden av artiklar med liknande syfte har föranlett att både beskrivningen 

av elcertifikatsmarknaden och effektiva marknadshypotesen har hållits generella och att 

sammankopplingen dem emellan anses vara kandidatarbetets egen analys vars metod behandlas i 

avsnitt 2.2. I tabell 1 visas vilka sökord som använts för att nå slutsatsen att akademiska artiklar som 

kopplar elcertifikatsmarknaden till effektiva marknadshypotesen i stor utsträckning saknas. 

I kandidatarbetets början hölls två möten med representanter från Elverket Vallentuna, 

kandidatarbetets uppdragsgivare. Syftet med mötena var att ta fram ett mål för kandidatarbetet och 

efter att Elverket Vallentuna beskrivit sitt arbete med att uppfylla sin kvotplikt för elcertifikat 

fastslogs kandidatarbetets syfte och problemformulering. Faktumet att kandidatarbetet formellt inte 

inletts vid första mötet och var i ett tidigt skede vid andra mötet innebär att de inte var av 

intervjukaraktär och inga strukturerade anteckningar togs. De anteckningar som togs kan i det 

närmaste beskrivas som en handlingsplan för arbetets inledande informationsinsamling. Detta 

innebar att informationen från mötena samt från senare telefon- och mejlkonversationer påverkat 

litteraturstudiens mål och utförande. Även om beslutet att rikta in kandidatarbetet på elcertifikat 

föranleddes av information om elcertifikatsmarknaden innebär mötesanteckningarnas karaktär att all 

information från mötena även underbyggts med källor angivna i rapportens referenslista.  

Avsnitt 2.1 beskriver hur en litteraturstudie om elcertifikatsmarknaden och effektiva 

marknadshypotesen utförts. Utförandet motiveras och sökkriterier samt sökord redovisas. 

Avsnitt 2.2  beskriver hur informationen från litteraturstudien används av arbetets författare för 

att analyser elcertifikatsmarknadens effektivitet. 

Läsare enbart intresserade av det matematiska ämnesområdet kan bortse från kapitlet. 
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Effektiva marknadshypotesen är i det generella fallet redan ett väl omskrivet område och 

referensramen hålls därmed kort, skulle läsare av rapporten finna den teoretiska bakgrunden 

otillräcklig hänvisas de till fördjupning i arbetets referenslista. Litteratursökningen inleddes med 

litteraturen som används av kurserna ME 1310 Nationalekonomi för I och ME1311 Finansiering, två 

kurser som ges vid KTH. De tre böckerna skrivna av Hubbard och O’Brien, Krugman och Wells 

respektive Berk och DeMarzo ansågs vara en bra utgångspunkt för litteraturstudien om effektiva 

marknadshypotesen. För att uppnå en högre akademisk nivå samt djup inom området användes 

böckernas referenslista för att finna fem artiklar utgivna främst av amerikanska tidsskrifter. Böckerna 

och artiklarna beskrivs noggrannare i arbetets referensram.  

Beskrivningen av elcertifikatsmarknaden byggs främst på statliga utredningar som ligger till grund för 

elcertifikatsmarknadens existens samt myndighetsutredningar som satt upp riktlinjer för fortsatt 

utveckling av marknaden. Totalt grundar sig beskrivningen av elcertifikatsmarknaden på sex statliga 

utredningar, propositioner och lagar samt sex rapporter från myndigheter. För mer detaljerad 

beskrivning av dessa hänvisas läsare till referensramen. Utöver nämnd litteratur har tre artiklar 

skrivna vid nordiska universitet använts för att ge en akademisk bild av elcertifikatsmarknaden. De 

tre artiklarna anses ha relevant innehåll trots att deras syfte skiljer sig från kandidatarbetets.  

Litteratursökningen genomfördes på svenska och engelska, som kan ses i tabell 1 resulterade svenska 

sökningar nästan uteslutande i källor i form av statliga utredningar och lagar medan övrig litteratur 

var på engelska. Litteratursökningar görs främst KTHB Primo och Science Directmen kompletterande 

sökningar har gjorts via Google Scholar samt direkt på Svenska Regeringen och svenska myndigheter.  

Kravet på litteraturen har varit att den publicerats av akademiska journaler och tidsskrifter, vid 

lärosäten eller av institutioner och myndigheter. Undantag kan göras om författaren av litteraturen 

är akademiskt erfaren inom berört område. Källor inom ämnesområdena finansiering och 

nationalekonomi anses ha högst relevans för att visa på hur en specifik marknad ska beskrivas och 

hur den ska relateras till effektiva marknadshypotesen. 
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Tabell 1 - Sökord och funna källor 

Mål med sökningen Sökord – Svenska Valda källor Sökord – 
Engelska 

Valda källor 

Erhålla kunskap om hur 
elcertifikatsmarknaden 
fungerar. 

Elcertifikat, 
elcertifikatssystemet, 
elcertifikatsmarknaden, 
SOU elcertifikat. 

SOU 2003:113 
SFS 2011:1200 
Ds 2005:29 
Energimyndigheten 
Proposition 
2008/09:163 

Swedish green 
certificate, 
Green 
certificate. 

 

Få vetskap om andras 
åsikter om 
elcertifikatsmarknadens 
framtida utveckling. 

Elcertifikatsmarknaden, 
elcertifikatsmarknadens 
framtid, pristak för 
elcertifikatsmarknaden, 
regleringar av 
elcertifikatsmarknaden. 

Energimyndigheten Price caps green 
certificate, 
Swedish green 
certificate, 
globalization of 
greens 
certificate. 

Lemming 
(2003) 
Nielsen, 
Jeppesen 
(2003) 
Söderholm 
(2007) 
 

Finna tidigare 
akademiska arbeten 
som undersöker 
elcertifikatsmarknadens 
uppfyllande av effektiva 
marknadshypotesen.   

Elcertifikatsmarknadens 
effektivitet, 
elcertifikatsmarknaden 
och effektiva 
marknadshypotesen, 
arbitragemöjligheter i 
elcertifikatsmarknaden. 

 Efficient market 
hypothesis and 
green 
certificate, 
efficiency of 
green certificate 
markets, 
arbitrage 
opportunities in 
green certificate  

 

Erhålla kunskap om 
effektiva 
marknadshypotesen. 

Effektiva 
marknadshypotesen. 

 Efficient market 
hypothesis. 

Fama (1969, 
1991) 
Berk J, 
DeMarzo 
(2013) 
LeRoy (1989) 
Burton (2003) 
Cootner (1964) 

Vetskap om hur 
priselasticitet fungerar. 

Priselasticitet.  Price elasticity. Hubbard, 
O’Brien (2013) 

Vetskap om 
antaganden för en 
perfekta marknader och 
komparativa fördelars. 

Perfekta marknader, 
komparativa fördelar. 

 Perfect 
markets, 
comparative 
advantages. 

Hubbard, 
O’Brien (2013) 
Berk J, 
DeMarzo 
(2013) 

Definiera Random Walk 
och dess betydelse för 
effektiva 
marknadshypotesen. 

Random Walk, effektiva 
marknadshypotesen 
och Random Walk. 

 Random Walk, 
efficient market 
hypothesis and 
Random Walk. 

Cootner (1964) 
Pankratz (1983) 
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2.2 Analys av elcertifikatsmarknadens brott mot effektiva 

marknadshypotesen 
Analysen av elcertifikatsmarknadens brott mot effektiva marknadshypotesen är på grund av sin 

analyserande karaktär förlagd till kandidatarbetets diskussion, avsnitt 6.1. Analysen grundas dels på 

de matematiska resultaten, dels på den teoretiska referensramen inom ämnesområdet för Industriell 

ekonomi. Samarbetet med Elverket Vallentuna har underlättat analysen genom att föra arbetets 

teoretiska uppsamling i rätt riktning så som beskrivs i avsnitt 2.1. Det matematiska arbetet ger 

grunden för analysen nämligen att elcertifikatsmarknaden är ineffektiv.  Den teoretiska 

referensramen ger en god grund för vilka antagande som finns bakom effektiva marknadshypotesen 

samt vilka egenskaper inom elcertifikatsmarknaden som kan bryta mot antagandena.   
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3.1 Elcertifikatsmarknaden 

 

 

3.1.1 Elcertifikatets prisdynamik  

Prisdynamik grundas på perfekt konkurrens vilket i den nationalekonomiska teorin innebär att det 

finns många säljare och köpare av en homogen vara samt att inga inträdesbarriärer finns för nya 

aktörer.[35 ] Under perfekt konkurrens ges elcertifikatens prisdynamik av differensen mellan 

produktionskostnaden för förnybar el och elpriset. [6][15] Definitionen kan även förklaras som den 

prisnivå där elcertifikatssystemet bidrar med det ekonomiska stöd till elproducenter som gör att 

produktion av förnybar el går med normalvinst.[14] I den fortsatta texten används den beskrivna 

prisnivån som definition för elcertifikatets fundamentala värde.  

Eftersom det vid ett givet elpris finns flera olika produktionskostnader för förnybar el har elcertifikat 

en lutande utbudskurva.[6] Efterfrågan på elcertifikat skapas av kvotplikten vilket innebär att alla 

kvotpliktiga aktörer tvingas att köpa en viss kvantitet oavsett pris. Fenomenet skapar perfekt 

inelasticitet[14] och innebär en vertikal kurva för efterfrågan på elcertifikaten.[6] Förhållande mellan 

utbud och efterfrågan visas nedan, i figuren illustreras hur en förskjuten utbudskurva höjer priset 

utan att minska kvantiteten.  

 

Figur 1 - Inelastisk efterfrågan 

Avsnitt 3.1 beskriver elcertifikatsmarknaden ur ett perspektiv som anses relevant för 

kandidatarbetets syfte inom Industriell ekonomi att undersöka hur elcertifikatsmarknaden 

förhåller sig till effektiva marknadshypotesen. 

Avsnitt 3.2 ger nödvändig kunskap om effektiva marknadshypotesen för att besvara 

problemformuleringen inom Industriell ekonomi. 

Avsnitt 3.3 ger nödvändig kunskap för att förstå kandidatarbetets matematiska resultat inom 

tidsserieanalys. 

3.1–3.2 rör ämnesområdet Industriell ekonomi, 3.3 rör ämnesområdet matematik. 

Läsare som är bekväma med ett eller flera områden kan bortse från de avsnitten. 
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Viss elasticitet för efterfrågan skapas i det svenska elcertifikatssystemet genom att certifikaten kan 

sparas under en längre period än närmaste annulleringsdatum. Vid lägre priser kan kvotpliktiga välja 

att köpa en större kvantitet än nästkommande krävda kvot och vid högre priser kan de köpa 

mindre.[2][6] Enligt Krugman & Wells (2013) är en fungerande jämvikt viktig för marknadens funktion 

då jämviktsläget förklarar hur marknadspriset speglar det fundamentala värdet.[16] Nedan visas 

jämviktsläge med viss priselasticitet, jämviktsläget blir nu en bättre spegling av det fundamentala 

värdet då det innehåller information om de kvotpliktigas värdering av elcertifikaten. Även här 

illustreras hur utbudet påverkar pris och kvantitet. Då utbudet skiftar uppåt, vilket innebär att 

elcertifikaten säljs dyrare, väljer kvotpliktiga att köpa färre certifikat.[14] 

 

Figur 2 - Elastisk efterfrågan 

Enligt Lemming (2003) är det två olika faktorer som påverkar jämviktsläget på kort respektive lång 

sikt, kortsiktigt är det främst investerarnas tradingstrategier och långsiktigt är det investerarnas 

riskpremie.[15] Lemming (2003) menar att kortisktiga tradingstrategier främst bygger på tillfälliga 

förändringar i utbud och efterfrågan som beror på aktörers köp- och säljbehov.[2][15] Något som får 

en större effekt på elcertifikatsmarknaden vars illikviditet kan möjliggöra för enskilda aktörers 

transaktioner att påverka jämviktsläget.[2] För långsiktiga investerare menar Lemming (2003) att det 

är fundamentala värdefaktorer så som hur många elcertifikat som ges ut respektive annulleras varje 

år som främst påverkar priset. Då de är stokastiska faktorer skapas en risk vilket ger upphov till en 

riskpremie. Desto mindre information det finns om utbudet av elcertifikat desto större riskpremie 

krävs vilket minskar priset på elcertifikaten.[15]  

För både den kortsiktiga och långsiktiga faktorn är det vikigt att alla investerare har samma 

information och att de tolkar den enhetligt för att ett jämviktsläge ska uppstå. I verkligheten sker 

tolkning av informationen genom att bedöma sannolikheter vilket innebär att investerare kommer ha 

olika åsikter angående förväntad avkastning och risk.[15] Enligt Lemming (2003) medför bristen i 

likartade förväntningar att efterfrågan inte justeras efter priset så som den gjort i en effektiv 

marknad. Istället kommer kvantiteten som efterfrågas vara nästan helt beroende av kvotplikten och 

därmed som tidigare nämnt vara inelastisk.[15] Eftersom kvotplikten ökar successivt bör 

jämviktspriset, ceteris paribus, att höjas över tiden.[6] 
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3.1.2 Värdeförändrande faktorer 

Det finns många faktorer som påverkar elcertifikatspriset varav flera har en tydlig koppling till 

elpriset. [2][5][17] Det finns dock en skiljelinje mellan aktörerna på elcertifikatsmarknaden där vissa 

anser att värdeförändrande faktorer är alltför svåra att analysera och att ny information främst 

påverkar marknadspriset via psykologiska reaktioner. Övriga investerare anser att ny information 

tolkas rationellt och att marknadspriset effektivt speglar det fundamentala värdet för elcertifikatet. 

De senare hävdar att felaktigheter som uppstår i prissättningen beror på att informationen inte 

genast får genomslag på marknadspriset.[2] 

En tydlig värdeförändrande faktor för elcertifikatspriset är elprisets utveckling,[2] där en negativ 

korrelation bör råda. Ett högre elpris gör utbyggnad av förnybar el lönsammare oberoende av stödet 

från elcertifikatssystemet vilket bör öka utbudet av förnybar el och därmed utbudet av elcertifikat. 

En utveckling som allt annat lika sänker priset på elcertifikat.[2] 

Elcertifikatspriset påverkas även av produktionsnivån av förnybar el och förväntningar på framtida 

produktionsnivåer.[5] Förändringar i elproduktionsnivån av förnyelsebar el har nämligen en linjärt 

motsvarande förändring i utbudet av elcertifikat vilket innebär ett lägre pris på elcertifikat. En viktig 

underliggande faktor för stor andel av den förnybara elproduktionen är väderlek, t.ex. temperatur, 

nederbörd och vindtillgång. Investerare kan genom bättre förståelse för väderleksinformation 

förutspå framtida elproduktion innan information om faktiska volymer släppts. [2][5]  

Förväntningarna på produktionsnivån styrs även av de förväntningar som finns på tillkomsten av nya 

produktionsanläggningar av förnybar el.[2] Investerare kan analysera sannolikheten för olika nivåer 

av nybyggen genom att ta nuvarande och planerande byggen i beaktning men även bedöma effekten 

av politiska regelverk angående tillståndsprocessen samt finansieringsviljan för byggprojekt av nya 

produktionsanläggningar.[2] 

Efterfrågan på elcertifikat skapas som nämnts av kvotplikten som bygger på en förbestämd kvot av 

kvotpliktiga aktörers elkonsumtion.[6] Därmed har elkonsumtion och kvotplikten samt 

förväntningarna på framtida förändringar stor inverkan på elcertifikatspriset.[17] Kvotpliktens 

omfattning per år finns angivet i förväg men nivåerna utvärderas och förändras vart femte år, 

därmed styrs elcertifikatspriset av förväntningar på politiska beslut.[5] 

Ytterligare en värdeförändrande faktor är förväntningar på själva elcertifikatspriset, köp drivs av en 

tro på stigande priser och att försäljningar drivs av en tro på sjunkande priser. Den tydligaste 

fundamentala faktorn som driver förväntningarna är om det är ett över- eller underskott av 

elcertifikat på marknaden. [2][5] Över- och underskott möjliggörs genom att aktörerna får lagra 

elcertifikat över annulleringsdatumen. Faktumet kan stabilisera priserna då det i större utsträckning 

tillåter marknaden att handla stora volymer vid låga priser och sälja stora volymer vid höga nivåer.[2]  

3.1.3 Informationsspridning inom elcertifikatsmarknaden 

All information måste nå alla aktörer på marknaden samtidigt och tolkas lika av alla för att ett 

effektivt jämviktsläge mellan utbud och efterfrågan ska bibehållas.[15] Näringsdepartementet 

uttalade därför år 2005 målet att elcertifikatsstatistik ska utvecklas, kvalitetsförbättras och göras mer 

lättillgänglig. De framhäver framförallt vikten av att marknadspriserna är transparenta så att alla 

affärer görs med kännedom om rådande marknadspris.[17] Svenska Kraftnät är ansvariga för 

kontinuerlig rapportering av det volymvägda medelvärdet av elcertifikatspriserna. I rapporteringen 
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ingår även avslut som nåtts som resultat av bilaterala affärer, en viktig faktor för att alla aktörer ska 

ha samma information.[6] Antalet utgivna elcertifikat rapporteras samma datum varje månad för att 

informationen ska nå marknaden strukturerat och rättvist.[5] Energimyndigheten har vidare i uppgift 

att sammanställa och presentera statistik som är värdeförändrande faktorer för elcertifikaten. 

Statistiken är hämtad från Energimyndighetens databaser, Svenska kraftnät, SMHI och Svensk 

energi.[17] Det är även deras plikt att distribuera nyheter rörande elcertifikatsmarknaden 

kontinuerligt till intressenterna.[5]  

Den förbättrade informationsdistributionen resulterar bland annat i att investerare allt bättre kan 

förutspå vad straffavgiften av ej uppnådd kvotnivå kommer bli för året. En analys som kombinerat 

med analys av under- och överskottet av elcertifikat bör påverka elcertifikatspriset närmare eller 

längre ifrån straffavgiften beroende på om det är under- eller överskott på elcertifikat.[2]  

Som tidigare nämnts är en viktig del av informationsdistributionen att alla aktörer på marknaden har 

tillgång till marknadspriset på elcertifikat och att marknadspriset speglar alla avslut. Enligt 

Energimyndigheten har aktörerna stort förtroende för elcertifikatssystemet och dess marknadspriser 

vilket är viktigt för effektiviteten i marknaden.[2] Att elcertifikatsmarknaden är en liten marknad med 

begränsad likviditet innebär trots detta att marknadspriserna bygger på färre avslut och därmed 

rymmer mindre information.[5][6][18] Bristen på information kan leda till att marknadspriset 

kortsiktigt enbart speglar vissa aktörers handel och därmed representerar det inte det bredare 

marknadsskiktet.[2][18] 

3.1.4 Statlig påverkan på elcertifikatsmarknaden 

Trots ovan nämnda statliga åtgärder, för att öka transparensen i informationen rörande 

elcertifikatets fundamentala värde, i syfte att främja marknadseffektivitet så belägger de även 

marknaden med lagar med andra syften. Statens primära syfte med elcertifikatssystemet är att 

främja produktionen av grön el och de vill försäkra att elcertifikatspriset rör sig i det spann där det 

varken är för lågt eller högt. De är öppna med att syftet är överordnat målet att skapa en så effektiv 

marknad som möjligt.[2] 

Elcertifikatsmarknaden har i dagsläget, trots statens positiva inställning till reglering i syfte att bevara 

elcertifikatspriset i ett önskvärt intervall, inget prisgolv eller fast pristak.[2] Enligt Energimyndigheten 

krävs inget prisgolv då den till år 2020 ökade kvotplikten bör hålla elcertifikatspriset uppe.[2][17] 

Energimyndigheten överväger dock att byta ut dagens straffavgift om 150 % av det volymvägda 

medelårsvärdet för elcertifikaten[6] mot en fast avgift som därmed blir ett fast pristak för 

elcertifikaten. Meningen med ett fast pristak är att kostnaden av elcertifikatssystemet för 

elkonsumenter inte ska bli allt för stor, men de prisstyrande effekterna av ett fast tak ska tas med i 

Energimyndighetens analys.[2] 
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En av staten framtvingad marknad är till sin natur ineffektiv enligt Söderholm (2007). För att minska 

den negativa effekten av marknadens känslighet mot politiska beslut menar han att marknaden bör 

formges så att äganderätten upprätthålls och att en likvid handel skapas.[19] Även om staten inte 

använder några andra medel förutom en rörlig straffavgift för att påverka elcertifikatspriset finns 

det problem med regleringar av finansiella marknader sett till hur marknadspriset förmår att 

motsvara tillgångens fundamentala värde. Energimyndigheten själva anser att de brister som 

hittills funnits i marknaden främst beror på dess omognad. Men de medger att det fasta pristaket 

som fanns under marknadens inledande år var prisstyrande. Som tidigare nämnts ser myndigheten 

det som ett mål att investerare har tilltro till elcertifikatssystemet och därmed att regelverken kring 

marknaden är långsiktiga och stabila.[17] 

Ett av de största problemen med elcertifikatsmarknaden är enligt Söderholm (2007) att systemet är 

tidsbegränsat vilket ger en stor ovisshet för aktörerna på marknaden.[19] Det gör det svårare för 

dem att förutspå framtida priser[19] vilket ytterligare försvåras av att planen för kvotnivån förändras 

var femte år.[17] Energimyndigheten har dock som mål att väl kommunicera i förväg om kommande 

kontrollstationer för kvotnivån.[2]  

3.1.5 Transaktionskostnader på elcertifikatsmarknaden 

Energimyndigheten valde vid införandet av elcertifikatssystemet att införa daglighandel av 

elcertifikat trots att de antog att det skulle leda till låg omsättning och höga transaktionskostnader. 

Alternativet att auktionera ut elcertifikat under bestämda dagar ansågs ännu mindre 

marknadseffektivt.[6] Nielsen & Jeppesen (2003) framhåller vidare att transaktionskostnaderna för 

ett elcertifikatssystem bör vara lägst om de handlas på en organiserad börs.[18] Något som delvis 

gäller för det svenska systemet som har mäklare och officiella handelsplatser men även handlas 

bilateralt.[2] Söderholm (2007) poängterar vikten av att elcertifikaten handlas till så låga 

transaktionskostnader som möjligt men framförallt att det går att handla helt separerat från 

elhandeln.[19] 

Energimyndigheten hävdar att transaktionskostnaderna på elcertifikatsmarknaden är 5-10 % där de 

rört sig mot den lägre nivån. Kostnaden inkluderar administration, löner, mäklararvoden, avgifter och 

riskkostnader.[2] 

3.2 Effektiva marknadshypotesen 

3.2.1 Svaga effektiva marknadshypotesen 

Fama (1969) delade upp effektiva marknader i följande tre nivåer:[20] 

 Starka effektiva marknadshypotesen; det finns ingen information, inklusive 

insiderinformation, som inte marknaden har prisat in. 

 Semistarka effektiva marknadshypotesen; publik information är alltid medräknat i 

marknadspriset och förändringar prisas in direkt. 

 Svaga effektiva marknadshypotesen; framtida priser kan inte förutspås med hjälp av 

historiska priser. 

Kandidatarbetet fokuserar som nämnts på svaga effektiva marknadshypotesen, om hypotesen gäller 

för elcertifikatsmarknaden eller om elcertifikatspriser kan förutspås med hjälp av historisk data. 

Analys av svaga hypotesen räcker för att visa på effektivitet enligt LeRoy (1989). Han menar att om all 
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given information endast antas innehålla tidigare priser är det omöjligt att förutspå framtida priser 

och marknaden är effektiv.[13] Fama (1991) menar själv att den starka hypotesen endast är utopisk 

och bara ett mål med argumentet att transaktionskostnaderna hade behövt vara noll, något de inte 

är.[12] 

Innebörden av svaga effektiva marknadshypotesen sammanfattas av Pankratz (1983); historisk 

prisdata innehåller i praktiken ingen information. Det innebär att det inte finns någon anledning att 

analysera datan. Om det hade funnits information i priserna hade denna information ändå varit 

välkänd och därmed inprisad i marknaden och därmed kommer denna information bli ointressant 

och datan blir på nytt informationsfattig. Detta fenomen bör innebära att överavkastning genom 

analys av historisk prisdata är omöjlig.[21] 

3.2.2 Definition av effektiva marknadshypotesen 

Effektiva marknadshypotesen innebär att det fundamentala värdet på en finansiell tillgång alltid 

speglas av dess marknadspris.[20][22]Marknadspriset bör endast ändras om information rörande 

värdet förändras. Då marknadspriset ändras utan att den underliggande informationen ändras är 

prisändringen slumpmässig med det tidigare värdet som väntevärde, vilket kan skrivas:[22] 

               (1) 

Där xt+1 morgondagens pris, xt dagens pris och    den tillgängliga informationen.[20] Om    ändras, 

ändras dock tillgångens fundamentala värde och marknadspriset bör betingat den nya informationen 

direkt anpassa sig till det nya värdet.[23] Burtons (2003) definition av en effektiv marknad ger en 

hänvisning av vad det innebär för en investerare; i en effektiv marknad kan ingen överavkastning nås 

utan alla investerare har samma förväntade avkastning givet deras risktagande.[22] LeRoy (1989)  

förklarar påståendet noggrannare; effektiva marknader innebär att marknadspriset alltid speglar det 

fundamentala värdet för tillgången och på så sätt garanteras det att överavkastningen är noll, vilket 

skrivs:[13] 

              (2) 

där yt+1 är den förväntade avkastningen. Burton (2003) fastställer vidare att information som 

förändrar tillgångens värde gör det direkt då alla investerare får informationen samtidigt och tolkar 

den lika. Alla prisförändringar förklaras med förändring av den underliggande informationen eller 

genom slumpen.[22] Cootner trycker också på faktumet att alla priser förändras av information eller 

slumpen; morgondagens pris bör vara dagens så länge ingen ny information finns, alla rörelser 

mellan informationen bör alltså vara stokastiska och oberoende av varandra.[23] Dessa faktum är 

grunden för svaga marknadshypotesens påstående att det är omöjliga att framgångsrikt förutspå 

framtida priser med hjälp av historiska priser i en effektiv marknad.[20] 

3.2.3 Effektiva marknader och komparativa fördelar 

Berk & DeMarzo (2013) förklarar uppkomsten av en effektiv marknad med en jämförelse med 

perfekt konkurrens. I en marknad med perfekt konkurrens kommer en anomali i ett tillgångspris leda 

till att det skapas en övervikt av köporder alternativt säljorder vilket får tillgången att återställas till 

jämvikten som speglar det fundamentala värdet. Även LeRoy (1989) hävdar att effektiva 

marknadshypotesen är liktställd med jämviktsnivån som antas råda mellan efterfrågan och utbud 

under perfekt konkurrens. LeRoy (1989) menar att en idé bakom jämviktsnivån är komparativa 

fördelar vilket applicerat på finansiella tillgångar innebär skillnad i informationen hos olika 
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investerare. Enligt honom gäller bara effektiva marknadshypotesen om ingen investerare har 

komparativa fördelar.[13] Om alla investerare har all information så kan alla avgöra om en 

investering har positiv eller negativ förväntad avkastning och handla därefter.[24] Som tidigare 

fastställts kommer sådan handel resultera i att ett effektivt pris upprättas och nuvärdet för 

investeringen blir noll.[23] Investering kan därför hävdas vara ett nollsummespel under effektiva 

marknadshypotesen.[20] När ny information släpps kommer återigen effektiviteten i marknaden 

göra så att alla tar till sig informationen nästan direkt och priset återställs. Om marknaden istället är 

ineffektiv justeras felprissättningen inte utan aktörer med komparativa fördelar kan göra en 

överavkastning.[24] 

3.2.4 Anomalier i effektiva marknadshypotesen 

En anomali som ifrågasätter effektiva marknadshypotesen i flera marknader är att det finns 

investerare som är beredda att betala för information. Ett bevis för att stora skaror inte tror på 

effektiva marknader utan tror att det finns unik information som ökar den förväntade avkastningen 

mer än kostnaden för informationen.[13] Fama (1969) hävdar till hypotesens försvar att kravet om 

att alla ska hålla samma information är tillräckligt men inte nödvändigt. Om tillräckligt många 

investera har tillfredställande information kan priserna vara rätt trots försäljning av unik information.  

Försämrad tillgång till information behöver inte innebära att effektiva marknadshypotesen ska 

förkastas men allt för tydliga brister av informationsspridning är skäl för falsifiering av hypotesen.[20] 

En annan anomali mot effektiva marknadshypotesen är som nämnts transaktionskostnader. Men 

medan Fama (1991) anser att transaktionskostnader gör den starka effektiva marknadshypotesen till 

en utopi anser han att det i de svagare versionerna räcker att marginalkostnaderna för 

transaktionerna inte understiger marginalnyttan av transaktioner. Därmed sker fortfarande ingen 

överavkastning.[12] Fama (1969) menar att transaktionskostnader som förhindrar vissa transaktioner 

inte innebär att de transaktioner som görs är till fel pris.[20] Berk & DeMarzo (2013) menar istället 

att transaktionskostnader kan ge upphov till komparativa fördelar mellan investerare och på så sätt 

skapa ineffektivitet i marknaden. Investerare med lägst transaktionskostnader kan nämligen då 

teoretisk sett uppnå överavkastning där andra inte kan det.[24]  

LeRoy (1989)  trycker vidare på vikten av att alla investerare har liknande syn på sin investering och 

inte bara samma information för att en marknad ska vara effektiv. Han framhäver faktorer som att 

alla investerare har samma tidsramar i sin investering, antar samma sannolikheter för olika framtida 

händelser och att de är riskneutrala. Med faktorerna uppfyllda hävdar LeRoy (1989) att alla kommer 

hålla tillgångarna med högst förväntad avkastning vilket på grund av enkla jämviktslagar kommer 

leda till att alla tillgångar genererar samma avkastning och alltså sker ingen överavkastning.[13] Berk 

& DeMarzo (2013) utrycker det som att alla på marknaden har rationella förväntningar samt inte bryr 

sig om några andra faktorer än förväntad avkastning och risk.[24] LeRoy (1989) tar det steget längre 

och menar att alla investerare måste ha som primärt mål att diversifiera bort all diversifierbar risk 

och att alla investerare håller en portfölj med av varje investerare önskad risknivå.[13] Berk & 

DeMarzo (2013) ifrågasätter på grund av kravet på homogen skattning av risken av en investering att 

effektiva marknadshypotesen kan gälla fullt ut.[24] 

Fama (1991) påpekar att irrationella förväntningar är en vanlig förklaring när marknadspriser inte 

anpassas direkt efter nyheter. Irrationella förväntningar gör att jämviktsläget inte nödvändigtvis 

återställer ett pris som reflekterar det fundamentala värdet.[12] Berk & DeMarzo (2013) hävdar att 
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viss information är svår att tolka och att den därför inte bedöms rationellt av alla. Då jämviktsläget 

inte representerar det fundamentala värdet har en ineffektivitet uppstått och investerare som tolkar 

informationen rätt kan nå en överavkastning. Ineffektiviteten kommer försvinna när allt fler tar en 

position för att utnyttja den.[24] LeRoy (1989) frågar sig just varför ineffektiviteter kan uppstå utan 

att rationella investerare direkt handlar bort felaktigheterna. Hans egna svar är dels att de rationella 

investerarna inte har oändliga tillgångar att nå jämviktsläget med, dels att de inte alltid är 

riskneutrala. Det senare leder till att vissa investerare kan uppleva en ökad risk med att handla emot 

irrationella investerare.[13] Enligt Burton (2003) kan marknader vara effektiva trots irrationella 

investerare och att överavkastning fortsätter vara omöjligt att uppnå. Han medger att felaktiga priser 

kan förekomma på kort sikt men att på lång sikt prissätter marknaden alltid tillgångar efter sina 

fundamentala värden.[22] Fama (1969) hävdar liksom med tillgången till information att även 

rationella förväntningar är ett tillräckligt men inte nödvändigt krav för effektiva marknader. Därmed 

hävdar han att det visserligen går att falsifiera effektiva marknadshypotesen med tillräckligt starka 

bevis på irrationella beteenden men viss irrationalitet motbevisar inte hypotesen.[20] 

LeRoy (1989) framhäver ytterligare ett fenomen som ifrågasätter effektiva marknadshypotesen; 

marknaders volatilitet är ofta högre än vad de borde vara under effektiva marknadshypotesen då 

priset rör sig även när ny information inte nått marknaden.[13] Stora prisrörelser är inte naturliga i 

tidigare påstående om slumpvisa rörelser.[22][23] Fama (1969) understyrker problemet genom att 

peka på att stora dagliga rörelser ofta följs av stora rörelser i samma riktning efterföljande dag. Fama 

(1969) vill ändå inte använda fenomenet mot effektiva marknadshypotesen då det kan tolkas som att 

ny information kan ta mer än en dag att prisa in.[20] Vidare menar LeRoy (1989) att även 

handelsvolymerna är för stora. Eftersom effektiva marknader innebär att ingen överavkastning sker, 

redan innan transaktionskostnader räknas bort, innebär sådan handel i en effektiv marknad att 

investerare medvetet gör affärer till sämre avkastning än riskfria räntan.[13] 

Berk & DeMarzo (2013) problematiserar inte stora handelsvolymer utan trycker istället på att god 

likviditet är grundläggande för att effektiva marknadshypotesen ska råda. Om det inte går att handla 

till nuvarande marknadspris kan man enligt Berk & DeMarzo (2013) inte längre lita på att 

marknadspriset speglar varans värde. Illikviditet skapar förlust av information och därmed kan handel 

ske till fel priser och marknaden är inte längre effektiv.[24] 

3.2.5 Joint-hypothesis 

Ett fenomen som analys av effektiva marknadshypotesen måste ta hänsyn är joint-hypothesis.[12] 

Hypotesen säger att effektivitet bara kan testat tillsammans med en tillgångsprissättningsmodell 

vilket innebär att när möjligheter till överavkastning uppstår vet vi inte om marknaden är ineffektiv 

eller tillgångsprissättningsmodellen är felaktig. Därmed är ett test för effektiva marknader aldrig ett 

bevis. Fama (1991) anser ändå att test av effektivitet är viktiga och intressanta för att tolka och förstå 

avkastningar och tidserier.[12] LeRoy (1989) fastlår att om en förväntad överavkastning hittas är 

marknaden ineffektiv eller så används någon variabel i modellen som övriga investerare inte anser 

vara relevant information för värderingen av tillgången.[13] 

Enligt Fama (1969) bygger effektiva marknadshypotesen därför endast på empiri och avsaknaden av 

falsifiering.[20] LeRoy (1989) bekräftar Famas (1969) ställning att joint-hypothesis innebär att 

effektiva marknadshypotesen inte fullt ut kan bevisas men att bristen på falsifiering än så länge gör 

att hypotesen står sig.[13]  
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3.3 Tidsserieanalys 
Tidserieanalys används för att beskriva tidserier och prognostisera framtida värden, en modell för 

detta är autoregression (AR). Styrkan med modellen är att hitta samband mellan kommande värden 

och tidigare värden.[25] Flera tidigare studier pekar på att en autoregressiv modell är en bra modell 

för att modellera prisrörelser och förutspå framtida priser. Weron (2006) hävdar att tidserieanalys är 

det effektivaste sättet att uppskatta spotpriser på el.[26] Nogales, Contreas, Conejo & Espinola 

(2002) har efter egna undersökningar kommit fram till att en autoregressiv modell är bra för att 

förutspå framtida priser på den nordiska elmarknaden.[27]  

Den grundläggande metoden i parametrisk spektralanalys och autoregressiv regression är som följer: 

[25] 

1. Anta att den historiska tidsserien består av ett antal parametrar som uppskattas med 

tillgänglig data.  

2. Bilda en funktion med parametrarna. 

3. Prognostisera tidserien med den framtagna funktionen. 

Enligt Percival & Walden (1993) finns det två problem med metoden, det första är att det är svårt att 

fördjupa sig i de statistiska egenskaperna för den uppskattade tidsserien, t.ex. att beräkna ett 

konfidensintervall för dem. Det andra är att modelleraren själv måste avgöra vilka variabler som 

bygger upp tidserien, ett antagande som blir en svaghet för den autoregressiva modellen. För många 

variabler i förhållande till mängden data innebär en överanpassning till datan och därmed en 

undermålig skattning, för få variabler innebär att den faktiska underliggande tidsserien inte beskrivs 

tillfredställande av den skattade.[25] 

Inom den autoregressiva modellen görs parametriseringen av priset genom en linjär kombination av 

priset under tidigare tidpunkter:  

                              

 

(3) 

Här är Xt priset på tillgången vid tiden t,    är konstanter (    ≠0), p antalet variabler och εt är ett 

”brus” i modellen med väntevärde noll och variansen σ2.[21][25] Modellen kan även skrivas på 

matrisform: 

            (4) 

där   kallas för en operator och rymmer alla koefficienter   .[28] För en tidserie {Xt} där E[Xt
2] <∞ så 

är medelvärdesfunktionen för tidserien: 

             (5) 

Kovariansfunktionen för tidsserien {Xt} ges av: 

                                            (6) 

där r och s är godtyckliga heltal.[29] 
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Täthetsfunktionen för den autoregressiva processen blir: 

 
      

    

                 
    

                 
(7) 

3.3.1 Stationäritet 

För att en autoregressiv modell ska fungera är det viktigt att tidsserien är stationär. Med stationäritet 

menas det att tidserien över tiden rör sig runt samma medelvärde[28] vilket också kan beskrivas som 

att en stationär tidsserie har liknande egenskaper som en förskjuten version av samma tidsserie. 

Med det menas att             } ska dela egenskaper med                 } för alla heltal 

h.[29] För stationäritet finns två nivåer, svag stationäritet och strikt stationär.[28] För att den 

tidserien skall klassas som svagt stationär finns två kriterier: [29] 

1.       är oberoende av t 
2.           är oberoende av t för varje h  
3.           

Det första kravet innebär att inga säsongsmönster eller trender får förekomma i tidsserien.  Det 

andra kravet innebär att korrelationen mellan olika tidsförskjutna variabler ska vara oberoende över 

tiden. För att strikt stationäritet ska uppnås måste (X1,…, Xn) och (X1+h, …, Xn+h) ha samma simultana 

fördelning för alla heltal h och n>1. Det andra svagt stationära kriteriet ger att           

        vilket vi under dessa förhållande valt att notera      .[29] 

Enligt Percival & Walden (1993) kan stationäritet för processen bevisas genom att visa att alla 

lösningar till nedanstående ekvation ligger inom enhetscirkeln.[25] 

 
       

     

 

   

  (8) 

T.ex. för p=1 gäller stationäritet om       .[25] En stationär tidsserie kan oftast med framgång 

beskrivas med dess medelvärde, varians och autokorrelation alternativt täthetsfunktion.[25] 

3.3.2 ARIMA  

Tidserier som används för finansiella tillgångar varierar inte alltid kring ett fixt medelvärde och 

därmed är de inte stationära. Däremot kan det ofta visas att differensen mellan påföljande värden 

kan vara liknande över tiden.[30] En modell som använder faktumet att en icke stationär tidsseries 

derivata av grad d upplevs stationär kallas autoregressive integrated moving average (ARIMA). 

Metoden är effektiv för att utföra autoregression på en icke stationär tidsserie och utföra prognoser 

för fortsatta rörelser.[28] ARIMA är således liksom AR en metod för att undersöka hur ett värde Xt 

från en tidsserie beror på tidigare värde i tidserien.[30] 

I ARIMA betecknar      den operator som motsvarar koefficienterna från autoregression på den 

ursprungliga tidsserien.       har en eller flera lösningar till ekvation 8 som befinner sig utanför 

enhetscirkeln och är därmed icke-stationär.[28][30] Som nämnts ovan är lösningen till icke-

stationäriteten att ta differensen mellan tidsseriens värden. ARIMA skapar en autoregressiv operator 

     för att lösa problemet.      är derivatan av operatorn      vilket kan utryckas:[28][29]   

 
                (9) 
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(1-B)d är inget faktiskt värde utan en operator som innebär att ta derivatan av grad d av det 

operatorn multiplicerar med.[30] Således kan en icke stationär modell skrivas: 

                            (10) 

där      är operatorn för det glidande medelvärdet.[28][29]    är normalfördelade med väntevärdet 

noll och variansen σ2.[29] 

Modellen gör en regression av tidseriens derivata av grad d, där d i praktiken nästan alltid av grad 0, 

1 eller 2 vilket motsvarar tidserien, dess derivata respektive andraderivata.[28][30] Metoden skrivs 

ofta ARIMA(p,d,q) där p, d och q anger graden av autoregressionen, graden av differentieringen samt 

graden av det glidande medelvärdet.[29][30] 

3.3.3 Estimering med Maximum Likelihood 

För att utföra regression av tidseriedata på en ARIMA(p,d,q) modell kan Maximum Likelihood 

metoden användas.[28]Metoden går ut på att finna det β som innebär att det observerade utfallet 

skulle vara ett så troligt resultat som möjligt från modellen. Detta innebär att maximera funktionen 

         som består av alla möjliga βi och alla givna Xi.[31] Brockwell & Davis (1991) utvecklar 

följande definition för Maximum Likelihood metoden:[29]  

 
                 

  
          

  
   

  
    

        
 

    

 
   

 (11) 

där rj är en funktion som beror av Xj. Maximum Likelihood har i det allmänna fallet Gaussian 

distribuerade variabler men då tidserien består av oberoende och identiskt distribuerade variabler är 

det allmänt accepterat att resultatet blir tillfredsställande.[29] I fallet ovan fås skattningen för AR 

koefficienterna  , MA koefficienterna θ och variansen σ2 av att först maximera                  med 

avseende på   :[29][31][32] 

 
        

        
 

    

 

   

 (12) 

  och θ fås av att minimera funktionen: 

 

                
        

 

    

 

   

               

 

   

 (13) 

              är alltså maximum likelihood skattningen av ARIMA metodens variabler.[26][29] 

3.3.4 Prognostisering 

Det slutgiltiga målet med de flesta autoregressiva analyserna är att prognostisera tidsseriens 

framtida värden.[30]Prognoser gjorda med ARIMA kallas för optimala prognoser. Med detta menas 

att ingen annan endimensionell prognos har mindre medelkvadratsfel. Detta gäller endast givet att 

den valda ARIMA modellen är rätt för den analyserade tidsserien.[28][29][30] Nedanstående uttryck 

för ARIMA prognostisering antar därmed att den underliggande modellen är rätt.  
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Vid prognostisering betecknas framtida värden t+l där l är ett tal lika eller större med ett som visar 

hur långt fram i tiden som avses.[28][30] Ett uppskattat värde   
     är det betingade väntevärdet av 

Xt+1 givet informationen från alla tidigare värden X,                .[30] Det går även att utrycka 

som att man projicerar Xt+1 på alla tidigare X.[29] Eftersom     inte är känt antas medelvärdet vara 

noll och följande fås i det allmänna fallet Xt+l för en ARIMA(p,d,0) prognos: [28] 

   
                                           (14) 

Prognoserna kallas ”Bootstrap prognoser” då de i sin tur bygger på prognoser och inte äkta data. Om 

tidsserien är stationär kommer prognoserna gå mot medelvärdet med tiden men det gäller inte för 

icke stationära tidsserier då de inte rör sig runt ett gemensamt medelvärde.[30] 

För att uppskatta varians och skapa konfidensintervall för prognosen behöver ARIMA modellen 

skrivas på ”random-shock form” vilket innebär att AR termerna kan ersättas med oändliga serier av 

MA termer. Koefficienterna till modellen benämns ψ och modellen skrivs:[28][30] 

                    (15) 

Felet i prognosen definieras då som: 

                   (16) 

Där Xt+l skrivs i ”random-shock form” och        är väntevärde som definierat ovan.[28][30] Variansen 

fås av: 

             (17) 

3.3.5 Sample autocorrelation function & Sample partial autocorrelation function 

Autokorrelationsfunktionen definieras som:[29] 

 
      

     

     
 (18) 

Den beskriver korrelationen mellan förskjutningar i tidsserier och är därmed användbar för att 

identifiera vilken modell som är bra att anpassa till datan.[28][29]  

PACF funktionen(α(x)) definieras: 

        (19) 

                   (20) 

där Φhh är sista elementet i  

      
     (21) 

där[29] 

                 
                        (22) 

PACF beskriver till skillnad från autokorrelationsfunktionen den autokorrelation som finns mellan en 

förskjutning och en regression av förskjutningar av lägre nivå,[33] vilket innebär att PACF endast får 

med den extra ”förklaring” som varje förskjutning bidrar med. I ett typiskt ARIMA(1,0,0) fall som syns 

i figur 3, kommer Xt-1 ha en korrelation till Xt, på samma sätt kommer Xt-1 ha en korrelation till Xt-2. I 
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en ACF hade det inneburit att både förskjutning ett och förskjutning två eventuellt hade fått 

signifikant betydelse då båda korrelerar med Xt. I en PACF hade istället Xt-2 haft mindre korrelation då 

denna PACF endast tar med det ytterligare ”förklaringsvärde” som Xt-2 kan bidra med. I figur 3 

framgår tydligt att Xt-2 är tydligare för ACF än PACF. [29] 

 

Figur 3 - ACF och PACF för en ARIMA(1,0,0) modell där lagg 1 har 0.5 betydelse och variansen är 0.5. 

3.3.6 Ljung-Box test 

Ljung-Box test är ett test för att undersöka om data är oberoende distribuerade. Ljung-Box testet 

beräknar ett    :[29][34] 
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där    
  är autokorrelationen mellan residualerna: [34] 
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Ljung-Box testet jämför sedan    med chi-squared-fördelningen om 

         
         (25) 

är uppfyllt. I så fall förkastas hypotesen att residualerna är oberoende distribuerade.[29][34] 

3.3.7 Q-Q plot 

En Q-Q plot är en grafisk metod för att undersöka om två sannolikhetsfördelningar är 

likadistribuerade.[35] Grafiska metoder är visuellt lättare att förstå men de benämns informella då 

resultatet är beroende av bedömarens objektivitet.[36] Metoden går ut på att punkter ritas ut i ett 

tvådimensionellt system där punkternas koordinater motsvarar kvartilerna för den ena respektive 

andra distributionen vilket kan betecknas:[37] 
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Figur 4 - Q-Q plot av 250 standardnormalfördelade slumptal 

Om de två sannolikhetsfördelningarna är identisk distribuerade bör alla koordinater hamna på en 

linje med lutningen 1. Om den ena fördelningen är en linjär funktion av den andra kommer Q-Q 

ploten fortfarande följa en rak linje men eventuellt med annan lutning och läge.[36] 

3.3.8 Bayesian information criterion  

Vid modellbestämning kan modellens fel bli mindre desto högre dimension modellen får. För att 

undvika att välja högsta möjliga dimension kan Bayesian information criterion (BIC) användas vid 

modellvalet.[38] Modellen visas nedan: 

 
            

 

 
        (27) 

där Lj är det maximala värdet av likelihood funktionen för den analyserade modellen, kj är antalet 

variabler i modellen och n antalet observationer. Den modell som ger lägst BIC används.[38] 

3.3.9 Students t-test 

En metod för att testa en hypotes då standardavvikelserna för testvariablerna är uppskattade är 

students T-test. Enligt Fisher (1925) ger metoden en exakt lösning för signifikanstest för koefficienter 

i en regressionsanalys.[39] Metoden går ut på att beräkna ett Students T-värde som ska följa en 

Students T-distribution.[40] 

3.3.9.1 Fördelning 

Students T-test bygger på att jämföra de uppkomna observationerna med Students T-fördelning. 

Denna fördelning har en form lik normalfördelning men med bredare sidor för att ta hänsyn till att de 

urval som gjorts inte är kompletta.[41] Täthetsfunktionen för T-fördelningen ges av: [42] 
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där v är frihetsgrader på mätningen[43] och Γ är gamma-fördelningen definierad som:[31] 
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3.3.9.2 Hypotestestning  

Hypotestestning med Students T-test går ut på att undersöka huruvida ett antal observationer har ett 

visst medelvärde eller inte. Testet kräver att mätningarna x följer en normalfördelning, något som 

kan antas för ett stort antal observationer enligt centrala gränsvärdessatsen.[31]För testet är H0= x:s 

fördelning har medelvärde μ0. Testet kan antingen göras tvåsidigt eller ensidigt baserat på vad som 

ska testas. För att testa huruvida nollhypotesen gäller så används statistikan: [41][40]  
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och 

 
   

 

   
         

 

   

 (32) 

Ett antagande bakom modellen är att    och    är oberoende, något Fisher (1925) bevisar är sant.[39] 

t jämförs sedan med T-fördelningen för att bestämma signifikans och därmed om H0 kan förkastas 

eller inte.[41] För en mer konkret beslutsregel kan p-värdet bestämmas, det definieras som:[31] 

                     (33) 

Om p-värdet är mindre än önskad signifikansnivå förkastas nollhypotesen.[31] 

3.3.9.3 Parvis hypotestestning 

För att testa skillnaden i mellan två olika metoder som är beroende på någon underliggande faktor så 

används parvis hypotestestning. För detta används ovanstående metod med förändringen att en 

differens räknas ut för alla observationer och att   , s och μ0 då använder differensen mellan 

observationerna för de olika metoderna istället.[41] 

3.3.10 Random Walk 

Ett special fall av ARIMA är ARIMA(0,1,0) där ett mätvärde Xt av tidserien är oberoende av tidigare 

mätvärden Xt-1,…, Xt-n. Saknaden av beroende innebär att ARIMA modellen inte kan utföra regression 

på de tidigare värdena utan den sker enbart på ”bruset” ε, vilket skrivs: 

             (34) 

Specialfallet kallas Random Walk och är en byggsten för effektiva marknadshypotesen som 

undersöks i kandidatarbetes frågeställning inom Industriell ekonomi.[30] 
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4. Kvantitativ metod 
 

 

 

 

 

4.1 Data 
Datan som används i arbetet är genomsnittliga spotpriser över en arbetsvecka på elcertifikat vilket 

tagits från Svensk Kraftmäkling (SKM). Datan sträcker sig från första veckan 2005 till och med vecka 7 

2015 och innehåller 527 observationer. I arbetet används även data från den årliga annulleringen av 

elcertifikat, vilket också tas från SKM och innehåller 11 datapunkter. För att kunna testa modellen 

delas datan i två delar, den första halvan används för att skapa och utföra ARIMA modelleringen och 

den andra halvan används för att kvalitetstesta modellen. 

4.2 Modellbestämning 
Arbetet har använt sig av Box-Jenkins metod för att beskriva och prognostisera tidserier med ARIMA. 

Box-Jenkins metod innebär att arbetet delats upp i följande delar:[30] 

1. Undersöka tidsseriens stationäritet 

2. Specificera ARIMA modellen 

3. Estimering av ARIMA koefficienter 

4. Kvalitetstesting av modellen 

5. Prognostisera framtida värden 

För att skapa ARIMA modeller utifrån den givna datan används i projektet Mathwork Matlab 

Econometrics toolbox ARIMA klass som innehåller de modelleringssystem som arbetet kräver.  

4.2.1 Undersöka tidsseriens stationäritet 

För att identifiera om svag stationäritet råder, vilket är ett krav för ARIMA modellering, utförs en 

okulär bedömning av spotpriskurvan där följande tre kriterier beskrivna i litteraturstudien kommer 

kontrolleras: [29] 

1.       är oberoende av t 
2.           är oberoende av t för varje h  
3.           

Genom att se om kurvan verkar ha kretsat kring samma medelvärde under hela den observerade 

perioden kan en första uppskattning göras av stationäritet. Enligt Box-Jenkins bör även 

autokorrelationen avta exponentiellt, identifieras ett icke exponentiellt avtagande måste därför 

datan omvandlas.[30] 

 

Avsnitt 4.1 beskriver hanteringen av kandidatarbetets indata. 

Avsnitt 4.2 beskriver hur datan anpassats till en ARIMA modell samt hur modellen kvalitetstestats 

och använts till prognostisering inom ett Box-Jenkins ramverk. 

Avsnitt 4.3 beskriver hur de inköpsstrategier som kandidatarbetet hanterar beräknas och redovisas. 

Läsare enbart intresserade av ämnesområdet Industriell ekonomi kan bortse från kapitlet. 
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Stationäritet beror oftast på trender eller säsongsberoende vilket i arbetet hanteras med 

differentiering av datan så som brukligt är inom ramen för ARIMA modellen. Hur differentiering löser 

problemet med stationäritet och hur ARIMA utför datarensningen beskrivs noggrannare i 

referensramen. 

4.2.2 Specificera ARIMA modellen 

En ARIMA modell specificeras av antalet autoregressiva termer respektive antalet glidande 

medelvärdes termer modellen innehåller samt hur många gånger datan differentieras. De tre 

faktorerna betecknas p, q respektive d. För att undersöka optimal ARIMA modell utifrån de tre 

graderna används två metoder, BIC och ACF/PACF. De nämnda modellerna bör i ett stabilt fall 

komma fram till samma lösning. 

För att identifiera en bra ARIMA modell ifrån ACF och PACF finns, som beskrivs nedan, ett antal 

grundläggande regler att använda. Reglerna ger ett system för att bestämma ARIMA modell som är 

klart bättre än att slumpmässigt testa många system.[33] 

För att identifiera om datan verkar uppvisa en AR eller MA struktur ska PACF och ACF var för sig 

identifiera den grad för strukturerna, p respektive q, där      , definierad i ekvation 18, är 

signifikant skilt från noll. Testet ska gälla för 0≤h≤p medan p≤h ger en försumbar korrelation, samma 

gränser gäller för q. Återfinns korrelation i PACF:en indikerar det att det är en AR modell och att ett 

tillägg av en AR-term är fördelaktigt. Återfinns korrelation istället i ACF:en indikerar det att det är en 

MA modell och att ett tillägg av en MA-term är fördelaktigt. Processen är iterativ och tillägg bör göras 

så länge som indikatorerna uppstår.[33] Om datan visar tecken på både AR-MA data så finns risk att 

AR och MA termerna tar ut varandra, då bör även en modell med en mindre AR variabel och en med 

en mindre MA variabel testas.  

Ytterligare indikationer på att datan uppvisar MA eller AR struktur är att om första förskjutningen i 

PACF är positivt så tyder det på AR-struktur och om första förskjutningen i ACF:en är negativt så tyder 

det på en AR-struktur.[33] 

Om AR-delen eller MA-delen av regressionen summeras till nästan exakt 1 så tyder detta på att 

modellen bör reduceras med en AR respektive MA term och att differentiera datan en gång.[33] 

För att bestämma ARIMA modell kan även BIC användas. Detta utförs genom att testa olika 

uppställningarna av ARIMA och jämföra deras BIC. Den modell med högst BIC är då den modell som 

bör användas.  

4.2.3 Estimering av ARIMA koefficienter 

Estimeringen av ARIMA koefficienterna görs med Maximum Likelihood funktionen som beskrivs i 

referensramen avsnitt 3.3.3. Applicerande av metoden görs i Matlab med den inbyggda funktionen 

estimate. Den inbyggda funktionen använder sig precis som det allmänna fallet beskrivet i 

referensramen av Gaussian distribuerade variabler, något som anses vara gångbart även då datan 

inte uppfyller Gaussian fördelningen men har en hög grad av oberoende.[29] 

  



 4. Kvantitativ metod 
 

Sida 33 av 60 
 

4.2.4 Kvalitetstesting av modellen 

Box-Jenkins regelverket för att utföra en ARIMA regression innebär en hög grad av kvalitetstestning, 

modellen tas fram iterativ genom ACF och PACF vilket innebör att bara signifikanta variabler har 

tagits med. Att BIC applicerats innebär vidare att modellens standardfel har minimerats med 

avseende på en vägd kostnad för varje medtagen variabel så som beskrivits i referensramen.  

För att kvalitetstesta bortom den iterativa processen har Ljung-Box metoden som beskrivits i 

referensramen avsnitt 3.3.6 applicerats. Meningen med testet är att undersöka om mätvärdena i 

datan är oberoende distribuerade och av den anledningen lämpade för estimeringen med Maximum 

Likelihood funktionen. 

Som komplement till Ljung-Box testet analyseras en Q-Q plot, beskriven i avsnitt 3.3.7. Detta görs 

genom att rita ut punkter med koordinater motsvarande kvartilerna från en empirisk fördelning 

uppskattat från datan respektive kvartilerna från normalfördelningen. Bilden analyseras utifrån att 

den absoluta majoriteten av punkterna ligger på en linje, om så är fallet kan de få undantagen anses 

vara slumpmässiga.[44] Hänsyn har även tagits till att titta på sekvenser av Q-Q ploten var för sig så 

att inte de avvikande ”svansarna” i figur 9 får mittenpartierna att se bättre ut. 

För att ytterligare testa variabelvalet i modellen utöver de tre metoderna i den iterativa processen 

beräknas variansen för de estimerade koefficienterna. Variansen används för att testa om 

signifikansen för de valda variablerna är skilda från noll. För att skatta huruvida modellens 

koefficienter är nollskilda används Students T-test, beskrivet i avsnitt 3.3.9. För att undersöka 

huruvida prediktionen och därmed tradingstrategin presterar bättre än marknaden i stort så görs ett 

parvis T-test på differensen mellan vad tradingstrategin får för avkastning varje vecka och vad 

spotpriset har för avkastning. Den centrala gränsvärdessatsen används för att anta normalfördelning. 

I T-testet testas nollhypotesen, H0, att skillnaden i den genomsnittliga lönsamheten med 

tradingstrategin och lönsamheten att äga elcertifikat är 0 mot att H1 att tradingstrategins lönsamhet 

skiljer sig från lönsamheten av att äga elcertifikat. Även ett 95 procentigt konfidensintervall för 

skillnaden mellan lönsamheterna kommer skattas med hjälp av metoden. 

Kvaliteten av modellens prediktionsförmåga testas också genom att undersöka om den kan 

prognostisera om nästa rörelse i tidsserien kommer vara en uppgång eller nergång. Som nämnts 

tidigare görs prediktionen på första halvan av tidsserien för att kvalitetstesta mot andra halvan. Ett 

test görs för i hur många fall modellen prognostiserar rätt prisrörelse och med hjälp av 

binomialfördelningen beräknas en signifikansnivå för om prestandan är skilt från slumpen. 

4.2.5 Prognostisera framtida värden 

För att prognostisera framtida priser används en prognosmetod som minimerar minsta kvadratfelen 

för prognosen. Metoden beskrivs i referensramen, avsnitt 3.3.4, och implementeras i Matlab med 

den inbyggda funktionen forecast. 
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4.3 Framtagande av Inköpsstrategier 
För att bedöma hur väl ARIMA modelleringen klarar av att prediktera framtiden samt för att bedöma 

hur användbar modellen är i praktiken har tre strategier tagits fram. 

4.3.1 Jämna inköp 

Första strategin går ut på att göra veckovisa jämna inköp över hela perioden. Modellen resulterar, 

bortsett från transaktionskostnader, i att certifikaten köps till den likaviktade genomsnittliga 

spotpriset under perioden. Det kommer även att motsvara väntevärdet av att ett inköp görs vid ett 

slumpmässigt valt tillfälle under perioden. Jämna inköp kommer därmed vara bra att jämföra andra 

strategier emot och agerar i arbetet som representant för en metod som inte borde kunna slås enligt 

effektiva marknadshypotesen. 

4.3.2 Trading 

Andra strategin bygger på en tradingstrategin som uppnås med hjälp av ARIMA modellens prognoser 

för nästa veckas pris. Predikteras ett högre pris till nästa vecka tar strategin en lång position och 

köper därmed elcertifikat motsvarande det behov som beräknas finnas på avräkningsdagen. 

Predikteras istället ett lägre pris nästa vecka går strategin ur marknaden, korta positioner tillåts inte 

på marknaden. Om prediktionerna från modellen är tillräckligt tillförlitliga bör strategin resultera i att 

man tjänar på uppgång och slipper förlora på nedgång. 

4.3.3 Jämna inköp baserade på tradingstrategin 

Tredje strategin tar sin grund i att den stora kapitalbindningen samt de stora ordervolymerna i 

tradingstrategin kan göra den svårgenomförbar. Därför är den tredje strategin en hybrid mellan 

tradingstrategin och jämna inköp. Strategin bygger på prognosen från ARIMA modellen för att öka 

inköpen i tidpunkter där högre priser förväntas och låter bli att köpa i perioder då lägre priser 

förväntas. Antalet köpta certifikat baseras vid varje tillfälle på det genomsnittliga antalet köptillfällen 

som är kvar. Prognosen görs genom att det genomsnittliga antalet köptillfällen uppskattas på den 

period där AR-modellen skapats. Uppskattningen används som en konstant under testperioden och 

antalet certifikat som är kvar till avräkningsdagen divideras med antalet dagar som är kvar och 

multipliceras med konstanten för att få fram antalet elcertifikat som köps vid varje tillfälle. 
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5.1 Antaganden bakom effektiva marknadshypotesen 
Utifrån den litteraturstudie som utförts är det tydligt att effektiva marknadshypotesen stöds av 

många akademiska artiklar och att det existerar antaganden som måste vara uppfyllda för 

effektivitet. Antagandena är dock olika formulerade och olika till antalet. Vår slutsats efter 

litteraturstudien är att följande tre övergripande antaganden, som beskrivs mer i detalj nedan, är de 

som är viktigast samt har högst relevans för elcertifikatsmarknaden. 

 Alla aktörer på marknaden har all information om den handlade tillgången. [13][20][24] 

 Alla aktörer på marknaden har rationella förväntningar. [12][13][20][22][24] 

 Transaktionskostnaderna på marknaden är försumbara. [12][20][24] 

Vårt resultat är att effektiva marknadshypotesen gäller om ovanstående antaganden är uppfyllda och 

därmed garanterar att marknadspriset motsvarar tillgångens fundamentala värde. Att det 

fundamentala värdet gäller implicerar att marknadspriset endast rör sig på förändrad information 

eller av slumpen[22][23] vilket innebär att i en effektiv marknad är det omöjliga att framgångsrikt 

förutspå framtida priser med hjälp av historiska priser.[17]  

5.1.1 Alla aktörer på en marknad har all information om den handlade tillgången   

Vi anser att alla investerare måste ha tillgång till all information om tillgången för att marknaden ska 

vara effektiv och omöjliggöra överavkastning. [13][20][24] Det är även viktigt för effektiviteten i 

marknaden att ny information tas upp direkt av alla aktörer så att tillfälliga komparativa fördelar inte 

uppstår då informationen släpps. [13][20]  

Framförallt LeRoy (1989) och Berk & DeMarzo (2013) förklarar antagandet med att det är viktigt att 

inga investerare har komparativa fördelar i form av mer information för att marknaden ska vara 

effektiv. Finns komparativa fördelar kommer vissa investerare bedöma tillgångens fundamentala 

värde bättre än andra.[24][13] Är gruppen investerare som kan bedöma det fundamentala värdet 

liten kommer deras handel inte att återställa rätt jämviktsläge[24] och tillgången kommer handlas till 

ett pris som inte motsvarar tillgångens fundamentala värde, vilket enligt Fama (1969) innebär att 

marknaden inte är effektiv.[20] Det motsatta gäller dock, att det är tillräckligt att en nog stor grupp 

investerare har all information för att marknadspriset ska spegla det fundamentala värdet och 

effektiva marknadshypotesen ska hålla. 

Avsnitt 5.1 redovisar resultatet av arbetets litteraturstudie inom Industriell ekonomi som 

innehåller tre antaganden för att effektiva marknadshypotesen ska gälla. 

Avsnitt 5.2 beskriver den matematiska modelleringen av en ARIMA(1,1,0), inklusive 

modellbestämning och kvalitetstestning. 

Avsnitt 5.3 beskriver de tre inköpsstrategierna och jämför det genomsnittliga inköpspriset de 

leder till mot spotprisets utveckling. 

Avsnitt 5.4 fastställer att elcertifikatsmarknaden bryter mot effektiva marknadshypotesen. 

5.1 & 5.4 rör ämnesområdet Industriell ekonomi, 5.2–5.3 rör ämnesområdet matematik. 
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5.1.2 Alla aktörer på marknaden har rationella förväntningar 

Vi har även kommit fram till att alla investerare måste ha rationella förväntningar för framtida 

händelser och att inga komparativa fördelar i förståelse för marknadsinformation får existera. 

[12][13][20][22][24]  

Litteraturstudien pekar på att viktiga komponenter för de rationella förväntningarna är att alla 

investerare har samma tidshorisont i sina investeringar,[13] att de bedömer sannolikheten för 

framtida händelser likartat[13][24] och att de är riskneutrala. [13][20][22] Irrationalitet i en marknad 

förskjuter jämviktsläget så att det inte längre speglar prisets fundamental värde. Liksom i det tidigare 

fallet med informationstillgång är det tillräckligt att investerarna med rationella förväntningar har 

nog med tillgångar för att återställa det effektiva jämviktsläget för att effektiva marknadshypotesen 

ska hålla. [13][20][22] 

5.1.3 Transaktionskostnaderna på marknaden är försumbara 

Vi har slutligen kommit fram till att det strikta kravet för att effektiva marknadshypotesen ska hålla är 

att alla transaktionskostnader är noll.[12] Detta för att inga komparativa fördelar ska uppstå mellan 

investerare med olika kostnader.[24] För transaktionskostnaderna är det dock tillräckligt att 

marginalkostnaderna för transaktionerna inte understiger marginalnyttan av transaktioner.[12]Då 

kan ingen investerare genom komparativt lägre transaktionskostnader nå en överavkastning. 

Transaktionskostnaden måste dock vara låg nog för att tillräckligt många transaktioner sker för att 

upprätthålla det effektiva jämviktsläget.[20]  

5.2 Modellering av elcertifikatspriserna 

5.2.1 Dataanalys 

5.2.1.1 Ursprunglig data 

I figur 5 över spotpriserna under regressionsperioden 

ses tydligt att priserna historiskt sett inte varierar kring 

samma medelvärde, datan är tydligt icke-stationär. På 

lång sikt har priserna gått upp men under tidsperioder 

har priserna både gått upp och ned vilket innebär att 

ingen direkt långsiktig trend kan förklara varför datan är 

icke-stationär. 

Autokorrelationsfunktionen resulterar i figur 6 som 

också antyder icke-stationäritet då korrelationen verkar 

avta linjärt istället för exponentiellt som är förväntat för 

stationär data. 

 

Figur 6 - Sample Autocorrelation Function innan derivation av data 

Figur 5 - Elcertifikatspriset historiska 
spotpriskurva under regressionsperioden 
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5.2.1.2 Differentierad data 

Genom att differentiera datan tas eventuella trender bort och endast de förändringar som sker tas 

med. Den differentierade datan uppvisar följande graf: 

 

Figur 7 - Elcertifikatspriset differentierade historiska spotpriskurva 

Enligt figur 7 verkar den differentierade datan uppvisa klart bättre stationäritet då den har ett 

medelvärde kring noll som behålls jämt över hela den observerade perioden. 

I ACF:en och PACF:en för den differentierade datan, se figur 8, uppträder ytterligare tecken för att 

den differentierade datan är stationär. Detta observeras genom att ACF:en minskar mycket 

kraftfullare än tidigare. Ur PACF:en kan utläsas att endast förskjutning ett har tydlig signifikant 

betydelse. Vissa andra förskjutningar har även de enligt PACF:en signifikant betydelse för serien men 

det kan inte uteslutas att det beror på slumpen då arton olika förskjutningar och ett 95 procentigt 

konfidensinterval har använts. Resultatet antyder således att en ARIMA (1,1,0) modell är den bästa 

ARIMA modellen. 

 

Figur 8 - ACF & PACF för den differentierade datan 
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5.2.2  Val av modellering 

För att ytterligare säkerställa vilken typ av ARIMA modell som är bäst används BIC för att testa olika 

typer av kombinationer i ARIMA. I tabell 2-4 återfinns resultatet för alla kombinationer av ARIMA 

från ARIMA(0,0,0) till ARIMA(3,2,3). Dessa har beräknats med hjälp av ekvation 27 i 3.3.8. Tabellerna 

är uppdelade efter differentieringsgrad (d), där antalet AR termer varierar lodrätt och antalet MA 

termer vågrätt. För att se vilken modell som passar bäst letar vi efter den ARIMA modell som ger 

lägst BIC värden. I nedanstående tabeller är de färgkodade så att röda celler innehåller högst värde 

och gröna lägst. 

d=0 q=0 q=1 q=2 q=3 

p=0 3008 2671,4 2422,7 2280,5 

p=1 1818,4 1804,8 1807,7 1811,6 

p=2 1801,2 1804,1 1813,5 1818,2 

p=3 1805,4 1809 1912,7 2628,8 

Tabell 2 - BIC värden innan differentiering av datan 

d=1 q=0 q=1 q=2 q=3 

p=0 1813,3 1800,1 1803,1 1807,1 

p=1 1796,7 1800,1 1805,4 1810,5 

p=2 1801,1 1805,5 1810,9 1813,6 

p=3 1805,1 1810,5 1814,9 1817,5 

Tabell 3 - BIC värden efter differentiering av datan 

d=2 q=0 q=1 q=2 q=3 

p=0 1907,1 1814,6 1809,9 1813,3 

p=1 1866,5 1806,9 1810 1819 

p=2 1848,1 1811,3 1815,3 1815,7 

p=3 1841,6 1815,7 1820,4 1819,4 

Tabell 4 - BIC värden efter andra differentieringen av datan 

I dessa tabeller avläses att den bästa modellen enligt BIC är ARIMA(1,1,0) vilket överensstämmer 

med ovan gjorda observationer från PACF och ACF.  
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5.2.3 Koefficienterna 

Eftersom både PACF/ACF metoden och BIC metoden resulterade i samma ARIMA(1,1,0) används den 

framöver. En estimering, så som beskriven i avsnitt 3.3.3, på vår data över elcertifikatspriserna 

resulteras i en ARIMA(1,1,0) modellering som beskrivs i tabell 5:  

 

Värde 

Standard 

avvikelse t-statistika p 

Konstant 0,212529 0,459058 0,462967  0.3219 

AR(1) 0,284772 0,036636 7,773 8.76*10-14 

Varians 52,0089 1,46378 35,5305   

Tabell 5 - Koefficient tabell för ARIMA(1,1,0) modellen 

ARIMA modellen testas genom att pröva om det finns en skillnad mellan tradingstrategin och 

spotpriset med hjälp av Students parvisa T-test, som beskris i 3.3.8.3. I testet är H0 hypotesen att 

ingen skillnad i den genomsnittliga lönsamheten för tradingstrategin respektive att äga elcertifikat 

existerar, H1 är hypotesen att tradingstrategin är mer lönsam. Resultatet av T-testet beskrivs med p 

värdet från ekvation 33, p värdet för H0 är 1.5778*10-6 och H0 kan därmed förkastas.  Skillnaden i 

lönsamheten ligger med 95 % konfidensinterval mellan 0,7309 kr och 1,7074 kr per elcertifikat och 

vecka.  

5.2.4 Residualerna 

Residualerna för modellen ska vara normalfördelade 

och oberoende för att modellen ska kunna klassas 

som en godtagbar lösning, därför testas ifall så är 

fallet. I figur 9 visas en Q-Q plot av vår modellering. 

Q-Q ploten visar att residualerna är relativt 

normalfördelade trots att den vikar av något ut mot 

ändarna. Avvikelserna anses inte tillräkligt kraftiga för 

att modellen ska omklassificeras.  För att ytterligare 

fasställa residualernas oberoende testas H0 

hypotesen att residualerna är lika fördelade mot H1 att 

residualerna har olika fördelning genom ett Ljung-Box 

test. Testet ger ett p värde på 0,1461 vilket innebär att nollhypotesen inte kan förkastas vilket även 

det pekar på att ARIMA(1,1,0) kan användas som modell. 

5.2.5 Applicering på testperiod 

När den uppbyggda modellen appliceras på den okorrelerade testperioden fås ett tydligare resultat 

på hur modellen beter sig i situationer som den från början inte är anpassad för. Det första testet är 

huruvida den uppbyggda modellen klarar att prediktera åt vilket håll priset kommer röra sig under 

nästa period.  

  

Figur 9 - Q-Q plot för residualerna 
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Resultatet visar att sannolikheten att prediktionen en vecka framåt skulle vara lika bra som slumpen 

är 0,03 %. Nedan, i figur 10, visas sannolikheten att prognosen är bättre än slumpen på att prediktera 

de tio kommande veckornas prisuppgång med rätt tecken. Nedan, i figur 11, visas även hur stor andel 

av prediktionerna som blev rätt.  

 

Figur 10 - Sannolikheten att prediktionen är bättre än slumpen                     
Figur 11 - Andelen lyckade prediktioner 

Den stora konfidensen på att prediktionen är bättre än slumpen beror på att modellen är 

systematiskt över alla observationer samt lyckats göra rätt på ca 60 %.  

Eftersom modellen är en ARIMA(1,1,0) modell kommer den nästan uteslutande ta hänsyn till trenden 

men eftersom modellen även har en konstant term, som i modellen är positiv, kan vändning ske för 

prediktionen ifrån negativ trend till positiv trend om trenden är tillräckligt otydlig. 

5.3 Inköpsstrategierna 
Strategierna som beskrivs i metoden implementerats med prediktionen från ARIMA(1,1,0) modellen. 

En fast transaktionskostnad på 1000 kr, ingen procentuell transaktionskostnad och ett krav på att nå 

upp till 1000 elcertifikat har antagits. 

5.3.1 Jämna inköp 

De jämna inköpen blir som beskrivits i metoden ett sätt att få det genomsnittliga spotpriset över hela 

inköpsperioden istället för att vara helt beroende av spotpriset vid ett tillfälle. 

Transaktionskostnaderna omöjliggör dock lika låga nivåer som den genomsnittliga kostnaden. Nedan, 

i figur 12, visas hur det genomsnittliga inköpspriset för elcertifikaten varierar med hjälp av denna 

strategi: 

 

Figur 12 - Jämna inköp jämfört med spotpris 

I tabell 6 kan det genomsnittliga inköpspriset för strategin med och utan transaktionskostnaden 

avläsas. Som jämförelse till prestationen har spotpriset på avräkningsdagen och det genomsnittliga 

spotpriset tagits med.  
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Spotpris 

Genomsnittligt 

spotpris 

Inköpspris Jämna 

inköp 

transaktionskostnader 

Genomsnittligt 

inköpspris  

2011 218,6 239,1 239,1 292,1 

2012 142,2 170,2 170,2 221,2 

2013 228,6 183,8 183,8 234,8 

2014 188,2 188,2 188,2 239,2 

Summa 777,6 781,3 781,3 987,3 

Tabell 6 - Genomsnittspris för Jämna köp 

Tabell 6 visar ännu tydligare än figur 12 hur kraftigt transaktionskostnaderna har slagit mot det 

genomsnittliga inköpspris och att priset ofta är högre än det någonsin varit under perioden.  

Kassaflödet för strategin blir förhållandevis jämt även om det varierar med kursrörelserna. Ses det till 

hur mycket kapital som vid varje givet tillfälle är bundet i elcertifikat så stiger det väldigt jämt under 

varje inköpsperiod, vilket framgår i grafen nedan: 

 

Figur 13 - Kapitalbindning för jämna inköp 

5.3.2 Trading 

Tradingstrategin har en lång position i elcertifikatsmarknaden då priset på elcertifikatet predikteras 

gå upp till nästa vecka och har en kort position i marknaden när priset väntas gå ner. Strategin 

genererar ett genomsnittligt inköpspris av elcertifikaten som syns nedan, i figur 14, där den blåa 

linjen representerar strategin och den röda spotprisets utveckling. 
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Figur 14 - Tradingstrategin jämfört med spotpris 

I tabell 7 kan det genomsnittliga inköpspriset för tradingstrategin med och utan 

transaktionskostnaden avläsas. Som jämförelse till prestationen har spotpriset på avräkningsdagen 

och det genomsnittliga spotpriset tagits med.  

 

Spotpris 

Genomsnittligt 

spotpris 

Inköpspris 

trading utan 

transaktions-

kostnader 

Genomsnittligt inköpspris 

tradingstrategin 

2011 218,6 239,1 242,7 266,8 

2012 142,2 170,2 143,0 164,0 

2013 228,6 183,8 147,5 164,5 

2014 188,2 188,2 178,5 197,5 

Summa 777,6 781,3 711,6 792,8 

Tabell 7 - Genomsnittspris för Tradingstrategin 

Ur tabell 7 kan det utläsas att strategin hade, om transaktionskostnader inte existerat, resulterat i en 

lägre genomsnittlig kostnad än de genomsnittliga spotpriset, vidare hade strategin i hälften av fallet 

kommit under det slutliga spotpriset även om jämförelsen inte är lika relevant då spotprisets pris på 

slutdagen är mer slumpartat. 

Indexeras istället tradingstrategin och låter den verka utan hänsyn till avräkningsdagar så fås följande 

prestation utan transaktionskostnader. I figur 15 ses att trots att marknadspriset under perioden gått 

ner till ca 60 % av ursprungspriset så har tradingstrategin, som enligt regelverk enbart får ta långa 

positioner, lyckats hitta flera av de rätta tillfällena att vara i marknaden och undvikit flera av de 

tillfällen där det inte är gynnsamt att vara i marknaden. Resultatet är att strategin avkastar nästan 60 

% istället för spotprisets förlust med 40 %. I figur 15 representeras strategin med blå färg och 

spotpriset med röd färg. 
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Figur 15 - Tradingstrategin som index 

Ser man sedan till hur mycket kapital som tradingstrategin binder så kräver vid varje vecka tillräckligt 

med likvida medel för att köpa det antalet aktier som ska uppnås. Det bundna kapitalet vid olika 

tillfällen syns i nedan i figur 16. 

 

Figur 16 - Kapitalbindning för tradingstrategin 

5.3.3 Jämna inköp baserade på tradingstrategin 

Strategin med jämna inköp kräver som beskrivits i teoridelen någon form av uppskattning av hur ofta 

köptillfällen uppstår. Resultatet av tester på regressionsperioden blev att ett köptillfälle uppstår 61 % 

av veckorna.  Värdet används för att göra en linjär prognos på hur många köptillfällen som kan 

förväntas uppkomma fram tills behovet av elcertifikat behöver vara uppfyllt. 

Systemet med jämna inköp baserade på tradingstrategin ger liknande resultat som den rena 

tradingstrategin genom att undvika att köpa under flera perioder när priset nästa vecka är lägre. Den 

förmågan ger en aningen lägre kostnad per elcertifikat, dels då det minskar de totala 

transaktionskostnaderna, dels då den kortsiktiga prognosen är bättre än slumpen och därmed kan 

priset på certifikaten också minimeras.  Nedan, i figur 17, följer genomsnittsprisgrafen där den blåa 

linjen är det genomsnittliga inköpspriset och den röda spotpriset. Även här tar de fasta 

transaktionskostnaderna ut sin rätt. 
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Figur 17 - Jämna inköp baserade på tradingstrategin jämfört med spotpris 

I tabell 8 kan det genomsnittliga inköpspriset för strategin med och utan transaktionskostnaden 

avläsas. Som jämförelse till prestationen har spotpriset på avräkningsdagen och det genomsnittliga 

spotpriset tagits med.  

 

Spotpris 

Genomsnittligt 

spotpris 

Inköpspris jämna 

inköp baserad på 

tradingstrategin utan 

transaktionskostnader 

Genomsnittligt 

inköpspris jämna 

inköp baserad på 

tradingstrategin 

2011 218,6 239,1 235,2 260,2 

2012 142,2 170,2 165,2 190,2 

2013 228,6 183,8 178,9 216,9 

2014 188,2 188,2 188,8 216,8 

Summa 777,6 781,3 768,1 884,1 

Tabell 8 - Genomsnittspris för Jämna inköp baserad på tradingstrategin 

Utan transaktionskostnader resulterar strategin i ett aningen lägre inköpspris i tre av de fyra fallen 

och i den avvikande observationen är den negativa avvikelsen mindra än de positiva avvikelserna i de 

tre först nämna fallen. Räknas istället transaktionskostnaderna med så presterar den inte längre så 

bra i den jämförelsen. 

 

Kassaflödet för denna strategi är relativt jämt även om 

inte varje vecka har en transaktion. I figur 18 visas hur 

mycket kapital som är bundet i elcertifikat.  

 

 

 

Figur 18 - Kapitalbindning för Jämna inköp baserad på tradingstrategin 
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5.3.4 Jämförelse 

I en jämförelse över de tre strategierna ses tydligt att tradingstrategin presterar bättre än de andra 

under de flesta perioder och skillnaden blir än mer tydlig när man inför transaktionskostnaderna. 

Jämförelse med och utan transaktionskostnader ses nedan till vänster, i figur 19, respektive höger, i 

figur 20:  

 

Figur 19 - Strategierna med transaktionskostnader                

Figur 20 - Strategierna utan transaktionskostnader 

Jämförs enbart genomsnittligt pris på avräkningsdagen så är strategierna baserade på ARIMA(1,1,0) 

modellen bäst i fyra av fyra fall. Tradingstrategin är bäst i tre av dessa fall, både om man räknar med 

transaktionskostnader eller inte. Genomsnittspriserna syns nedan i tabell 9. 

 

Inklusive transaktionskostnader  Exklusive transaktionskostnader 

 

Jämna inköp Trading 

Jämna inköp 

baserad på 

tradingstrategin Jämna inköp Trading 

Jämna inköp 

baserad på 

tradingstrategin 

2011 292,1 266,8 260,2 239,1 242,7 235,2 

2012 221,2 164,0 190,2 170,2 143,0 165,2 

2013 234,8 164,5 216,9 183,8 147,5 178,9 

2014 239,2 197,5 216,8 188,2 178,5 188,8 

Summa 987,3 792,8 884,1 781,3 711,6 768,1 

Tabell 9 - Jämförelse av genomsnittspris för de tre inköpsstrategierna 
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5.4 Elcertifikatsmarknadens uppfyllande av effektiva marknadshypotesen 
I ARIMA modelleringen av elcertifikatspriset fastställs det att en ARIMA(1,1,0) modell är bäst lämpad 

för att beskriva elcertifikatspriset. Resultatet innebär, som beskrivet i avsnitt 3.3.10, att 

elcertifikatets prisutveckling inte är en Random Walk. Detta faktum innebär att nuvarande veckas 

pris har visst förklaringsvärde för nästkommande veckas pris vilket ställer sig i motsats till den svaga 

effektiva marknadshypotesen. Vårt resultat är således att elcertifikatsmarknaden är ineffektiv och 

således är minst ett av antagande i avsnitt 4.1 inte uppfyllda för elcertifikatsmarknaden.   
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6. Diskussion 
 

 

 

 

 

 

6.1 Elcertifikatsmarknadens förhållande till effektiva marknadshypotesen 
I vårt matematiska resultat visas att elcertifikatspriser kan förutspås med en precision som är bättre 

än slumpen och därmed finns möjligheten att skapa avkastning signifikant bättre än att följa spotpris. 

Prediktion görs genom att titta på förgående veckas elcertifikatspriser för att prediktera framtida 

värden. Som fastslaget i den matematiska referensramen, avsnitt 3.3.10, innebär en ARIMA modell 

med högre grad p än noll att tidsserieprocessen inte är en Random Walk och därför kan inte effektiva 

marknadshypotesen gälla. Referensramen slår även fast att effektiva marknadshypotesen kräver att 

det inte går att förutspå framtida priser vilket vi hävdar är möjligt på elcertifikatsmarknaden. Därmed 

kan inte alla de antaganden bakom effektiva marknadshypotesen som specificerats i arbetets resultat 

gälla för elcertifikatsmarknaden. Nedan följer en diskussion med våra resonemang över vilka av 

antagandena som inte gäller på elcertifikatsmarknaden. 

6.1.1 Alla aktörer på en marknad har all information om den handlade tillgången 

Det första övergripande antagandet bakom effektiva marknadshypotesen är enligt resultatet att alla 

aktörer på en marknad har all information om den handlade tillgången. Antagandet delas nedan upp 

i tre mer specifika antaganden; all information är tillgänglig på marknaden, marknaden är likvid nog 

att ge information om marknadspriset och inga komparativa fördelar i informationsinhämtning. 

6.1.1.1 All information är tillgänglig på marknaden 

Att all information är tillgänglig på marknaden är enligt Pankratz (1983) ett krav för att prisdatan i sig 

inte ska innehåller någon information.[30] Om antagandet inte är uppfyllt är det ett brott mot 

effektiva marknadshypotesen som kan förklara elcertifikatsmarknadens ineffektivitet. 

Det som talar för att ett brott mot antagandet är att under elcertifikatssystemets existens har 

straffavgiften medvetet betalats av aktörer istället för att uppfylla kvotplikten. [12][20] Ett faktum 

som tyder på att information saknas i marknaden då det alltid ska vara ekonomiskt bättre att köpa 

elcertifikat framför att ta straffavgiften. 

Det som talar emot ett brott mot antagandet är att Fama (1969) hävdar att det är tillräckligt att 

aktörerna med tillräcklig information är många nog att styra marknadspriset.[20] Då det enligt 

Energimyndigheten nästan är 100 % som väljer att inte betala straffavgiften[5] kan Famas (1969) 

argument om tillräcklig spridning av informationen antas hålla på elcertifikatsmarknaden. Ytterligare 

argument emot ett brott mot antagandet är att staten förstår innebörden av att alla har samma 

information och försöker skapa kanaler för att uppnå målet.[20] Ett tydligt exempel på statlig 

reglering som främjar rättvis informationsspridning är faktumet att alla priser från bilaterala avslut 

Avsnitt 6.1 innehåller vår diskussion över vilka av de i resultatet fastställda antaganden för effektiva 

marknadshypotesen som inte håller på elcertifikatsmarknaden. 

Avsnitt 6.2 diskuterar för- och nackdelar med de tre föreslagna inköpsstrategier samt vilken typ av 

aktörer de kan vara intressanta för. 

Avsnitt 6.3 förklarar vilka svagheter som kan påverka resultatet men även hur arbetet försäkrat sig 

om bibehållen kvalitet. 

6.1 rör ämnesområdet Industriell ekonomi, 6.2–6.3 rör ämnesområdet matematik. 
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ska publiceras[6] och därmed vara en del av investerares bild av marknadspriserna. Det är nämligen 

av högsta vikt att det publicerade marknadspriset innehåller alla avslut för att effektivitet ska vara 

möjligt.[24] Ett annat exempel är att Energimyndigheten kontinuerligt släpper statstik över 

prispåverkande faktorer såsom elkonsumtion och data från SMHI.[17] 

Eftersom staten arbetar aktivt med att göra all information tillgänglig och att Fama (1969)  hävdar att 

det är tillräckligt att merparten av alla investerare har all information för effektivitet är vår åsikt att 

tillgången på information inte är orsaken till elcertifikatsmarknadens ineffektivitet. 

6.1.1.2 Marknaden är likvid nog att ge information om marknadspriset 

För att all information ska vara tillgänglig på marknaden är det viktigt att marknaden är likvid så att 

aktörers syn på marknaden kan reflekteras genom deras handel. Om marknaden är illikvid är det 

därmed ett brott mot effektiva marknadshypotesen som kan förklara elcertifikatsmarknadens 

ineffektivitet. 

Det som talar för att ett brott mot antagandet är att elcertifikatsmarknaden uppenbarligen är 

illikvid[5][18] vilket kan tyda på att aktörerna där främst vill sälja sina erhållna elcertifikat eller handla 

upp sin kvotplikt. Den försämrade likviditeten kan tolkas som att aktörerna inte handlar utifrån sin 

tro på elcertifikatspriset utan bara vid de behov regelverket sätter. Om det stämmer att de flesta 

aktörerna på elcertifikatsmarknaden i stor utsträckning enbart säljer sina erhållna elcertifikat 

respektive bara förvärvar det förpliktigade antalet innebär det också att det blir lättare för ett fåtal 

irrationella investerare att påverka marknadspriset i en felaktig riktning. Ett problem som Burton 

(2003) lyfter fram med illikviditet.[22] 

Det som talar emot ett brott mot antagandet är att Fama (1991)  hävdar att det är tillräckligt att så 

många investerare handlar på sin tro om elcertifikatspriset att dessa investerare själva kan bibehålla 

jämvikten i marknaden. Fama (1991) menar att det även är tillräckligt med att sådan likviditet att all 

information tas upp av marknaden men med fördröjning.[12]  

Vi tycker dock att Famas (1991)  påstående är tveksamt då fördröjning innebär att det är möjligt att 

nå en överavkastning under viss period. Kandidatarbetets modell som bygger på veckodagar bör 

dessutom vara mindre känslig mot att ta upp information som stegvis tas upp i priset. Vår åsikt är 

därför att marknadens illikviditet, delvis beroende på ett regelverk som kan antas avråda aktiv 

handel, är en delorsak till att elcertifikatsmarknaden inte är effektiv.  

6.1.1.3 Inga komparativa fördelar i informationsinhämtning existerar inte 

Förutom att all information är tillgänglig på marknaden är det även viktigt att all information når alla 

investerare samtidigt. Om vissa investerare har komparativa fördelar för informationsinhämtning är 

det således ett brott mot effektiva marknadshypotesen som kan förklara elcertifikatsmarknadens 

ineffektivitet. 

Det som talar för att ett brott mot antagandet är att det på elcertifikatsmarknaden existerar 

anledning att tro att komparativa fördelar finns på grund av att elproduktion och elkonsumtion är 

underliggande faktorer för elcertifikatspriset. Faktumet kan innebära att elproducenter har 

insiderinformation kring elproduktion innan sådana siffror offentliggörs och motsvarande för 

kvotpliktiga elhandlare och elkonsumtion.[6][12] Dessutom finns det vissa egenproducenter som 

både erhåller elcertifikat och beläggs med kvotplikt och därmed kan handla bilateralt med sig 

själv.[6] 
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Det som talar emot ett brott mot antagandet är att även om insiderinformation är ett av de 

allvarligaste brotten mot effektiva marknadshypotesen så är fenomenet svårt att analysera.[24] 

Därför måste vi lägga stor tilltro till att staten försöker bidra med så rättvisa informationskanaler som 

möjligt. Faktumet att marknaden främst består av elproducenter och elleverantörer[5] innebär 

vidare att kunskapen om sin egen elproduktion respektive elkonsumtion inte bör vara en tydlig 

komparativ fördel.  

Att insiderinformation är svåranalyserat och att det inte finns några starka argument för det innebär 

att vi inte kan säga att komparativa fördelar i informationsinhämtning är orsaken till marknadens 

ineffektivitet. Vi kan dock inte avfärda att det motsatta är sant.  

6.1.2 Alla aktörer på marknaden har rationella förväntningar  

Det andra övergripande antagandet för effektiva marknadshypotesen är att alla aktörer på 

marknaden har rationella förväntningar. Det finns aktörer på elcertifikatsmarknaden som anser att 

prisbildningen är mer svårttolkad än för andra marknader.[2] På grund av att informationen är 

svårtolkad är det svårare att anta att alla investerare på marknaden har rationella förväntningar. 

Burton (2003) hävdar visserligen att det finns få belägg för att irrationella beteenden hos investerare 

skulle ge ett genomslag på marknadspriset då över- och underreaktion borde ta ut varandra. Han 

hävdar att det viktiga för effektiva marknadshypotesen är att ingen kan förutspå framtida priser med 

historisk prisdata.[22] Men då det matematiska resultatet lyckats med en sådan prognos är det dock 

rimligt att anta att på elcertifikatsmarknaden saknas balansen mellan över- och underreaktion och 

vår åsikt är att irrationalitet är en orsak till ineffektivitet. Nedan följer därför vår diskussion hur 

irrationellt beteende kan skapas på elcertifikatsmarknaden av statlig påverkan, inhomogena 

investerare och komparativa fördelar i att ta till sig information. 

6.1.2.1 Statlig påverkan 

En anledning som antas göra elcertifikatsmarknaden svårare att tolka än andra marknader är att den 

är skapad av regelverk och därmed ännu känsligare mot politiska förändringar. Vi anser att de två 

främsta politiska faktorerna på elcertifikatsmarknaden är risken för prisstabiliserande regelverk och 

tidsbegränsande regelverk vilket diskuteras nedan. 

6.1.2.1.1 Prisstabiliserande regelverk 

Det som talar för att prisstabiliserande regelverk skapar irrationella investerare är att 

Energimyndigheten och andra statliga instanser tydligt säger att marknadens effektivitet inte är ett 

primärt mål.[2][6] Således bör marknaden väga in en politisk riskfaktor för införandet av pristak och 

prisgolv vilket kan påverka elcertifikatspriset från dess fundamentala värde.  

Det som talar emot att prisstabiliserande regelverk skapar irrationella investerare är dock att det i 

nuläget inte finn ett pristak efter att det som rådde under elcertifikatsmarknadens två första år togs 

bort då Energimyndigheten ansåg att det hade en tydlig prispåverkan.[2] Energimyndigheten hävdar 

vidare att prisstabiliserande mekanismer kan förskjuta prisjämviktsläget från tillgångens 

fundamentala värde och att bättre tolkningar därmed möjliggör överavkastning, ett argument de 

framhäver för att i största möjliga utsträckning undvika pristak och prisgolv.[5] Nuvarande straffavgift 

som är en procentsats av det årliga medelpriset antas ha en lägre prispåverkan än ett fast pristak.  
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Prisbildning skapas till stor del av förväntningar och även om staten försöker verka lugnande är hotet 

om regleringar högst påtagligt på elcertifikatsmarknaden enligt oss, därför är vår åsikt att 

prisstabiliserande regelverk är en delorsak till elcertifikatsmarknadens ineffektivitet.  

6.1.2.1.2 Tidsbegränsande regelverk 

Det som talar för att tidsbegränsande regelverk skapar irrationella investerare är att faktumet att 

elcertifikatsmarknaden bara existerar till år 2035 påverkar elcertifikatsprisets värde.[5] Då det bortre 

datumet ändrats flera gånger är det rimligt att anta att det finns aktörer på marknaden som räknar 

med sannolikheten för en förlängning i sin syn på elcertifikatets värde. Framförallt när år 2035 

närmar sig bör det få en stor roll i värderingsmodellerna då vissa antar värdet noll efter år 2035 och 

andra räknar med ett större värde. Investerare som gjort rätt antaganden kan då utnyttja 

förskjutning i jämviktsläget och nå överavkastning. 

Då det saknas argument som talar emot att tidbegränsade regelverk skapar irrationella investerare är 

vår åsikt att regelverket är en anledning till elcertifikatsmarknadens ineffektivitet. 

6.1.2.2 Inhomogena investerare 

Inom begreppet rationella förväntningar inbegrips att alla investerare är homogena inom faktorer 

som tidshorisont,[13] avkastningsmaximering och diversifiering av all diversifierbar risk.[24] Nedan 

följer vår diskussion för om homogenitet är rimligt utifrån de tre faktorerna.  

Det som talar för att inhomogenitet råder på elcertifikatsmarknaden är för det första att 

investerarnas preferenser angående tidshorisonten bör variera. Möjligheten att handla elcertifikat 

för annulleringsdatum längre fram i tiden och elproducenternas möjlighet att vänta med 

försäljningen styrker påståendet. För det andra bör investerarnas preferenser påverkas av att 

avkastningsmaximering inte är det primära syftet för de kvotpliktiga aktörerna. I extremfallet kan 

efterfrågan antas vara perfekt inelastisk så som beskrivs i avsnitt 3.1.1 och illustreras i figur 1. För det 

tredje talar faktumet att elcertifikatsmarknaden enbart består av en tillgång att riskdiversifiering är 

svåruppnått på marknaden isolerat. 

Det som talar emot att inhomogenitet råder på elcertifikatsmarknaden är för det första att det årliga 

annulleringsdatumet kan skapa mer homogenitet angående investerarnas tidshorisonter än på en 

oreglerad marknad. För det andra kan vinstmaximering visa sig vara det huvudsakliga målet då 

prisfluktuationer i marknadspriset förekommer. Möjligheten att ett år köpa fler elcertifikat och spara 

till ett annat år för att då köpa färre bidrar till att efterfrågan kan antas vara elastisk på begränsade 

perioder även om det över hela elcertifikatssystemet livslängd är en inelastisk efterfrågan. Vi anser 

att på korta perioder kan elcertifikatsmarknaden beskrivas med en graf av figur 2:s karaktär medan 

på längre sikt beskrivs den med graf av figur 1:s karaktär. Då köp går att tidigare- eller senarelägga 

beroende på marknadspriset kan de kvotpliktigas mål fortfarande antas vara att köpa sina elcertifikat 

till minsta möjliga kostnad. På så sätt kan elcertifikatsmarknaden under begränsade perioder uppfylla 

underliggande antaganden om maximering av vinsten. För det tredje kan investerare trots endast en 

tillgång minska risken genom att köpa ett elcertifikat och sälja en termin. 

Investerare på elcertifikatsmarknaden kan ha en olika investeringshorisont, inelasticitet råder över 

tiden för efterfrågan på elcertifikat och ovan beskriven handel med spot- och terminskontrakt bör 

generera den riskfria räntan och därmed fungerar diversifieringen inte för olika önskade risknivåer. 

Det sista innebär att sett till elcertifikatsmarknaden isolerat är det omöjligt att diversifiera sig och 
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därmed att dra några slutsatser liknande den på aktiemarknaden att alla investerare äger 

marknadsportföljen. Vi anser pågrund av detta att antagandena för homogena investerare inte är 

uppfyllda på elcertifikatsmarknaden är inhomogena investerare en delorsak till att 

elcertifikatsmarknaden är ineffektiv. 

6.1.2.3 Komparativa fördelar i att ta till sig information 

På grund av statlig påverkan och inhomogen investerare antas elcertifikatsmarknaden rymma 

irrationella förväntningar. Berk & DeMarzo (2013) argumenterar för att det innebär att 

marknadspriset inte nödvändigtvis kommer motsvara det fundamentala värdet.[24] Ett förskjutet 

prisjämviktsläge möjliggör komparativa fördelar för investerare som bättre kan tyda differensen 

mellan marknadspriset och det fundamentala värdet. På så sätt blir överavkastning möjligt vilket 

strider mot effektiva marknadshypotesen. Vår åsikt är därmed att komparativa fördelar i att ta till sig 

information är en delorsak till elcertifikatsmarknadens ineffektivitet. 

6.1.3 Transaktionskostnaderna på marknaden är försumbara 

Det tredje övergripande antagande bakom effektiva marknadshypotesen är att det inte ska finnas 

några transaktionskostnader. Det är givetvis inte uppnått på elcertifikatsmarknaden liksom det inte 

är på andra finansiella marknader. Fama (1969) och Berk & DeMarzo (2013) lyfter fram varsin vagare 

version av antagandet som dock motsäger varandra. Fama (1969)  menar att det tillräckliga kravet är 

att transaktionskostnader inte tillåter någon överavkastning.[20] Berk & DeMarzo (2013) menar 

istället att det viktiga är att transaktionskostnaderna inte försämrar likviditeten i marknaden och inte 

bidrar till komparativa fördelar i form av olika transaktionskostnader för olika investerare. 

Det som talar för ett brott mot antagandet att transaktionskostnaderna är försumbara är att 

elcertifikatsmarknadens har höga transaktionskostnader. Det är redan fastslaget att illikviditeten på 

elcertifikatsmarknaden är en orsak till ineffektiviteten vilket delvis kan bero på höga 

transaktionskostnader som minskar investerares vilja att handla. Dessutom kan användningen av 

bilateral handel antas innebära stora möjligheter till komparativa fördelar i transaktionskostnaderna 

per elcertifikat då transaktionskostnader beror på mer företagsspecifika faktorer än 

transaktionsavgifter pålagda av en handelsplats. 

Det som talar emot ett brott mot antagandet att transaktionskostnaderna är försumbara är att 

Famas (1969) vaga version tolkas som att transaktionskostnader ska förhindra överavkastning. Det 

bör höga transaktionskostnader göra effektivare, men det är inte en hållbar tolkning då det generella 

antagandet är att inga transaktionskostnader existerar.  

Då Famas (1969) argument om höga transaktionskostnader inte är hållbart är arbetets åsikt att 

transaktionskostnaderna på elcertifikatsmarknaden är en anledning till dess ineffektivitet.  
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6.2 Inköpsstrategierna 
I det matematiska resultatet, avsnitt 5.3, lyfts tre inköpsstrategier för elcertifikat fram där alla främst 

är riktade mot kvotpliktiga aktörer och därmed redovisas i genomsnittligt inköpspris. De tre 

strategierna är jämna köp, tradingstrategin och jämna inköp baserade på tradingstrategin. 

6.2.1 Jämna inköp 

Den första inköpsstrategin för elcertifikat, introducerad i avsnitt 4.3.1, är att göra veckovisa inköp. 

Mer konkret delas den volym som är förpliktigad enligt kvotplikten ut jämt på antalet veckor på året. 

Att modellen lyfts fram är för att regelbundet sparande i en effektiv marknad bör ge samma 

avkastning som en mer avancerad strategi. Argumenten är ofta att det är omöjligt att prognostisera 

marknadens prisrörelser och för att undvika att köpa vid fel tillfällen köper man vid alla tillfällen för 

att på så sätt få en någorlunda balanserad genomsnittskurs för sina inköp. Det anses även av intresse 

att undersöka strategins relevans för kvotpliktiga på elcertifikatsmarknaden. 

Givet av argumentet för att utvärdera strategin med jämna inköp är att det troligtvis är den strategi 

som säkrast ger ett någorlunda tillfredsställande resultat genom passivitet. Det finns förstås många 

möjliga passiva strategier som att köpa alla elcertifikat precis innan annulleringsdagen för att minska 

kapitalbindningen eller att sprida ut köpen till tillfällen då kassaflödet tillåter det. Det är alltså 

omöjligt att säkert hävda att det är den bästa passiva strategin men enkelheten och riskspridningen 

med avseende på inköpspris gör ändå att den kan lyftas fram som en kandidat för lämplig passiv 

strategi.  

Jämfört med de föreslagna aktiva strategierna har jämna inköp framförallt två fördelar; behovet av 

analys blir betydligt mindre samt att kapitalbindningen blir näst intill deterministisk och i många fall 

lägre. Kapitalbindningen som krävs för elcertifikaten ökar successivt varje vecka och är högre än för 

en strategi som bara har inköp i senare skeden men lägre än strategierna introducerade i 4.3.2 och 

4.3.3. Ytterligare en fördel med strategin är att riskerna kan anses vara lägre då strategin innebär att 

inga stora inköpsvolymer lämnas till perioden precis innan annulleringsdatumet. Flera andra 

strategier riskerar att tvingas köpa stora volymer av elcertifikat oavsett pris innan 

annulleringsdatumet. 

Den främsta nackdelen med jämna köp är att strategin leder till många transaktioner vilket är en stor 

nackdel på elcertifikatsmarknaden där transaktionskostnaderna är höga. En annan nackdel med 

strategin just på elcertifikatsmarknaden är att då vår åsikt är att det går att förutspå framtida priser 

bör aktiva strategier löna sig i högre grad vilket minskar relevansen för att passivt jämna ut 

genomsnittspriset. 

Sammanfattningsvis är vår åsikt att jämna köp bör vara en optimal strategi för den som vill använda 

en passiv strategi för att uppfylla sin kvotplikt. Med strategin minimeras behovet av analys och risken 

att hamna i ett scenario där alla elcertifikat köps vid ett ofördelaktigt pris. Strategin bör dock 

undvikas av dem med allt för höga transaktionskostnader, som anser sig ha en framgångsrik aktiv 

modell eller som har andra syften med närvaron på elcertifikatsmarknaden än att uppfylla sin 

kvotplikt. 
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6.2.2 Tradingstrategin 

Den andra inköpsstrategin för elcertifikat, introducerad i avsnitt 4.3.2, är tradingstrategin. Strategin 

innebär att följa vår framtagna ARIMA modell och köpa alla krävda elcertifikat då modellen ser en 

uppgående trend och sälja alla då modellen ser en nedgående trend. Anledningen att strategin tas 

upp i arbetet är givetvis att strategin är idealet utifrån ARIMA modellen. 

Den stora fördelen med strategin är att den bör uppnå lägsta möjliga genomsnittspris. En fungerande 

modell kan även användas för aktörer som söker avkastning på sitt kapital på elcertifikatsmarknaden. 

Tradingstrategin är en aktiv strategi som kräver mer analys än en passiv strategi men att följa 

arbetets ARIMA modell ger ett begränsat arbete. 

Den nackdel som finns med strategin trots att vår tro att den bör ge lägst genomsnittligt pris är 

främst en hög kapitalbindning. Då strategin signalerar köp investeras allt tilltänkt kapital och även om 

kapitalet frigörs vid en försäljning innebär den volatilitet som uppstår i kapitalbindningen att 

kapitalet aldrig kan antas frigöras. Strategin kan även antas ha högre risk än förgående strategi då 

den vid misslyckad prognostisering kan hamna i scenarion där alla elcertifikat köps vid en hög 

prisnivå, t.ex. om annulleringsdatumet inträffar i en situation där strategin antytt att försäljning av 

elcertifikat är det bästa och den kvotpliktiga därmed måste köpa alla elcertifikat dyrt. Men vid en 

fungerande modell kommer denna extrakostnad vid annulleringsdatumet att övervägas av lyckad 

vinst på tidigare handel enligt modellen. Tradingstrategin med både köp och försäljningar innebär 

många transaktioner men inte veckovis så transaktionskostnaderna är inte en komparativ nackdel för 

tradingstrategin. 

Sammanfattningsvis är tradingstrategin den som är att rekommendera för en aktör som vill uppnå 

avkastning på elcertifikatsmarknaden. Även för en kvotpliktig som vill grunda sina inköp på en 

kvantitativ analys är tradingstrategin att rekommendera då möjliggörandet av avkastning även kan 

användas för att få ner genomsnittspriset. Strategin är dock fel för de aktörer som vill lägga 

begränsade resurser på analys kopplad till kvotplikten. 

6.2.3 Jämna inköp baserade på tradingstrategin 

Den tredje inköpsstrategin för elcertifikat, introducerad i avsnitt 4.3.3, är jämna inköp baserade på 

tradingstrategin vilket innebär att följa tradingstrategin genom att köpa viss andel av kvotplikten för 

varje köpsignal och behålla de redan köpta vid säljsignal. Strategin lyfts fram i arbetet då det finns 

anledning att tro att flera kvotpliktiga främst vill nå sin kvotplikt och därmed inte sälja elcertifikat i 

hopp om att köpa tillbaka dem senare. Strategin med jämna inköp baserade på tradingstrategin är en 

möjlighet att använda en aktiv men ändå stegvis modell för att uppfylla kvotplikten. 

Fördelen med strategin är framförallt att den bör ha lägre transaktionskostnader då den inte köper 

veckovis och inte genomför försäljningar. Jämfört med jämna köp är fördelen att en lyckad 

prognostisering kommer innebära lägre inköpspris. Jämfört med tradingstrategin är fördelen att 

risken vid felprognostiseringar minskar, även om köpen under året kan bli för få då inköpstillfällena 

blir förre än prognostiserats är risken mindre att alla elcertifikat måste köpas dyrt vid 

annulleringsdatumet. Beroende på hur strategin utvecklas för aktuellt år finns en möjlighet att den 

blir minst kapitalbindande men det är ingen stor komparativ fördel mot de jämna köpen på grund av 

att viss likviditet alltid måste hållas för osäkerheten i nästa köp. 
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Den enda tydliga, men stora, nackdelen med strategin är att den, förutsett fungerande modell, 

kräver lika mycket analys som tradingstrategin men medvetet väljer att avsäga sig den avkastning 

som kan nås genom försäljning och återköp. Det kan alltså hävdas att strategin är en olämplig 

medelväg mellan en aktiv och passiv strategi. 

Sammanfattningsvis rekommenderas inte jämna köp baserade på tradingstrategin utan kvotpliktiga 

aktörer bör antingen välja en passiv strategi eller en aktiva strategi beroende på sina preferenser. 

Dock kan strategin vara av intresse för de aktörer som vill minska transaktionskostnaderna framför 

analyskostnader.   

6.2.4 Strategiernas prestation i olika marknadsklimat 

Förutom ovanstående för- och nackdelar kommer strategierna att prestera olika väl under olika 

trender i elcertifikatsmarknaden. Som ses i figur 12 i resultatet följer strategin med jämna köp 

samma mönstret för spotkurvan men med mjukare rörelser. Ett resultat som är det önskade för 

strategin, att inte försöka uppnå något annat än att minska effekten av toppar och dalar.  

För tradingstrategin ser vi i figur 14 en tydlig förmåga att överprestera under prisuppgångar eftersom 

elcertifikaten köptes i uppgångens början. Beroende på sin natur att inte köpa under pågående 

nedgångar och därmed ha oförändrat genomsnittspris hamnar tradingstrategin långt efter då 

spotpriset minskar under längre perioder. Tradingstrategin tar dock snabbt i kapp det då marknaden 

bottnar och fortsätter uppåt. För en aktör som analyserar elcertifikatsmarknaden utöver ARIMA 

modellen är det därmed rimligt att inför en nedgång överväga om det hinner vända innan 

annulleringsdatumet, om inte kan det bästa vara att inte följa ARIMA modellens råd att sälja alla 

elcertifikat. 

Strategin med jämna inköp baserade på tradingstrategin presterar, som ses i figur 17, liknande de 

jämna inköpen i uppgång men presterar tydligt bättre i nergång då den undviker att köpa förrän 

elcertifikatspriserna går uppåt igen.   

6.3 Resultatets trovärdighet 

6.3.1 Modellens begräsningar 

Vid användande av ARIMA modellen är det viktigt att vara medveten om att en ARIMA(1,1,0) modell 

på grund av sin låga dimension inte kan göra längre prognoser och därmed inte kan prognostisera 

vändningar i marknadens trend. Således kommer första nedgång efter en period av uppgångar inte 

att kunna förutspås och det motsatta gäller för första uppgången efter nedgångar. Då modellen 

innehåller en positiv konstant kan dock vissa svaga nergångstrender missas av modellen då dessa 

nergångar väger mindre än konstanten. Svagheten i längre prognoser är givetvis en svaghet i 

modellen men då högre dimensioner gav ett sämre resultat när BIC applicerades anses vald modell 

ändå vara lämpligast. 
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6.3.2 Kvalitetstester 

Resultatet har kvalitetstestat på flera sätt, både genom beprövade metoder och genom test aktuella 

för just arbetets framtagna modell. 

6.3.2.1 Ljung-Box test & Q-Q plot 

En av de viktigaste faktorerna att testa är mätvärdenas oberoende, det är ett viktigt antagande för 

att kunna estimera koefficienterna i ARIMA modellen. I detta arbete har detta som nämnts gjorts 

med Ljung-Box test och en Q-Q plot.  Vårt resultat är ett p-värdet på 14,61 % erhållet från Ljung-Box 

testet, beskrivet i avsnitt 3.3.6,  för att förkasta nollhypotesen att de är oberoende. Således kan vi 

inte förkasta att de är oberoende. Q-Q ploten i figur 9 anses visa på att antagandet om oberoende 

håller. Dock visar vår Q-Q plot aningen större avvikelser än det idealfall som visas i figur 4. Vår 

bedömning är dock att resultatet fortfarande har hög relevans för arbetets syfte. 

6.3.2.2 Signifikansnivå för ARIMA modellens koefficienter 

Ett annat viktigt kvalitetsmått för arbetet är att undersöka om det är tydligt att ARIMA modellens 

koefficienter är signifikant skilda från noll, detta för att de tydligt ska ha ett förklaringsvärde. I den 

framtagna ARIMA(1,1,0) modellen hade en svag signifikans inneburit att den enda variabeln riskerar 

att vara noll och således skulle elcertifikatsmarknaden kunna beskrivas som en Random Walk. 

Signifikansnivån för koefficienten är dock 8.76*10-12 % vilket innebär att det är mycket låg 

sannolikhet att den är noll. Testet stärker vårt resultat att det går att prognostisera framtida priser 

med förgående veckas pris. 

6.3.2.3 Signifikans för överprestera slumpen 

Ett mer informellt test av ARIMA modellen är om den kan förutspå om nästa prisrörelse är positiv 

eller negativ bättre än slumpen, ett mått som är viktigt för att skapa tillit till modellen. 

Signifikansnivån för att modellen är bättre än slumpen på att prognostisera priser är 0,03 %. Ett 

resultat som tydligt visar på modellens förmåga att kunna förutspå framtida priser även om det inte 

är i absoluta belopp.   
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Inom ämnesområdet för Industriell ekonomi finns två primära angreppspunkter för fortsatt 

forskning; elcertifikatsmarknadens aktörers komparativa fördelar i informationsinskaffning och 

åtgärder för att göra elcertifikatsmarknaden effektiv. 

Kandidatarbetets tes är att det inte är möjligt att fastställa om det finns komparativa fördelar i 

informationsinskaffning på elcertifikatsmarknaden med arbetets referensram. Komparativa fördelar i 

informationsinskaffning är en viktig del i effektiva marknadshypotesen och enligt Famas (1969) 

definition helt avgörande för både semistarka och starka hypotesen. Därför uppmanas framtida 

forskning inom beskriven riktning. 

Det är självklart av intresse med framtida forskning som prövar kandidatarbetets slutsats att 

elcertifikatsmarknaden inte uppfyller effektiva marknadshypotesen men arbetets slutsats öppnar 

även för forskning om hur marknaden kan göras effektivare. Ett redan hanterat och pågående arbete 

är att globalisera elcertifikatsmarknaden vilket resulterat i sammanslagningen av svenska och norska 

elcertifikatsmarknaden.[11] Forskning om hur fortsatt globalisering påverkar uppfyllandet av 

effektiva marknadshypotesen är därför högintressant.  

Ett tydligt område för fortsatt forskning inom ämnesområdet matematik är valet av data för 

modellen. Regressioner både på data för forwardkontrakt och spotpriser angivna för andra 

tidsintervall är intressant. Om målet med framtida arbeten är att främst modellera och prognostisera 

elcertifikatspriserna utan att falsifiera svaga marknadshypotesen kan andra variabler än prisdata 

användas i modellen. 

Ett sista förslag på fortsatt forskning inom området är att modellera elcertifikatspriserna med en 

GARCH modell. Trots att kandidatarbetet testat datans oberoende och likafördelning och är nöjd 

med resultatets kvalitet kvarstår faktum att datan inte är normalfördelad och därmed är det av 

intresse att undersöka hur en GARCH modell står sig mot arbetets ARIMA modell.  

  

Kapitlet lyfter fram förslag på områden där kandidatarbetet ser en naturlig angreppspunkt på 

fortsatt forskning inom elcertifikatsmarknadens effektivitet och möjligheten att prognostisera 

dess priser. 
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Vår slutsats grundar sig på ett motbevis av svaga marknadshypotesens grundantagande; att det inte 

går att förutspå framtida priser med historisk prisdata. LeRoy (1989) hävdar att det finns forskare 

som nöjer sig med svagare bevis på effektiva marknader, att marknaden fortfarande kan vara effektiv 

om möjligheter till lyckade prognoser kan förklaras med ekonomiska argument.[13] Vår slutsats är 

dock att elcertifikatsmarknaden tydligt bryter mot flera av de grundläggande antagandena för 

effektiva marknader och att det enda rimliga är att anta att elcertifikatsmarknaden är ineffektiv. De 

brutna antagande är marknadens illikviditet och höga transaktionskostnader samt irrationella 

förväntningar. Tre faktorer som tillsammans innebär att investerarna med rationella förväntningar 

inte kan antas dominera marknaden, då de hålls tillbaka av illikviditet och höga 

transaktionskostnader, och därmed släpps irrationella investerare fram att skapa en ojämnvikt i 

marknadspriset som inte kommer att motsvarar elcertifikatets fundamentala värde. Differensen 

mellan marknadspriset och det fundamentala värdet öppnar för att investerare med komparativa 

fördelar kan nå överavkastning. 

Vår slutsats är att en komparativ fördel som går att nå på elcertifikatsmarknaden är att med en 

ARIMA(1,1,0) modell förutspå framtida priser. Den i resultatet, avsnitt 5.3.2, beskrivna 

tradingstrategin anses vara bäst lämpad för att nå överavkastning för kapital på 

elcertifikatsmarknaden. Men om en kvotpliktig aktör inte vill använda frekvent handel för att uppnå 

avkastning utan främst få ett lågt genomsnittspris på elcertifikaten de är förpliktigade att handla kan 

även passiva veckovisa inköp användas. 

  

Kapitlet sammanfattar det kandidatarbetets författare vill förmedla till sina läsare. Det viktigaste 

är att elcertifikatsmarknaden är ineffektiv och att det möjliggör överavkastning genom 

prognostisering av framtida elcertifikatspriser med en ARIMA(1,1,0) modell. 
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