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I 
 

Förord 
 
Vi vill rikta ett varmt tack till er som engagerat er i vår uppsats under den terminen vi varit 
aktiva med vår undersökning och vårt skrivande. Det har varit en lärorik period och vi är alla 
tre överens om att det varit en stressigt, men spännande period. Vi har lagt ner mycket tid och 
stort engagemang på den här uppsatsen, och vi hoppas att vi kan motivera andra att göra 
liknande undersökningar. Slutligen vill vi rikta ett extra stort tack till universitetsadjunkt 
Bengt Kjellgren, som varit vår handledare och stöttat oss med vårt arbete under 
uppsatsperioden. Vi vill också tacka studierektor och universitetsadjunkt Niclas Frifelt för 
hans tålamod, vilket har varit ovärderligt för oss då vi genomfört våra ekonometriska tester. 
Eventuella fel i uppsatsen kan inte belastas de personer som nämns i förordet, utan endast oss 
själva. 
 
Halmstad, 29 maj 2009 
 
 
 
 
Fredrik Gårlin Patrik Isacsson Simon Pellby  
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Sammanfattning 
 
De svenska bankernas osäkra exponering mot Baltikum har varit en stor debatt i svensk media 
under en lång period. Den här uppsatsen syftar till att undersöka sambandet mellan de tre 
baltiska ekonomiernas aktiemarknader och de fyra svenska storbankerna. Vi har valt att lägga 
stor fokus på storbankernas kreditriskexponering, eftersom den har haft stor fokus på sig i 
media. För att förbättra trovärdigheten för uppsatsen har vi valt att undersöka ett generalindex 
för hela Baltikum och jämföra det med den svenska aktiemarknaden. Vi gör det i syfte att 
kontrollera att sambandet mellan de två marknaderna inte är för stark, eftersom de övriga 
sambanden vi hittar mellan storbankerna och de baltiska indexen då kan vara ett resultat av en 
större samvariation.  
 
Uppsatsen är baserad på en kvantitativ studie, vars datamaterial består av slutkurser från 
aktieindexen och från storbankernas aktiekurser på daglig basis under tidsperioden 2000-
2009. Genom att i vår kvantitativa undersökning utföra en regressions- och 
korrelationsanalys, vill vi klargöra sambandet mellan de baltiska indexen och de svenska 
storbankerna.  
 
Korrelationsanalysen resulterade i ett tydligt starkt samband, orsaken till sambandet kan vi 
dock inte säkerställa då det kan vara ett resultat av en korrelation mellan den svenska 
aktiemarknaden och de baltiska aktiemarknaderna. Dessutom förekommer autokorrelation i 
materialet vilket gör att inga slutsatser kan säkerställas.  
 
Vidare fann vi ett samband mellan den svenska aktiemarknaden och det baltiska 
generalindexet i regressionsanalysen. Vilket kan ge ytterligare indikationer för att eventuella 
trender mellan de fyra storbankerna och de baltiska indexen kan vara ett resultat av sambandet 
mellan deras tillhörande index. Regressionsanalysen för de fyra storbankerna och de tre 
baltiska indexen visar på positiva tendenser, dock inte genomgående.  
 
Även om vi är medvetna om att det inte statistisk går att säkerställa, menar vi, att det samband 
som dock syns i vår undersökning kan bero på den enorma kreditriskexponering de svenska 
storbankerna har mot de baltiska ekonomierna. Utifrån de teorier vi har redovisat finns det 
forskning som visar på att kreditexponering i ett land påverkar ett lands BNP, vidare har vi 
teori som visar att det finns ett samband mellan BNP och aktieavkastning i ett land. Utifrån 
den informationen finns det teori utgå från då vi vill undersöka sambandet mellan indexen och 
aktierna med reala ekonomiska variabler i grunden.  
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Abstract 
 
The Swedish banks’ uncertain exposure to Baltic has been a great debate in the Swedish 
media over a long period of time. This paper aims to examine the link between the three 
Baltic economies’ stock markets and the four major Swedish banks. We have chosen to put a 
great focus on large banks’ credit risk exposure, as it has had a major focus on in the media. 
To improve the credibility of the paper, we have chosen to examine a general index for the 
whole Baltic region and compare it with the Swedish stock market. We do it in order to verify 
that the connection between the two markets is not too strong, because the other links we find 
between the big banks and the Baltic indices, then can be the result of a greater co variation.  
 
The essay is based on a quantitative study, whose data consists of closing prices of stock 
market indices and the large banks' stock prices on a daily basis during the period 2000-2009. 
In our quantitative study we perform a regression and correlation analysis, we wish to clarify 
the relationship between the Baltic indices and the major Swedish banks. 
 
The correlation analysis resulted in a clear strong relationship, thou we cannot guarantee the 
reason for the link when it may be a result of a correlation between the Swedish stock market 
and the Baltic stock markets. Besides, there is auto correlation in the material so it is not 
possible to ensure any conclusions.  
 
Furthermore, we found a link between the Swedish stock market and the Baltic General index 
in regression analysis. Which may give further indications of any trends between the four big 
banks and the Baltic indices may be a result of the relationship between their associated 
indexes. Regression analysis for the four big banks and the three Baltic indices show positive 
trends, but not consistently.  
 
Although we are aware that it is not statistically possible to ensure that the link which we can 
see in our study may be due to the enormous credit risk exposure the major Swedish banks 
have against the Baltic economies. But based on the theories we have outlined, there is 
research showing that the credit exposure of a country affects a country's GDP, also we have 
the theory which shows that there is a relationship between GDP and equity returns. Based on 
the information from our theories it is logical to examine the relationship between indices and 
shares with real economic variables as a fundament. 
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1. Inledning 
 

I inledningskapitlet förklarar vi vad bakgrunden till problemet är. Vidare diskuterar varför 
det är intressant att undersöka problemet. Vilket resulterar i en problemformulering 
ytterligare definieras av syftet. 
 
 
1.1 Problembakgrund  
 
”Med en utlåning på drygt 500 miljarder kronor dominerar de svenska storbankerna Nordea, 
Swedbank och SEB finansmarknaden i Baltikum.” (Svenska dagbladet, elektronisk: 2009). 
Med Baltikum menas de tre länderna Estland, Lettland och Litauen (Svenska ambassaden i 
Estland, Lettland och Litauen, elektronisk: 2009). 
 
De baltiska länderna har hamnat i en problematisk ekonomisk situation (Riksbanken, 
elektronisk: 2008). Det ekonomiska läget försämrades i stor omfattning under 2008 i 
Baltikum, såväl Estland och Lettland kommer med största sannolikhet visa upp en negativ 
tillväxt många år framöver. Likaså det tredje baltiska landet, Litauen, visar en successiv 
försvagning i ekonomin (SEB:s årsredovisning, elektronisk: 2008). En ytterligare försämring 
av ekonomin kan leda till att de svenska bankerna och även Sverige som nation får problem 
med finansiering på de internationella finansmarknaderna. Inverkan på bankerna är stor 
eftersom de svenska bankerna äger merparten av det baltiska banksystemet (Riksbanken, 
elektroniskt: 2008). Enligt HQ Bank (elektronisk: 2008) skiljer sig dock exponeringen mot 
Baltikum mellan de svenska storbankerna: Svenska Handelsbanken (SHB) har en obefintlig 
exponering mot Baltikum medan Swedbank och Sveriges Enskilda Bank (SEB) har en 
betydande andel i baltländerna. Utlåningen för SEB och Swedbank i de baltiska länderna 
utgör en begränsad del av den totala kreditportföljen i koncernen, men vinster från Baltikum 
är en viktig del av bankernas sammanlagda vinst. En anledning till att Swedbanks och SEB:s 
aktiekurser minskat mer än de andra bankerna under finanskrisen beror på osäkerheten i 
Baltikum (Dagens nyheter, elektronisk: 2008). 
 
Swedbank har störst kreditriskexponering procentuellt av de fyra storbankerna gentemot de 
baltiska ekonomierna. Deras exponering står för ungefär 13,4 % av den totala 
kreditriskexponeringen i hela Swedbank koncernen (Swedbanks årsredovisning, elektronisk: 
2008). SEB som har det näst största innehavet i Baltikum, har 10,4 % av sin totala exponering 
placerat i de tre länderna (SEB:s årsredovisning, elektronisk: 2008). Nordea är en annan 
svensk storbank som finns etablerad i de baltiska länderna, de har däremot inte lika 
omfattande exponering som konkurrenterna Swedbank och SEB. Deras innehav uppgår till 3 
% av koncernens hela kreditrisk (Nordeas årsredovisning, elektronisk: 2008). Handelsbanken 
har till skillnad från de andra tre storbankerna en ytterst begränsad del av den totala 
kreditriskexponeringen i Baltikum. Exponeringen uppgår till drygt 0,0001 %, vilket resulterar 
i att banken innehar den minsta kreditriskexponeringen av de fyra storbankerna i de baltiska 
ekonomierna (SHB:s årsredovisning, elektronisk: 2008). 
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Diagram 1.1.2 
Marknadsandelar över utlåning för Swedbank, SEB och Nordea i Baltikum, september 2008 (Riksbanken, 
elektronisk: 2009).  
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Tidningen Arbetsmarknaden (elektronisk: 2009) menar att vi idag lever i en kris som saknar 
motstycke. I nästintill varje rapportsändning och i nästintill varje löpsedel överöses tittarna 
och läsarna av nya krissituationer om de svenska bankernas problem i Baltikum och kraftigt 
fallande börskurser.  
 
De fyra storbankerna har dock olika grader av exponering mot Baltikum, vilket gör att de 
påverkas på olika sätt av krisen i de baltiska länderna. Men ingen vet hur mycket de svenska 
storbankerna kommer att påverkas de kommande åren av de baltiska ländernas ekonomiska 
nedgång. Sveriges Riksbank (elektronisk: 2008) menar dock att konjunkturnedgången i 
Baltikum kan bli långvarig. Allteftersom finanskrisen fortsätter ökar risken hela tiden för ett 
sådant scenario. Om ett sådant scenario blir verklighet kan de svenska bankernas 
kreditförluster bli betydligt större än vad som är prognoserat för.  
 
Vi har inte påträffat några tidigare studier där den svenska banksektorn jämförs med de tre 
baltiska generalindexen. Det finns dock ett urval undersökningar som berör korrelations- och 
regressionsanalyser ur finansiella perspektiv. Vi kommer titta mer ingående på tidigare 
undersökningar senare under rubriken tidigare forskning.  
 
Det kan dock vara värt att nämna redan nu att Nielsson (2007) utförde en studie där den 
estniska och den svenska aktiemarknaden jämfördes genom korrelations- och 
kointegrationstest. Det konstaterades i undersökningen att det finns ett samband mellan den 
estniska och den svenska aktiemarknaden. Eftersom Nielsen (2007) har hittat ett samband blir 
det mycket intressant att även jämföra de övriga baltiska länder. I dagens situation där 
finanskrisen är mycket aktuell, menar vi, att det är intressant att undersöka om det 
förekommer något samband mellan de svenska storbankernas aktiekurser och de baltiska 
ländernas aktiemarknader.  
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För att kunna utföra undersökningen kommer vi att använda oss av erkända ekonometriska 
metoder men i en ny jämförelse, undersökningen utförs mellan de fyra svenska storbankerna 
och de tre baltiska ekonomiernas generalaktieindex. Mening med att utföra en sådan 
undersökning är att vi vill kunna avgöra hur samvarierade aktiekurserna faktiskt har varit. 
Eftersom att vi inte påträffat någon forskning som jämför de fyra svenska storbankerna och de 
baltiska aktiemarknaderna med hjälp av ekonometriska tester, menar vi det extra intressant att 
utföra undersökningen. 
 
 
1.3 Problemformulering 
 
Med utgångspunkt från vår problemdiskussion har vi kommit fram till följande 
problemformulering:  
 
Finns det något samband mellan de fyra storbankernas A-aktiekurser och de baltiska 
aktiemarknadernas tre generalindex?   
 
 
1.4 Syfte  
 
Syftet med vår uppsats är att klargöra om det finns något samband mellan de tre baltiska 
aktiemarknaderna och de fyra svenska börsnoterade storbankerna: Nordea, Skandinaviska 
Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken och Swedbank.  
 
Vi kommer sedan utifrån undersökningen och teorin analysera och dra slutsatser om vad som 
kan vara anledningen till resultaten. 
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2. Metod 
 

I metodkapitlet visar vi på vilka vetenskapliga metoder vi valt att använda oss av och varför 
de specifika metoderna är passande till den undersökning vi utför. Vi behandlar det 
positivistiska och det hermeneutiska perspektivet, den induktiva och den deduktiva ansatsen 
och slutligen den kvalitativa och den kvantitativa undersökningsmetoden.   

 
 
2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
 
Hartman (2004) menar att då en forskare ska undersöka världen finns möjligheten att utgå 
från ett positivistiskt perspektiv, då undersöks inget som inte går att observera. I det andra 
perspektivet, det hermeneutiska, menar Hartman (2004) att strävandet istället syftar till att få 
förståelse för hur andra uppfattar världen, vilket inte går att få genom mätning. Vi skriver vår 
uppsats utifrån det positivistiska perspektivet eftersom vår undersökning är baserad på 
mätning av observationer samt den information vi hämtat från de fyra storbankernas 
årsredovisningar. Johansson Lindfors (1993) menar att deduktion, som vi kommer att förklara 
mer ingående i nästa avsnitt, vanligtvis hör ihop med en objektiv verklighetsuppfattning. 
Vilket medför att den positivistiska kunskapssynen först går från teori till empiri vid 
undersökningar.  
 
Jacobsen (2002) menar att det har riktats kritik från flera håll mot den positivistiska synen. 
Kritiken kom från en annan inriktning, som vi nämnt tidigare, hermeneutiken. Kritiken som 
riktades mot positivismen var att det inte går att studera människors tänkande och beteende ur 
ett perspektiv där alla människor anses uppfatta olika fenomen på samma satt. Jacobsen 
(2002) menar vidare att hermeneutiken hävdar att det inte finns någon objektiv social 
verklighet, utan bara olika uppfattningar av verkligheten.   
 
 
2.2 Ansats 
 
Wallén (1993) menar att det finns två stycken metodikansatser som ligger i fokus: dels den 
deduktiva metoden och dels den induktiva metoden. I den induktiva ansatsen samlas 
datainformation in först och ur det materialet som samlats in dras generella och teoretiska 
slutsatser. I den andra ansatsen, den deduktiva ansatsen, är processen den induktivas motsats. 
Saunders, Lewis & Thornhill (2007) skriver om två utmärkande egenskaper för den deduktiva 
ansatsen. Dels att det ska gå att kvantifiera datamaterialet och dels att det ska gå att 
generalisera ur det valda urvalet. Kritiken som riktas mot den här ansatsen är att den som 
undersöker bara letar efter information som han/hon själv menar är väsentlig. Vi är medvetna 
om risken med den här ansatsen och den subjektivitet som kan påverka utfallet. Vi ber er som 
läsare att ta hänsyn till det då ni läser uppsatsen. Enligt Jacobsen (2002) är den kvantitativa 
metoden i de flesta fall deduktiv. Den teorin stärker valet av att vår undersökning är deduktiv, 
en annan anledning är att vår problemformulering är grundade på faktiska teorier.  
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2.3 Kvalitativ eller kvantitativ undersökning 
 
Det förekommer två varianter av tillvägagångssätt att samla in, bearbeta och analysera data. 
De skiljer sig inte principiellt från varandra, i grund och botten är de metoder att samla in 
empiri och de används i olika sammanhang. Den kvalitativa metoden används till öppna 
intervjuer och gruppintervjuer där det fokuseras på ett fåtal enheter. Medan vid användning av 
en kvantitativ undersökning är syftet att gå på bredden, att undersöka många enheter. 
Avsikten med en sådan här metod är att få in systematiserbar information som kan infogas i 
en dator så att ett stort datamaterial kan analyseras samlat (Jacobsen, 2002). Hartman (2004) 
menar att den kvantitativa metoden väljer ut egenskaper som går att mäta med numeriska 
värden. Det finns dels diskreta och dels kontinuerliga termer. De diskreta termerna är värden 
som vanligtvis antar heltal, till exempel hur många länder som en person besökt. Medan de 
kontinuerliga termerna kan anta värden inom ett visst intervall, konkreta exempel på 
kontinuerliga termer är längd och vikt.  
 
Vi kommer att använda oss av datamaterial i form av historisk data under en längre period. Vi 
vill genom det få fram information om det finns något samband mellan de baltiska 
aktiemarknaderna och de svenska börsnoterade storbankernas aktiekurser. Vi kommer också 
undersöka om det finns något samband mellan Baltikums sammanlagda aktiemarknad och den 
svenska aktiemarknaden. Eftersom vi vill undersöka många enheter menar vi att en kvantitativ 
ansats är att föredra.  
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3. Teori 
  

I den teoretiska referensramen presenteras och beskrivs de teorier och modeller som vi 
använder i den empiriska undersökningen av datamaterialet. Avslutningsvis undersöker vi 
tidigare forskning inom huvudämnet och närliggande områden. 
 
 
3.1 Penningmängd 
 
Pengar är grunden för bank- och kreditväsendet eller med andra ord för det finansiella 
systemet. Penningpolitiken är en grundläggande del av den ekonomiska politiken och den 
styrs och övervakas av statens centralbank i landet. En väl utvecklad penningpolitik är väldigt 
viktigt för att landet ska kunna undvika både djupa ekonomiska kriser och hög inflation 
(Fregert & Jonung, 2005). Centralbanken har indirekt kontroll på skapandet av privata pengar 
genom att de kan begränsa volymen för de kommersiella bankernas reserver (Burda & 
Wyplosh, 2005). 
 
Bankrörelsen växte fram under medeltiden, då det blev vanligare med penningtransaktioner 
med så kallade kreditpengar, som är den penningtyp som är den vanligaste idag. Kreditpengar 
är ett slags depositionsbevis eller banktillgodohavande som har skapats genom utlåning av 
banken. Mängden kreditpengar kan inte bli hur stora som helst eftersom det måste alltid 
finnas en viss mängd reserver i relation till mängden kreditpengar (Fregert & Jonung, 2005).  
Bankerna måste också i en del länder enligt lag, hålla en viss del av den utestående inlåningen 
i form av reserver hos centralbanken. Förhållandet mellan mängden reserver och inlåning 
kallas reservkvot (Burda & Wyplosh, 2005). Desto högre reservkvot ett land har, desto mer 
begränsas kreditexpansionen i samhället (Fregert & Jonung, 2005).   
 
Mängden sedlar och mynt och bankernas innehav som finns på konton i centralbanken 
benämns monetär bas. Den kan ökas eller minskas antingen genom att centralbanken köper 
och säljer olika tillgångar eller att centralbanken ändrar bankernas upplåningskostnader. Ökas 
den monetära basen, kommer pengarna tillslut bli insatta på ett bankkonto. Därefter kommer 
pengarna kunna användas som säkerhet i banken för ny utlåning. Det här resulterar i att 
kreditmängden i landet ökar. Att penningmängden ökar i enlighet med den här processen 
kallas för kreditmultiplikatorn (Eklund, 2007). Det här innebär att en ökning på en miljard av 
baspenningmängden generar en ökning på tio miljarder i penningmängden (Fregert & Jonung, 
2005).   
 
 
3.1.1 Samband mellan penningmängd och aktiemarknaden 
 
Det finns tidigare studier som har undersökt om huruvida det finns ett samband eller inte 
mellan penningmängd och aktiemarknaden. Abdullah & Hayworth (1993) framhävde i sin 
studie att det fanns ett samband, närmare bestämt ett positivt samband, när han undersökte 
amerikanska aktiernas avkastning och tillväxten i penningmängden. Ibrahimi, Oxelheim & 
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Wihlborg (1995) däremot presenterade ett annat resultat i sin studie, de menade att 
penningmängden inte var signifikant, därmed finns det inget samband mellan aktie 
avkastningen och penningmängden menar dem. 
 
 
3.2 Ekonomisk tillväxt 
 
Enligt Eklund (2007) är BNP den enhet som används för att mätta ett lands ekonomiska 
tillväxt. Det innebär att en tillväxt i BNP beror på en ökning av produktionen av varor och 
tjänster. Dock finns det flera faktorer som påverkar tillväxten vilka är privat konsumtion, 
offentlig konsumtion, investeringar, export minus import. Stiger den ekonomiska tillväxten 
innebär det oftast att den materiella levnadsstandarden blir bättre. Fregert & Jonung (2005) 
menar att det finns påverkande faktorer som avgör hur stor den ekonomiska tillväxten blir och 
hur snabbt den ökar. Produktivitetsökningar genom ökade insatser av produktionsfaktorer som 
kapital och arbete är viktiga faktorer. Kapitalet ökas genom investeringar i form av att bygga 
ut och modernisera produktionsanläggningar. Det kan då innebära nyförskaffning av 
maskiner, byggnader samt bygga nya vägar och broar. Arbetsinsatserna kan ökas genom 
förlängda arbetsdagar, antalet arbetssökande ökar och befolkningstillväxt. Även att öka 
produktiviteten på fabriker med hjälp av ökad effektivitet är en bidragande faktor. Vidare 
skriver Eklund (2007) att när ekonomin befinner sig i en period med tillväxt kommer 
företagens produktion att öka då efterfrågan blir större. Efter ett tag kommer inte den 
nuvarande fabriken att räcka till och vinstutsikterna ser allt bättre ut. Då kommer företagen att 
få vilja att investera för att öka sin kapacitet. De här investeringarna kommer oftast genom lån 
på kreditmarknaderna. Även de arbetande kommer att drivas på med bättre löner och lägre 
arbetslöshet vilket i sin tur ger ett ökat begär för lån till konsumtion. Detta kommer att driva 
på tillväxten tills kostnaderna börjar stiga och fabrikernas kapacitet är utnyttjad. Företagen har 
byggt upp en överkapacitet och den ökade kreditgivningen har drivit upp ränteläget. De 
skuldsatta börjar amortera av på sina lån samtidigt som arbetslösheten stiger. 
 
 
3.2.1 Samband mellan ekonomisk tillväxt och aktiemarknaden 
 
Det finns ett flertal forskare som undersökt sambandet mellan den amerikanska 
aktiemarknadens utveckling med deras ekonomiska tillväxt. Fama (1981) kom tidigt fram till 
slutsatsen att det finns en stark positiv korrelation mellan aktiers avkastning och 
industriproduktionen. Famas (1981) slutsats stärktes då Geske & Roll (1983) hittade ett 
positivt samband mellan variationer på den amerikanska aktiemarknaden och 
industriproduktionen. Fama (1990) förstärker sin egen trovärdighet i den tidigare studien 
genom att komma fram till samma slutsats, att det finns ett samband mellan aktiers avkastning 
och ekonomisk tillväxt. Schwert (1990) redogör för en analys mellan åren 1889-1988 där han 
menar att det finns en stark positiv relation mellan den reala avkastningen på aktier och 
framtids tillväxtnivåer i produktionen. Schwert (1990) har baserat delar av sin undersökning 
på material från Fama (1990).  
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Ritter (2003) menar dock att det är ett vanligt synsätt att ekonomisk tillväxt är positivt för 
aktieägare. Men hans undersökning visar dock att det finns en negativ korrelation mellan real 
aktieavkastning och bruttonationalprodukten per capita från 1900 till 2002. På kort sikt menar 
han dock att aktiepriser kan påverkas av en oväntad förändring av ett lands 
bruttonationalproduktstillväxt.  
 
 
3.3  Effektiva marknadshypotesen 
 
Hypotesen antar att priset på en tillgång, återspeglas av all tillgänglig information som finns 
på den finansiella marknaden. När ytterligare information infinner sig anpassar sig marknaden 
omedelbart (Emery & Finnerty, 1997).  
 
”A market in which prices always ‘fully reflect’ all available information is called 
‘efficient’.” (Eugen, F. Fama, 1970, s. 383).    
 
Om marknaden är effektiv är det omöjligt för investeraren att kontinuerligt generera en 
onormal riskjusterad vinst, utan att ha extraordinär tur (Emery & Finnerty, 1997). Är 
marknaden däremot ineffektiv kan historiska priser användas för att förutspå framtida 
prisförändringar och under de här omständigheterna kan då investeraren skapa enkla vinster. 
Ekonomerna brukar ofta fastställa tre olika grader av marknads effektivitet och de presenteras 
nedan (Brealy, Mealy & Allen, 2006):   
 

� Svag effektivitet: Under de här förhållandena återspeglar priserna all historisk 
information och vid tillämpning av den här informationen är det omöjligt generera en 
kontinuerlig övervinst på marknaden. Priserna kommer vid den effektiviteten att följa 
en slumpmässighet. 

 
� Halvstark effektivitet: Under de här förhållandena återspeglas inte enbart all historisk 

information utan även all publik information. Därmed är det som investerare ingen 
mening att undersöka offentlig information för att marknaden är redan anpassad. 
 

� Stark effektivitet: Under de här förhållandena återspeglas all relevant information som 
finns att tillgå på marknaden. Utöver de två andra nivåerna inkluderas då även 
insiderinformation. Därmed är det omöjligt att vid några omständigheter som 
investerare göra regelbundna övervinster på den finansiella marknaden.  

 
 
3.3.1 Effektivitet på den svenska aktiemarknaden 
 
Ahlgren & Bernard (2006) har i sin studie undersökt de 39 största företagen som är noterade 
på den svenska aktiemarknaden. Det motsvarade då 81,5 % av det totala värdet. De kom fram 
till resultatet att Stockholmsbörsen inte har en stark effektivitet när ny information 
offentliggörs. Elfridsson & Eliasson (2007) har undersökt 30 stycken av de mest omsatta 
aktierna på Stockholmsbörsen under perioden 2003-2006. Resultatet syftar också här till att de 
undersökta företagen inte visar en fullt starkt effektivitet. Bengtsson, Håkansson, Schönbeck 
& Sunesson (2005) har i sin studie undersökt marknadseffektivitet runt den första dagen utan 
rätt till beslutad aktieutdelning. De har utgått från 56 stycken företag från Stockholmsbörsen 
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från 1996 till 2003. De menar att den svenska marknaden har visat tydliga bevis på en 
halvstark effektivitet. Även Ahlström & Eidegren (2003) kom fram till att det fanns en 
halvstark effektivitet i det urval de undersökt. Fokus låg på de 20 största företagen på den 
svenska aktiemarknaden under 2001-2002.  
 
Ahlgren & Bernard (2006), Elfridsson & Eliasson (2007), Bengtsson et al., (2005) och 
Ahlström & Eidegren (2003) har hänvisat till en studie som Claesson (1987) genomförde på 
Stockholms fondbörs. Claesson (1987) använde sig av ett urval på 49 av de mest omsatta 
aktierna under åren 1978-1984, och konstaterade att det finns ineffektivitet på den svenska 
marknaden. 
 
 
3.3.2 Effektivitet på tillväxtmarknader 
 
För att ett land ska kunna klassificera sig som ett tillväxtland eller uppkommande land, ska 
landet ha en snabb ekonomisk tillväxt i industriproduktionen och exporten över en tid (ITPS, 
elektronisk: 2007). Under uppsatsens tidsperiod som sträcker sig mellan åren 2000-2009, 
uppfyller de tre baltiska länderna kriterierna för tillväxtland alla åren utan det sistnämnda året 
(Balticseaweb, elektronisk: 2008). Internationellt är benämningen för de här typerna av 
länder, emerging markets (ITPS, elektronisk: 2007). Det finns forskning som har berört 
effektiviteten på de här specifika marknaderna. Hall, Urga & Zalewska-Mitura (1998) 
konstaterade efter en jämförelse av två index på den ryska aktiemarknaden, att marknaden 
initialt var ineffektiv, men att den efter två och ett halvt år anpassade sig och blev effektiv 
igen. Han kom också fram till genom att undersöka ett antal individuella aktier att en del var 
effektiva och andra inte. Islam, Watanapalachaikul & Clark (2007) undersökte istället den 
thailändska aktiemarknaden mellan åren 1975 och 2001 och det visade sig att aktiemarknaden 
var ineffektiv. Han menade att den svaga formen av effektivitet beror på en kombination av 
bristen på utveckling och konsekvenserna efter politiska beslut. En annan forskning inom 
tillväxtmarknader av Filis (2006), baserades på Atens börs mellan perioden 2000-2002. Efter 
noga tester konstaterade han att det inledande undersöknings året var ineffektivt, men att 
under det andra året av studien avancerade till en svag form av effektivitet. 
 
 
3.4 Tidigare forskning 
 
Efter grundlig undersökning i ämnet har vi inte påträffat någon forskning där enskilda 
bankaktier på Stockholmsbörsen har jämförts med de baltiska aktiemarknaderna i form av 
olika ekonometriska test. Vi tycker att det är viktigt att inkludera tidigare studier som berör 
integration mellan länder eftersom vi undersöker om det finns något samband mellan de fyra 
svenska storbankerna och de tre baltiska aktiemarknaderna. Därför är det intressant att se om 
det finns något samband mellan Sveriges aktiemarknad och de tre baltiska aktiemarknaderna. 
Den grundläggande teorin inom integration mellan aktiemarknader handlar om lagen om ett 
pris. Alltså i integrerade finansiella marknader kommer tillgångar med samma risk på olika 
marknader, generera samma avkastning när de mäts i samma valuta (Atmadja, 2005). 
 
Det finns forskning om integration som berör de baltiska aktiemarknaderna och de nordiska 
aktiemarknaderna, däribland Sveriges. Nielsson (2007) gjorde en studie där Estland jämfördes 
med de nordiska aktiemarknaderna baserat på data på veckobasis under perioden 1996 och 
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2006, vilket medförde 520 observationer. Hans slutsats var att det fanns integration mellan 
dem på lång sikt efter att ha använt kointegrations test. Dessutom visade hans undersökning 
på att det fanns svag korrelation (0,232) mellan Estlands och Sveriges aktiemarknad, efter att 
ha jämfört respektive generalindex.  
 
Det finns också forskning som undersöker integrationen mellan de baltiska aktiemarknaderna 
och de internationella marknaderna. Maneschiöld (2006)  presenterade en studie mellan de 
baltiska aktiemarknaderna och USA, Japan, Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Analysen 
byggde på olika tester som korrelationstest och kointegrations test . Studien baserades på en 
jämförelse av olika index i respektive länder och han använde sig av daglig dataserie under 
perioden 1996 och 2005, vilket medförde 2 425 observationer. Maneschiölds (2006) slutsats 
efter att ha använt kointegrations test var att det fanns kointegration mellan de Europeiska 
marknaderna och Lettland, starkast samband var det med Tyskland. Vidare framhäver han att 
korrelationen mellan de baltiska och internationella aktiemarknaderna var generellt relativt 
låg, mycket nära noll. En annan slutsats var att han kom fram till att de baltiska 
aktiemarknaderna korrelerade mer med varandra än mot den internationella aktiemarknaden. 
 
En annan studie av Moroza (2008) använde sig också av data på daglig basis, men använde 
sig av ett annat tidsintervall, närmare bestämt mellan åren 2000 och 2007. Men hon kom ändå 
fram till samma slutsats som Maneschiöld (2006). Hon valde också att inkludera Ryssland 
men det påverkade inte slutsatsen nämnvärt.  
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4. Empirisk metod  
 

I det empiriska metodkapitlet beskriver vi hur vi kommer att utföra undersökningen som 
redovisas i empiri avsnittet. Utöver det beskriver vi urvalet, hur datainsamlingen gått tillväga, 
validiteten och reliabiliteten av de data som uppsatsens undersökning grundas på samt annan 
information som är viktig för att ge läsaren en klarhet inför empiriavsnittet. Avslutningsvis 
granskar vi våra källor. 
 
 
4.1 Datainsamlingsmetod 
 
Det finns två olika kategorier vid insamling av data, sekundärdata och primärdata. Primärdata 
är information som samlas in för första gången. Därmed använder sig undersökaren av 
förstahandskällan direkt, den primära källan. Till skillnad från primärdata är istället 
sekundärdata upplysningar och information som är införskaffade och sammanställda av andra 
författare (Jacobsen, 2002).  
 
Som underlag till vår undersökning används sekundärdata i form av inhämtat datamaterial 
från The OMX NASDAQ Group. Datamaterialet som har tagits fram till undersökningen är 
respektive storbanks A-aktiekurs. Dessutom har vi valt att jämföra bankernas A-aktiekurser 
med de baltiska ekonomiernas respektive generalindex (GI). För att tydliga kunna se om det 
finns ett samband mellan de baltiska ländernas generalindex och Sveriges aktiemarknad har vi 
valt att utföra en jämförelse mellan respektive prisindex (PI). Utöver datamaterialet vi hämtat 
från The OMX NASDAQ Group har vi undersökt de fyra storbankernas årsrapporter för att få 
en uppfattning av deras exponering mot de baltiska ekonomierna.  
 
De datauppgifter vi har samlat in från den svenska och baltiska aktiemarknaden handlas i 
olika valutor. För att underlätta en jämförelse mellan dessa olika marknader bestämde vi oss 
för att omvandla de svenska aktiekurserna som var givna i svenska kronor till euro. Vi skapar 
då ett mer enhetligt material som genomgående är i valutan, euro. De olika ländernas 
aktiemarknader har olika helgdagar vilket resulterar i olika antal observationer sinsemellan. 
De datum som de olika variablerna inte har samma handelsdag på, har vi valt att plockat bort 
för att få en mer enhetlig data. Omvandlingen och borttagning av data har vi utfört i Microsoft 
Office Excel. 
 
 
4.2 Urval 
 
Vi har valt att basera undersökningen på de fyra storbankernas A-aktiekurser, vilket 
inkluderar Swedbank, SEB, Nordea och SHB. Eftersom A-aktien är den enda enhetliga 
aktiesorten som finns för alla fyra storbankerna väljer vi att utgå från den. Alla de utvalda 
bankerna kommer finnas i ett tidsintervall mellan 2000-01-01 och 2008-12-30, vilket medför 
att vi får 2098 stycken observationer. Vi har valt att använda oss av daglig data serie för att vi 
ska erhålla ett mer trovärdigt resultat. För Saunders et al. (2007) menar att ett större urval ger 
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en mer rättvisande bild. De fyra storbankernas aktiekurser ska sedan jämföras med de tre 
baltiska aktiemarknaderna. För att återspegla aktiemarknaden kommer generalindex att 
användas i respektive land. Anledningen till den valda tidsperioden är att det inte fanns att 
tillgå datamaterial längre tillbaka (The NASDAQ OMX Group, Inc., elektronisk: 2009). 
Tidsperioden innehåller också upp- och nedgångar på de olika marknaderna. Körner & 
Wallgren (2002) skriver att tidsserier kan innehålla mer eller mindre regelbundna svängningar 
och som kan hänvisas till om det råder hög- eller lågkonjunktur vid mättillfället. Därför har vi 
valt en längre period för att kunna studera materialet. Vi kommer också jämföra Baltikums 
och Stockholmsbörsens respektive generalindex. Av den orsaken att det då blir lättare att se 
om det finns något samband mellan Baltikums generalindex och hela den svenska 
aktiemarknaden. Den sistnämnda undersökningen kommer också att utföras inom samma 
tidsintervall och användning av daglig dataserie. De variabler vi kommer att bearbeta är 
respektive akties stängningskurs och respektive index stängningsvärde. 
 
 
4.3 Storbankernas aktieslag 
 
I undersökningen har vi valt att använda oss av de fyra storbankernas A-aktiekurser. Vi 
beskriver de olika aktieformerna för respektive storbank, och motivering till valet av 
aktieform ges enligt följande: SEB har två olika aktieformer noterade på Nasdaq OMX, 
Stockholmsbörsen. A-aktiekursen berättigar till en röst i företaget medan C-aktien motsvarar 
en tiondels röst. C-aktiens handel är begränsad och den kom till för att göra det lättare för 
utländskt ägande. Dessutom uppgår C-aktiens bara till 3,5 % av hela aktiekapitalet i banken 
(SEB:s årsredovisning, elektronisk: 2008). Nordea har tre olika aktieformer i koncernen, 
varav en som finns noterad på Stockholmsbörsen (SEK). De andra två är noterade på 
Köpenhamnsbörsen (DKK) och Helsingforsbörsen (EUR) (Nordeas årsredovisning, 
elektronisk: 2008). Inom Swedbank finns två olika aktieslag, A-aktien och preferensaktien. 
De både typerna berättigar till en röst i företaget. Preferensaktierna kommer 2013 att 
omvandlas till A-aktier eller stamaktier som de också kan definieras (Swedbank, elektronisk: 
2009). Handelsbanken har en liknande indelning som SEB, men de har en B-aktie istället för 
C-aktie. A-aktien berättigar en röst medan B-aktien motsvarar en tiondel av A-aktiens 
röstvärde. A-aktien står för den största delen av aktierna som ges ut av företaget, nämligen 98 
% (Handelsbanken, elektronisk: 2009). Anledningen till att vi har valt att inkludera de fyra 
bankernas A-aktiekurser eller stamaktie beror på att den aktieformen har de gemensamt och 
det är av den orsaken lättare att utföra undersökningen. Det medför också att jämförelsen 
mellan bankerna blir mer enhetlig. 
 
 
4.4  Finansiella index 
 
Index kan baseras på hela marknadens totala tillgångar, och användas i de här fallen som 
indikatorer för marknadens utveckling. Exempel på ansedda marknadsindex som finns idag är 
Dow Jones index i USA, Nikkei index i Japan och Stockholms All share index (SAX) i 
Sverige (Callervik & Falk, 2005). De baltiska aktiemarknaderna innehar också ett 
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generalindex i respektive land. Alla de tre indexen är bruttoindex, det förkortas med 
bokstäverna GI. Bruttoindexet återspeglar den korrekta bilden av marknaden, då utdelningen 
är återinvesterad. En annan variant av index är prisindex (PI), skillnaden är att det inte 
återinvesterar utdelningen, utan indexet baseras enbart på rörelserna i aktiepriset (The 
NASDAQ OMX Group, Inc., elektronisk: 2009). Vi har valt att använda oss av följande 
index: 
 
Tabell 4.4.1 

 
 
4.5 Ekonometriska metoder  
 
Nedan presenteras de delar som bearbetas i den kvantitativa undersökningen. Vi kommer 
utföra och bearbeta undersökningen i det ekonometriska programmet Limdep och dessutom 
med viss data bearbetning i Microsoft Office Excel. 
 
 
4.5.1 Multipel regression 
 
När det finns flera olika förklarande variabler används en mer avancerad modell. Den modell 
som används istället är multipel regressionsanalys. Denna modell undersöker variationerna i 
den oberoende variabeln med hjälp av flera förklarande variabler (Körner & Wahlgren, 2006). 
Enligt Andersson et al., (2007) gäller följande modell: 
 
y = α + β1χ1 + β1χ1 + ...+ βkχk+ ε 
 
 
4.5.2 β-koefficienten 
 
Enligt Carter Hill et al., (2008) är β-koefficienten vad som avgör lutningen på en 
regressionslinje: y = α + β1χ1 + β1χ1 + ...+ βkχk+ ε. Det visar alltså hur starkt sambandet är 
mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna. Om β-koefficienterna är 
positiva tyder det på ett positivt samband, och om de är negativa tyder det på ett negativt 
samband.  
 
 

Aktieindex Förkortning Index kategori 
OMX Tallinn (OMXT)   GI 

OMX Riga (OMXR)   GI 
OMX Vilnius (OMXV)   GI 
OMX Stockholm (OMXSPI) PI 
OMX Baltic (OMXB) PI 
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4.5.3 Determinationskoefficient, R² 
 
Enligt Eriksson & Weidersheim-Paul (2001) anger determinationskoefficienten 
förklaringsförmågan av en modell, det vill säga hur bra modellen beskriver variationer i 
variabeln som är beroende. Att förklaringsgraden är låg behöver dock inte betyda att det inte 
är en bra modell. Den låga förklaringsgraden kan bero på oprecisa mätningsmetoder, oriktiga 
utlämnande av förklaringsvariabler, och i vissa fall kan modellen avspegla en större verklig 
variation. Studenmund (2001) menar att det kan vara problematiskt att använda R2 när en eller 
flera oberoende variabel tillförs i en specifik modell. Eftersom flera variabler aldrig kan 
medföra att R2 minskar. Istället för att använda R2 finns då möjligheten att använda justerat R2 
som vanligtvis används då man har ett flertal oberoende variabler. 
 
 
4.5.4 P-värdet 
 
P-värdet kan inhämtas från ett ekonometriskt program genom användning av t-distributionen 
och värdet är korrekt om datamaterialet i undersökningen är normalfördelat (Studenmund, 
2001). Vid användning av p-värdet kan undersökaren fastställa om huruvida nollhypotesen 
(H0) ska förkastas genom att jämföra värdet med signifikansnivån, α. Regeln säger följande: 
 
“When the p-value of a hypothesis test is smaller than chosen of α, the test procedure leads to 
rejection of the null hypothesis.” (Carter Hill et al., 2008, s.104). 
 
Oftast väljs signifikansnivån på 5 %, om inte särskilda orsaker finns att välja en annan nivå 
för undersökningen. Men det är väldigt viktigt att undersökaren vet att felaktigt vald 
signifikansnivå kan ge konsekvenser i testet (Körner & Wahlgren, 2006). 
 
 
4.5.5 Normalfördelning 
 
Enligt Körner & Wahlgren (2006) är normalfördelningen en modell, vilken beskriver hur 
olika mätvärden kan variera. Normalfördelningen kan se olika ut beroende på de värden 
medelvärdet och standardavvikelsen antar. Körner & Wahlgren (2006) förklarar även 
normalfördelningen som ett viktigt instrument inom statistiken.  
 
Ett sätt att se om det finns normalfördelning är att grafiskt måla upp ett histogram med 
residualerna. Fast detta är inget statistiskt test, istället mäts skewness och kurtosis. Skewness 
mäter hur symmetriskt residualerna är kring värdet noll. Perfekt symmetriska resiudaler 
kommer att anta ett skewness värde på noll och ett kurtosis värde på tre (Carter Hill et al., 
2008). 
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4.5.6 Stationäritet och icke-stationäritet (Unit root) 
 
En tidsserievariabel är slumpmässig av den orsaken att det ej går att förutbestämma värdet på 
variabeln med fullständig säkerhet, därför att värdet är oklart tills den har observerats. Den 
här typen av variabler kan vara räntor, BNP och inflation (Westerlund, 2005). Ett exempel 
angående räntenivå i samhället som Carter Hill et al., (2008) tar upp är att dagens 
arbetslöshets nivå inte bara beror på den aktuella räntenivån, utan även på räntenivån i 
tidigare tidsperioder i ekonomin. Det innebär att en förändring i räntan kommer ha en 
påverkan på arbetslösheten nu och i framtiden. Det tar alltså tid för en ränteändring att ge 
effekt i ekonomin. En ekonomisk påverkan idag har inte en effekt förrän en period senare. 
Studenmund (2007) skriver att längden mellan påverkan och effekt kallas för en lag. Det 
engelska ordet lag, vilket betyder på svenska, eftersläpning eller tidsförskjutning enligt 
Prismas engelska ordbok (2008). 
 
I en regression där tidsseriedata används utgår undersökaren från att tidserierna är stationära. 
Datamaterialet sägs vara stationärt om dess medelvärde och varians är konstanta över tiden. 
Variabler som undersöks inom makroekonomi och finans innehåller dock oftast icke-
stationäritet, alltså med andra ord innehåller en enhetsrot (Unit root). När en ekonometrisk 
modell innehåller icke-stationäritet kan det uppstå mycket allvarliga problem. Troliga effekter 
kan vara att undersökaren drar felaktiga slutsatser, exempelvis kan personen dra slutsatsen att 
det förekommer ett starkt linjärt samband medan den egentliga sanningen är att det inte finns 
något samband (Westerlund, 2005).  
 
Det förekommer fler olika typer av tester för att bestämma om en tidsserie är stationär eller 
icke-stationär. Det vanligaste förekommande testet är Dickey-Fuller, men vid testning är det 
utvecklade testet Augmented Dickey-Fuller (ADF) det mest tillförlitliga. Eftersom det 
försäkrar att feltermerna inte är korrelerade. Testet presenteras enligt följande (Carter Hill et 
al,. 2008, s.337): 
 

∑
=

−− +∆++=∆
m

s
tststt vyayy

1
1γα  

 

Där ∆yt-1 = (yt-1-yt-2),  ∆yt-2=(yt-2-yt-3), …  
 
Variablerna ovan är så kallade tidsförskjutningar av första differensen, och de kan tillföras 
obegränsat i modellen tills residualerna garanterat inte är autokorrelerade. 
 
Följande hypotes gäller för testet:  
 
H0: γ = 0, (Serierna är icke-stationära) 
H1: γ < 0, (Serierna är stationära) 
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Testet går ut på att testa γ, om γ = 0 (ρ = 0) medför det att serierna är icke-stationära, alltså 
innehåller en Unit root. Men om nollhypotesen istället förkastas är serierna stationära. Om 
nollhypotesen ska förkastas måste t-värdet från modellen understiga det kritiska värdet som 
kommer från Dickey-Fuller tabellen (Carter Hill et al., 2008). Vi har valt att använda oss av 
två olika signifikansnivåer, närmare bestämt 1 % och 5 %.  
 
 
4.5.7 Autokorrelation 
 
Autokorrelation även kallad för seriell korrelation kan existera i vilken forskningsstudie som 
helst där ordningen på observationerna har någon betydelse (Studenmund, 2001). Vid 
användning av tidsseriedata uppstår autokorrelation nästan uteslutande i datamaterialet, 
eftersom den typen av data sträcker sig över tiden är det högst sannolikt att olika feltermer är 
autokorrelerade. Om autokorrelation förekommer måste datamaterialet korrigeras. I antagande 
fyra i en regressionsmodell är olika slumptermer linjärt oberoende. Om exempelvis ei och ej 
används som slumptermer måste deras kovarians vara lika med noll. Modellen skrivs ut på 
följande sätt (Westerlund, 2005): 
 
Cov (ei, ej) = 0 om i ≠ j  

 
Men om antagande fyra inte uppnås, alltså att de olika slumptermerna har en korrelation som 
är skild från noll. I så fall medför det att slumptermerna är autokorrelerade och det utformas 
enligt följande modell (Westerlund, 2005): 

 
Cov (ei, ej) ≠  0     

 
Det finns olika tester att undersöka om det finns autokorrelation i datamaterialet. Det 
vanligaste sättet är att använda sig av ett Durbin-Watson test (Studenmund, 2001). Testet 
utgår från hypotesen att ρ > 0, alltså att det förekommer positiv autokorrelation i 
datamaterialet. Hypotesen som testas är H0: ρ = 0, att det inte förekommer någon 
autokorrelation mot H1: ρ > 0. För att undersöka hypotesen används Durbin-Watson statistik. 
För att sedan besluta om nollhypotesen ska förkastas eller inte, måste vi ha ett kritiskt värde 
som fås ur en tabell. I Durbin-Watson tabellen finns det två kritiska värden, det undre (DL)och 
det övre (DU). För att sedan bestämma om vi ska förkasta eller icke-förkasta nollhypotesen 
används följande regler: Om DW < dL förkastas nollhypotesen, om istället DW > dU förkastas 
ej nollhypotesen, om dL > DW <  dU då går det ej att hitta slutsatser i testet (Westerlund, 
2005). 
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4.5.8 Korrelation 
 
Eriksson & Weidersheim-Paul (2001) menar att då syftet med en analys är att hitta samband 
mellan olika variabler, är det vanligt att välja korrelations- och regressionsanalyser som 
metoder. Korrelationskoefficienten visar hur starkt samband det finns mellan två variabler. 
Prognosinstitutet vid Statistiska Central Byrån (2007) skriver att det finns två sidor av 
korrelation, dels positiv och dels negativ korrelation. Om positiv korrelation förekommer 
mellan två variabler innebär det att när den ena variabeln ökar, sker även en ökning i den 
andra. Negativ korrelation innebär att motsatsen sker: när en variabel minskar sker en 
minskning också i den andra. Ökningens eller minskningens omfattning beror på vilken grad 
av korrelation som förekommer hos variablerna. Värdena mellan -1 och 1 kan förekomma, då 
korrelationen hamnar på 0 innebär det att det inte förekommer någon korrelation – inget 
samband finns.  
 
 
4.6 Validitet 
 
Eriksson & Wiedersheim–Paul (2001) menar att en uppsats validitet visar hur bra det som 
avses att mäta faktiskt mäts. Vi undersöker ett samband mellan olika variabler, genom att dels 
göra en regressionsanalys och dels göra en korrelationsanalys. ”När man statistiskt analyserar 
data för att söka samband mellan olika faktorer (t ex mellan reklam och omsättning), är 
korrelations- och regressionsanalys vanliga alternativ.” (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, 
s.100). Vårt syfte får en bra grund genom vår undersökningsmetod. Liknande undersökningar 
som vi redovisar under avsnittet tidigare forskning, har använt liknande 
undersökningsmetoder. Det stärker validiteten ytterligare för vår undersökning.  
 
 
4.7 Reliabilitet 
 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) är det också viktigt att se över hur stark 
reliabilitet en undersökning har. Reliabiliteten avgör hur tillförlitlig undersökningen är. Det 
vill säga om undersökningen är tillräckligt tillförlitlig, för att en annan forskare skulle ha 
kunnat få samma resultat om han eller hon hade gjort samma undersökning. Vi har använt oss 
av sekundärdata som vi hämtat från The NASDAQ OMX Group. Bolagsfakta (elektronisk: 
2009) skriver att NASDAQ OMX Group är världens största börsbolag med över 3 800 företag 
registrerade hos sig och deras teknologi underlättar handeln på över sjuttio börser.  
 
För att få en enhetlig data inför våra tester har vi konverterat alla siffror till euro samt tagit 
bort alla dagar då aktierna och börserna inte har öppet på samma dag. Konverteringsprocessen 
har utförts i programmet Microsoft Office Excel där det finns en automatfunktion som 
genererar det nya datamaterialet när vi lagt in valutakursen. Det minskar risken för 
bearbetningsfel och höjer vår reliabilitet. Vi har hämtat valutakursen från Sveriges Riksbank 
(2009), vilket medför en hög trovärdighet. Vi har också gått igenom materialet för hand för att 
se över att all data ser korrekt ut. Övriga tester har genomförts i ekonometri programmet 
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Limdep, förutom då vi genomförde ett ADF test, vi gjorde då tidsförskjutningen, samt 
differensen av tidsförskjutningar i Microsoft Office Excel. Syftet med att använda ett 
ekonometriprogram som Limdep istället för att själva sköta uträkningarna är att vi vill minska 
risken för bearbetningsfel.  
 
Vi har valt en undersökningsperiod i uppsatsen på nio år, eftersom att den valda perioden ökar 
sannolikheten till både upp- och nedgångar i ekonomin. Dessutom har undersökningen 
baserats på data på daglig basis, vilket inte alla liknande undersökningar har baserats på. De 
här valen bidrar till att reliabiliteten ökar ytterligare i uppsatsen. 
 
 
4.8 Källkritik 
 
”För den som skriver är källkritik en urvalsmetod; man bedömer det material man samlar in, 
rensar bort det som inte är bra och behåller det som åtminstone är acceptabelt. ” (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2001, s. 150).  Vidare menar Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) att 
reliabilitet och validitet är en viktig del i källkritiksbedömningen. Reliabilitet och validitet har 
vi dock redan bedömt i ett tidigare avsnitt.  
 
All sekundärdata som vi använt till vår analys har vi hämtat från The OMX NASDAQ Group. 
Vi har valt att hämta allt datamaterial därifrån eftersom det är de som sköter aktiehandeln för 
de index och företag som vi valt att inkludera i vår analys. Eftersom vi hämtar data från 
förstahandskällan minskar det risken för att det ska vara fel i datamaterialet.  
 
Vi har utöver sekundärdatainsamlingen sökt flera olika källor på internet. Bland annat ett 
flertal rapporter från Sveriges Riksbanks hemsida, den svenska ambassaden i Riga, Tallinn 
och Vilnius, Arbetsförmedlingens e-tidning Arbetsmarknaden et cetera. Vi har helt undvikit 
internetsidor som kan verka otillförlitliga eller föråldrade och istället lagt stor fokus på att få 
en stark trovärdighet.     
 
Vi har hänvisat till ett flertal kandidat-, magister- och masteruppsatser, huvudsakligen 
underbygger vi tidigare forskning med dessa uppsatser. Uppsatser har vi hittat på respektive 
Högskolas eller Universitets hemsida. Däribland Uppsala Universitet, Lunds Universitet, 
Högskolan i Umeå och Högskolan i Halmstad. Vi är medvetna om att tillförlitligheten överlag 
är större för en vetenskaplig artikel än för en kandidatuppsats. Vi har trots den vetskapen valt 
att använda oss av flera uppsatser, eftersom det funnits relativt nya uppsatser som behandlat 
liknande ämnen. Vilket vi inte funnit i lika stor bredd då vi eftersökt forskning på högre nivå.  
 
De litterära källorna har vi huvudsakligen lånat från Halmstad Högskolas bibliotek eller från 
Stadsbiblioteket i Halmstad. Utöver de böckerna vi lånat där har vi använt befintlig 
kurslitteratur från föregående kurser.  
 
Den sista sorten av källor vi har använt oss av är vetenskapliga artiklar. Vi har insamlat 
artiklarna genom att använda oss av sökverktyget Samsök, som finns att tillgå på Högskolan i 
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Halmstad. Vi har också hittat ett urval av vetenskapliga artiklar hos Social Science Research 
Network. På deras hemsida finns ett stort urval av vetenskapliga artiklar. Vi har även hämtat 
material från University of Connecticut och beställt en vetenskaplig artikel från Högskolan i 
Halmstads bibliotek.  
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5. Empiri  
 
De undersökningar och tester som gjorts på vårt datamaterial redovisas i empirin. För att 
förtydliga våra resultat finns det kommentarer till det empiriska resultatet.  
 
 
5.1 Makroekonomisk översikt 
 
Under tidsperioden 2000 till 2007 innehar alla de tre baltiska länderna hög ekonomisk tillväxt. 
De enskilt högsta tillväxt åren är 2005 och 2006, där Lettland och Estland hade ett värde 
omkring 10 %. Medan Litauen hade sin högsta BNP-tillväxt under året 2003. Om vi istället 
undersöker Sveriges ekonomiska tillväxt under undersökningsperioden 2000 till 2008, har de 
betydligt lägre värde än de tre baltiska länderna under nästintill hela perioden. Sverige har 
bara ett enskilt år som hade en högre tillväxt än ett enskilt land i Baltikum, närmare bestämt 
det första undersöknings året 2000 i Litauen. Förutom det sista undersöknings året 2008, då 
Lettland och Estland stod för en negativare tillväxt än Sverige. Viktigt att påpeka är att mellan 
åren 2007 och 2008 minskades den ekonomiska tillväxten för de tre baltiska länderna 
drastiskt. I en utsträckning Sverige inte var i närheten av (Statistics Estonia, elektronisk: 
2009).  
 
 Tabell: 5.1.1. 
BNP-tillväxt 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Sverige 4.4 1.1 2.4 1.9 4.1 3.3 4.2 2.6 -0.2 
Estland 9.6 7.7 7.8 7.1 7.5 9.2 10.4 6.3 -3.6 
Litauen  4.2 6.7 6.9 10.2 7.4 7.8 7.8 8.9  3.0 
Lettland 6.9 8.0 6.5 7.2 8.7 10.6 12.2 10.0 -4.6 
 
 
5.2 Storbankernas engagemang i Baltikum 
 
De fyra storbankerna har valt olika grader av exponering i Baltikum. I det här stycket 
beskriver vi bakgrunden till deras etablering och nuvarande ställning i Estland, Lettland och 
Litauen. Inledningsvis kommer vi presentera en modell (5.2.1) över hur 
kreditriskexponeringen är fördelad i de tre baltiska ekonomierna. Enligt Bankföreningen 
(elektronisk: 2004) betyder begreppet kreditrisk, ”risken för förlust på grund av åtagande 
enligt kreditavtal inte fullföljs”. Swedbank definierar istället begreppet enligt följande: ”Med 
kreditrisk avses risken för att en motpart inte fullgör sina förpliktelser mot koncernen och att 
ställda säkerheter ej täcker fordran.” (Swedbanks årsredovisning, elektronisk: 2008).  
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Tabell 5.2.1 

1 Statistik hämtad från SEB, Swedbank, Nordea & Handelsbanken, årsredovisning (elektronisk: 2008). 
2 Omräkning från Euro till SEK, använd kurs hämtad 2008-12-30 från Riksbanken (elektronisk: 2009). 

 
 
5.2.1 Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 
 
Vid årsskiftet 1998, etablerades SEB i Baltikum, genom att förvärva strategiska poster i tre 
banker. Bankerna som förvärvades var Eesti Ühispank i Estland, Latvijas Unibank i Lettland 
och Vilnius Bankas i Litauen (SEB:s årsredovisning, elektronisk: 1998). I januari 1999 valde 
sedan SEB att samla hela engagemanget i Baltikum i ett gemensamt bolag, SEB Holding AB 
(SEB:s årsredovisning, elektronisk: 1999). 
 
Under år 2000 väljer sedan SEB att fullborda ägandet i Baltikum genom att införskaffa de 
utestående aktierna i respektive bank. Efter årets slut uppgår ägarandelen till 100 % och 
därmed är de tre bankerna helägda av SEB-koncernen (SEB:s årsredovisning, elektronisk: 
2000).  
 
I slutet av 2008 har SEB 201 stycken kontor i de baltiska ekonomierna, varav 61 stycken i 
Estland, 63 stycken Lettland och 77 stycken i Litauen. Totalt fördelade över kontoren, 
tillhandahåller de service åt 2,5 miljoner privatkunder, vilket kan jämföras med 5 miljoner 
kunder som betjänas i hela koncernen (SEB:s årsredovisning, elektronisk: 2008). För att få en 
ytterligare uppfattning av SEB:s storlek i förhållande till konkurrenterna i Baltikum så 
presenteras här närmare information: SEB är den näst största banken i Estland med 24,4 % av 
marknadsandelarna av utlåningen till allmänheten i landet. SEB är också näst störst i Lettland 
med 14,4 %. I Litauen är SEB den största banken med marknadsandel på 30 % (SEB:s 
årsredovisning, elektronisk: 2008). 
 
                     

Total Kreditriskexponering 1 
Miljarder SEK 

SEB Nordea Swedbank Handelsbanken 

Koncernen 1 934 3160,362 1 722 2 058 

Estland, Lettland och Litauen 201,6 90,76 230,1  0,229652 

Procent av koncernen, Baltikum 10,4 % 3 % 13,4 % 0,00011 % 

Procent, Estland (Tallinn) 2,9 % 1 % 5,3 % 0,000095 % 

Procent, Lettland (Riga) 2,6 % 1 % 4,3 % 0,000015 % 

Procent, Litauen (Vilnius) 4,9 % 1 % 3,8 % 0 % 
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5.2.2 Nordea 
 
Under år 1992 bildades Investment Bank of Latvia. Det var en saminvestering med det 
baltiska investeringsprogrammet, ett program som hade i syfte att stödja utvecklingen av 
marknadsekonomin i de baltiska länderna. År 1999 valde sedan Merita Nordbanken, som det 
hette fram tills 2000, att ta över ägarstrukturen i banken och året därpå verkställdes ytterligare 
två stora förvärv av banker. Under 2000 började sedan företaget bedriva verksamhet i landet. 
Fem år senare expanderade verksamheten ytterligare och därmed finns Nordea representerat i 
alla de större distrikten i Lettland. I april år 2000 fick MeritaNordbanken tillåtelse från 
centralbanken att bedriva bankverksamhet i Litauen. Några år senare, genom förvärv av 
Kredyt Bank S.A, expanderade Nordea, från att endast ha ägt ett kontor i huvudstaden Vilnius 
till att inneha kontor i alla de större städerna i Litauen. Etableringen i Estland ägde rum 1992, 
då ett representationskontor invigdes. Men det dröjde tills 1997 innan bankverksamhet 
etablerades på allvar. Under 2000 och 2001 öppnades ytterligare verksamheter i två städer. 
2005 inrättades sedan det tionde kontoret i huvudstaden Vilnius (Nordea, elektroniskt: 2009). 
Nordeas engagemang i de baltiska länderna är idag totalt 54 stycken kontor och 198 000 
privat kunder. Nordea har olika marknadsandelar för bolån till privatkunder i de tre baltiska 
länderna, i Estland har de 12 %, i Lettland 16 % och i Litauen 9 % (Nordeas årsredovisning, 
elektronisk: 2008). 
 
 
5.2.3 Swedbank 
 
När Föreningsbanken och Sparbanken Sverige, 1997, valde att göra sammanslagningen till 
Föreningssparbanken ingick ett delägarskap i den baltiska bankverksamheten. Genom 
delägarskap i Bank Handlowy i Polen och Hoiupank i Estland kom banken åt de snabbaste 
växande ekonomierna i Europa och en av de marknadsledande bankerna i Baltikum 
(Föreningssparbankens årsredovisning, elektronisk: 1997).  
 
Under 1998 har Föreningssparbanken utökat sitt ägande till 49,95 % i den estniska banken 
Hansapank (Hoiupank) (Föreningssparbankens årsredovisning, elektronisk: 1998). Även 
under 1999 utökar banken sitt ägande till drygt 52 % i Hansapank, nu tar banken även steget 
och etablerar sig i Litauen och blir den enda bank med komplett bankverksamhet i de baltiska 
länderna, Estland, Lettland och Litauen (Föreningssparbankens årsredovisning, elektronisk: 
1999). 
 
Föreningssparbanken väljer, 2000, att sälja sina andelar i Bank Handlowy i Polen och 
förvärvar 5 % i Hansapank av Bank Handlowy. Banken utökar sin marknadsandel i Litauen 
genom att lägga ett kontantanbud på Lietuvos Taupomasis Bankas (Föreningssparbankens 
årsredovisning, elektronisk: 2000). År 2005 blir Hansabank (Hansapank) ett helägt bolag i 
Föreningssparbanken (Föreningssparbankens årsredovisning, elektronisk: 2005). Under 2006 
väljer Föreningssparbanken att genomföra ett namnbyte till Swedbank (Swedbanks 
årsredovisning, elektronisk: 2006). För att få en ytterligare uppfattning angående hur stora 
Swedbank är i Baltikum presenteras här marknadsandelarna för utlåning till privatpersoner i 
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de tre baltiska länderna: I Estland har banken 49 % av marknaden, i Lettland står dem för 28 
% och i Litauen 26 %. Därmed har Swedbank de största marknadsandelarna för utlåning både 
för marknaden i Estland och i Lettland. I den litauiska marknaden är det bara SEB som har en 
större marknadsandel (Swedbanks årsredovisning, elektronisk: 2008).  
 
 
5.2.4 Svenska Handelsbanken (SHB) 
 
Under 2005 förbereder banken sig för att öppna upp ett kontor i Estland med hjälp av deras 
finska avdelning. Kontoret öppnas upp 2006 i Tallinn (SHB:s årsredovisning, elektronisk: 
2005). De öppnade under maj 2008 också upp ett kontor i den Lettiska huvudstaden Riga. 
Därmed har de idag utlåning till två av de tre baltiska länderna, varav störst utlåning till 
Estland. Det andra landet de har utlåning till är Lettland. Därmed finns det ingen exponering i 
Litauen (SHB:s årsredovisning, elektronisk: 2008). 
  
 
5.3  Baltikums finansiella marknader – Estland, Lettland och Litauen 
 
Enligt The NASDAQ OMX Group, Inc., (elektronisk: 2009) skedde under tidigt 1990-tal en 
våg av privatiseringar av Estland, Lettland och Litauens statliga bolag, och därefter började 
finansmarknaderna byggas. Under den resterande delen av 1990-talet började handeln att 
förstärkas i Baltikum och i slutet av september 1999 bjöds de tre baltiska börserna in till 
NOREX. NOREX syfte är att skapa en gemensam nordisk och baltisk värdepappersmarknad 
där medlemmar kan skapa en attraktiv marknad för kunderna. Vid årsskiftet 2009 finns alla 
dem nordiska börser representerade och året därpå tillkom också de baltiska 
aktiemarknaderna, NASDAQ OMX Rigabörsen, NASDAQ OMX Tallinnbörsen och 
NASDAQ OMX Vilniusbörsen (The NASDAQ OMX Group, Inc., 2008). År 2004 bytte de 
baltiska börsernas moderföretag namn från OM HEX AB till OMX AB, som också är namnet 
på företaget idag (The NASDAQ OMX Group, Inc., elektronisk: 2009). 
 
Enligt Riksbanken (elektronisk: 2008) har de tre baltiska ländernas problem nu förvärrats 
kraftigt under den rådande finanskrisen. Det beror mycket på grund av att den inhemska 
efterfrågan minskas i de tre ekonomierna och utsikterna för exportmarknaderna försämras.   
 
 
5.3.1 Estland – NASDAQ OMX Tallinn  
 
Den estniska börsen grundades redan år 1920, handeln skedde då med utländsk valuta och 
med olika värdepapper. Grunden till dagens plattform uppstod efter självständigheten från 
Sovjet Unionen 1991 och Estland byggde återigen upp en marknad för värdepapper. En stor 
privatiseringsprocess startade och arbete med att skapa en rättslig marknad. I april 1995 
grundades den elektroniska handeln av Tallinn Stock Exchange tillsammans med tio 
affärsbanker, nio mäklarfirmor och flera statliga aktörer. Handeln kom igång den 31 maj, 
1996 och elva aktier var noterade. Efter en rad av olika sammanslagningar och samarbeten 



24 
 

slogs de baltiska marknaderna tillsammans 2004 och blev en del av OMX Exchange (The 
NASDAQ OMX Group, INC., elektronisk: 2009). 
 
 
5.3.2 Lettland – NASDAQ OMX Riga 
 
Aktiemarknaden grundades 7 december 1993, men det dröjde två år till innan den officiellt 
lanserades för handel till allmänheten. I begynnelsen var det enbart handel på tisdagar. JSC 
Latvijas Unibanka blev år 1995, det första företaget att bli baserat på en officiell lista på 
börsen. Under samma år utvecklades sedan börshandeln från att enbart handlas en gång i 
veckan till att handlas fyra gånger i veckan. År 1997 kom sedan det här att fullbordas till att 
handlas alla arbetsdagar i veckan. Året efter lanserades det första indexet på Rigas 
aktiemarknad, RICI. Vidare blev det under 2000, en möjlighet för alla medlemmar att handla 
direkt över internet, vilket underlättade börshandeln i landet (The NASDAQ OMX Group, 
Inc., elektronisk: 2009). 
 
 
5.3.3 Litauen – NASDAQ OMX Vilnius 
 
I september 1992 lades grunden för den litauiska värdepappersmarknaden. Arbetet med att 
bygga upp marknaden började 1993, med att de första kurserna för aktiemäklare startade och 
samma år hölls också den första handelssessionen. Under 1995 kom daglig handel i 
statspapper igång, samt handel i aktier två gånger per vecka. Året efter började även 
värdepapper handlas dagligen. Ett par år senare, i augusti 2004 får den litauiska börsen sitt 
nuvarande namn NASDAQ OMX Vilnius (The NASDAQ OMX Group, INC., elektronisk: 
2009).  
 
 
5.4 Inledande test av data 
 
Inledningsvis kommer vi i empirin att presentera resultaten från det enhetsrots test vi utfört, 
Augmented Dickey-Fuller (ADF-testet). Vidare kommer också Durbin-Watson testet och 
testet om normalfördelning presenteras.  
 
 
5.4.1 Stationäritet och icke-stationäritet (Unit root) 
 
För att se om observationerna innehåller icke-stationäritet utför vi ett ADF-test för att 
kontrollera detta. Datamaterialet måste innehålla stationäritet så inga felaktiga slutsatser 
kan dras. Testet är utfört på varje enskilt index och aktiekurs i nedanstående modell 
(5.4.1.1). Därefter kan slutsatsen dras om variabeln är icke-stationär eller stationär. Om 
nollhypotesen förkastas förekommer stationäritet och om den icke-förkastas är den icke-
stationär, alltså den innehåller ingen enhetsrot (Unit root).  
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Under undersökningsprocessen konstaterade vi att datamaterialet inte var stationärt av den 
orsaken att vi inte hade tillräckligt låga t-värden. Vi inledde därför med att göra 
tidsförskjutningar på alla variabler i syfte att vardera variabel skulle uppfylla bättre t-värde. 
Vi har provat upp till 23 stycken tidsförskjutningar på våra modeller, överlag har det dock 
räckt med ett mindre antal tidsförskjutningar. Vi har gjort tidsförskjutningar för att få ett lägre 
t-värde i ADF-testet, vilket ökar sannolikheten att H0 förkastas och att datamaterialet då är 
stationär. I tabell 5.4.1.1 går det att utläsa vilken tidsförskjutning det är på variabeln. 
Tidsförskjutning är som vi tidigare nämnt, är samma namn som det engelska ordet lag. Därför 
har vi valt att kalla våra variabler för till exempel SEBLAG1. SEB visar vilken grundvariabel 
vi använder, lag att det är en tidsförskjutning och 1 att det är första tidsförskjutningen. 
 
I regressionerna vi utfört har vi valt att använda förstadifferensen av de tidsförskjutningar vi 
har gjort som beroende variabel. De övriga differenserna av tidsförskjutningarna har vi provat 
att använda som oberoende variabler men vi har inte valt att använda några av dem eftersom 
de inte har gett bättre resultat. Vi har också gjort ett försök att testa spegelvända 
tidsförskjutningar upp till cirka 20 stycken för att förbättra datamaterialet men det har inte gett 
oss någon fördel, varför vi valt att exkludera det helt från våra regressioner.   
 
Följande hypotes gäller:  
 
H0 = Serierna är icke-stationära (Unit root) 
H1 = Serierna är stationära 
 
Testet gav följande resultat: 
 
Tabell: 5.4.1.1 

Namn  Stationära 
variabler 

Augmented Dickey-
Fuller värde  

Kritiskt 
värde 

Resultat 

SEB SEBLAG1 – 3,897    – 3,41** H0 förkastas 
Nordea NORDLAG1 – 4,599 – 3,96* H0 förkastas 
Swedbank SWEDLAG1     – 4,075    – 3,96* H0 förkastas 
SHB SHBLAG1 – 3,660    – 3,41** H0 förkastas 
Riga RIGLAG2 – 3,760 – 3,41** H0 förkastas 
Tallinn TALLAG2 – 8,585    – 3,96* H0 förkastas 
Vilnius VILLAG2 – 7,589    – 3,96* H0 förkastas 
Baltikum BALLAG2 – 29,176    – 3,96* H0 förkastas 
Stockholm STOLAG23 – 3,784 – 3,41** H0 förkastas 
* 1 % signifikansnivå. 
** 5 % signifikansnivå (Carter Hill et al., 2008). 
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5.4.2 Autokorrelation 
 
Genom att genomföra ett Durbin Watson test går det utreda om det förekommer 
autokorrelation i datamaterialet. Ett Durbin Watson värde (DW-värde) genereras automatiskt 
då en vanlig regression utförs i ekonometriprogrammet Limdep. Värdet som genereras 
jämförs mot ett kritiskt värde (dU). Durbin Watson tabellen med de kritiska värdena är hämtad 
från Stanford University (elektronisk: 2006). Då vi jämfört alla DW-värden mot dU, när vi 
testat rådatamaterialet och varje variabel för sig, kunde vi konstatera att nollhypotesen om 
ingen autokorrelation kunde icke-förkastas enligt modell 5.4.2.1.  
 
Följande hypotes gäller:  
 
H0 = Ingen autokorrelation 

H1 = Autokorrelation 

 
Testet gav följande resultat: 
 
Tabell: 5.4.2.1 

Variabel DW värde 4-DW värde dU
1 K Nollhypotesen (H0) 

SEB 2,00342 1,99658 1,93149 6 Icke-förkastas 
Nordea 2,01195 1,98805 1,92947 4 Icke-förkastas 
Swedbank 2,00357 1,99643 1,93149 6 Icke-förkastas 
SHB 2,00776 1,99224 1,92947 4 Icke-förkastas 
Riga 2,01328 1,98672 1,92947 4 Icke-förkastas 
Tallinn 2,01490 1,9851 1,92947 4 Icke-förkastas 
Vilnius 1,99598 - 1,93049 5 Icke-förkastas 
Baltic 2,02981 1,97019 1,93350 8 Icke-förkastas 
Stockholm 1,95028 - 1,93049 5 Icke-förkastas 
1 Kritisk värde, dU (Stanford University, elektronisk: 2006) 

 
Vi upptäckte dock att autokorrelationen var mycket hög då vi satt ihop våra modeller med de 
variabler som visat tillfredställande värden. Trots att vi gått tillbaka i testen och provat fler 
tidsförskjutningar, spegelvända tidsförskjutningar och tidsförskjutningsdifferenser har vårt 
datamaterial inte blivit fri från autokorrelation. Vi är medvetna om att autokorrelation gör att 
det inte går att dra några fullt säkerställda slutsatser om materialet. Då vi slutat att bearbeta 
vårt material, efter att vi konstaterat att autokorrelationen inte minskar efter våra 
korrigeringar, har vi valt att inte testa för homo- och hetroskedasticitet.   
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5.4.3 Normalfördelning 
 
Testet för normalfördelning har utförts med vårt rådatamaterial som utgångspunkt, då dessa 
observationer är de som sedan ska bearbetas. Normalfördelningen har utförts på varje enskild 
variabel i undersökningen. I nedanstående tabell (5.4.3.1) redovisas resultatet för testet: 
 
Tabell: 5.4.3.1 

Variabel Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum Skewness Kurtosis 

Riga 377,815567 199,070400 106,420000 764,500000 0,3125 1,6433 

Tallinn 419,805391 262,745259 110,730000 1043,29000 0,4954 1,9291 

Vilnius 263,085639 170,383003 63,1800000 591,440000 0,3058 1,4770 

SEB 13,9774311 4,82534493 5,71355000 27,0368000 0,9336 2,9153 

Nordea 7,60758690 2,35441683 3,46500000 12,8738000 0,3960 2,1340 

Swedbank 16,3145705 4,76464115 4,99000000 29,5575300 0,7267 2,8260 

SHB 17,3595931 2,93546891 11,1078000 24,9937500 0,2236 2,2950 

Baltikum 255,546640 141,266919 80,0200000 534,210000 0,3552 1,5899 

Stockholm 2448,88587 680,705148 1153,17632 3959,78474 0,1720 2,1133 

 
Värdena som skewness och kurtosis ska anta är noll respektive tre för att kunna anta 
normalfördelning. I detta fall visar det sig att normalfördelning inte kan antas i testet ovan.  
 
 
5.5 Korrelationsmatris 
 
Tabell: 5.5.1 

 STHLM  BALT SEB NORD SWED SHB RIGA TALL VILN 
STHLM 1         

BALTIKUM 0,6819   1        

SEB 0,8422    0,8713   1       

NORDEA 0,8635    0,8182    0,9226   1      

SWEDBANK 0,8171    0,8457    0,9643    0,8470   1     

SHB 0,7305    0,8028    0,9161    0,9024    0,8946  1    

RIGA 0,6374    0,9791    0,8533    0,8122   0,8048 0,8028  1   

TALLINN 0,6904    0,9905    0,8897    0,8375 0,8450    0,8015    0,9785   1  

VILNIUS 0,6773    0,9864    0,8330    0,8317    0,7825   0,7740    0,9742    0,9776 1 

 
Vi har valt att utföra en korrelationsanalys för att tydligare kunna avgöra sambanden mellan 
indexen och storbankerna. Generellt uppvisar matrisen hög korrelation mellan alla enskilda 
variabler i undersökningen. Som det också går att utläsa av tabell: 5.5.1 har Tallinnbörsen och 
Baltikums generalindex högst korrelation (0,9905), och Rigabörsen och Stockholmsbörsen 
har lägst korrelation (0,6374). 
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5.6 Modeller för Baltikum och Sverige 
 
Vi har formulerat en enkel regressionsmodell för att ta reda på hur Stockholmsbörsen 
påverkar det baltiska sammanlagda generalindexet. Den enkla modellen är en sidomodell för 
uppsatsen som vi valt att inkludera eftersom vi vill visa på hur starkt det allmänna sambandet 
är mellan baltiska börser och den svenska börsen Vi har valt att sammanfatta de nyckeltal vi 
utläst från den enkla regressionen i tabell 5.6.1.  
 
Följande modeller gäller:  
 

� BALT2 = α + β1* STO23 + ε 
 
Tabell: 5.6.1. 

Beroende Oberoende β-Koefficient R2 Justerat R2 P-värde 

Baltikum   0,465005 0,46475  

 Konstant -90,06688472   0,0000 * 

 Stockholm 0,1416244151   0,0000 * 
* Signifikansnivå: 1 %.  
** Signifikansnivå: 5 % (Carter Hill et al., 2008). 
Vi markerar p-värden som inte är signifikanta med n.s. 

 
Stockholm visar på positiv β-koefficient, vilket tyder på ett positivt samband. 
Determinationskoefficienten (R2) ligger på 46,505 %. P-värdet antar värde noll för alla 
variabler i regressionen, eftersom p-värdet klarar 99 % konfidensnivån, kan resultatet 
statistiskt säkerställas.  
 
 
5.7 Multipel regression 
 
Sju av de nio modellerna vi arbetat från utgår från multipel regression, det vill säga att det 
finns fler oberoende variabler än i den enkla regressionen. Vi inleder med att visa hur 
modellerna ser ut för de svenska storbankerna. Den allmänna multipla regressionsmodellen, 
som vi presenterade i metodstycket, ser ut som följande: 
 
y = α + β1x1 + β2x2 + ... + βkxk + ε 
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5.7.1 Modeller för de baltiska ekonomierna 
 
Vi har även utgått från multipel regression för de baltiska ekonomiernas modeller. Vi 
undersöker hur de svenska storbankerna påverkar de baltiska aktieindexen. I denna modell har 
vi utgått från att de baltiska indexen är beroende och de svenska storbankerna är oberoende. 
Som under de tidigare modellerna går det att utläsa nyckeltal i tabell: 5.7.1.1. 
 
Följande modeller gäller:  
 

� RIGA2 = α + β1t + β2*SEB1 + β3*NORD1 + β4*SWED1 + β5*SHB1 + ε 
 

� TALLIN2 = α + β1t + β2*SEB1 + β3*NORD1 + β4*SWED1 + β5*SHB1 + ε 
 

� VILNIUS2 = α + β1t + β2*SEB1 + β3*NORD1 + β4*SWED1 + β5*SHB1 + ε 
 
Tabell: 5.7.1.1 

Beroende Oberoende β-Koefficient R2 Justerat R2 P-värde 

Riga   0,736637 0,73613  

 Konstant -172,9618339   0,0000 * 

 SEB 38,51616199   0,0000 * 

 Nordea 3,729206626   0,2207 n.s 

 Swedbank -10,52981217   0,0000 * 

 SHB 8,990601179   0,0000 * 

Tallinn   0,796717 0,79633  

 Konstant -153,6297895   0,0000 * 

 SEB 52,06135692   0,0000 * 

 Nordea 15,47345605   0,0000 * 

 Swedbank -4,403385553   0,0636 n.s 

 SHB -11,51610902   0,0000 * 

Vilnius   0,722088 0,72156  

 Konstant -137,9349068   0,0000 * 

 SEB 17,45079012   0,0000 * 

 Nordea 33,44025437   0,0000 * 

 Swedbank 0,03790882885   0,9832 n.s 

 SHB -5,633923836   0,0028 * 
* Signifikansnivå: 1 %.  
** Signifikansnivå: 5 % (Carter Hill et al., 2008). 
Vi markerar p-värden som inte är signifikanta med n.s. 

 
Med Swedbank som undantag visar Rigas β-koefficienter ett positivt samband. Det justerade 
R2 ligger på 73,613 %. Nordea är den enda variabeln som inte uppfyller kravet för ett 
statistiskt säkerställt samband på 95 % konfidensnivå.  
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Även Tallins β-koefficienter visar på ett positivt samband för SEB och Nordea medan SHB 
och Swedbanks β-koefficienter är negativa. Swedbank har dock ett p-värde på 6,36 % vilket 
inte är inom 95 % konfidensnivån.  
 
Vilnius β-koefficienter indikerar också på ett positivt samband, med SHB som undantag. 
Dock har Swedbank ett p-värde på 98,32 %, vilket inte är statiskt säkerställt utifrån 95 % 
konfidensnivån.  
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6. Analys  
 
I analysavsnittet utreder vi uppsatsens syfte med utgångspunkt från resultaten från den 
empiriska undersökningen. Utifrån den teoretiska referensramen analyserar vi sambandet 
mellan de baltiska ekonomierna och de fyra svenska storbankerna. 

 
 
6.1 Makroekonomisk översikt 
 
De tre baltiska ekonomierna har haft en stark ekonomisk tillväxt under nästintill hela 2000-
talet, en tillväxt som har varit betydligt högre än Sveriges ekonomiska tillväxt under samma 
tidsperiod. Enligt Fama (1981), Fama (1990), Geske & Roll (1983) och Schwert (1990) finns 
det ett positivt samband mellan ekonomisk tillväxt och aktiekurser. Då ett land haft en positiv 
ekonomisk tillväxt under en period menar Eklund (2007) att företagen blir mer 
investeringsvilliga vilket medför en ökad belåning för många av företagen. Samtidigt sker en 
löneökning hos konsumenterna vilket driver på privatpersoners egna konsumtion och även 
deras konsumtionsbenägenhet ökar, därmed ökar också deras vilja att låna för konsumtion. 
Kreditexpansionen som sker här kommer att göra att den ekonomiska tillväxten fortsätter att 
öka till en punkt då kostnaderna stiger och företagens fabriker är utnyttjade till maxkapacitet. 
Vidare menar Eklund (2007) att den ökade efterfrågan på lån har drivit upp räntan och de som 
är skuldsatta börjar då amortera på sina lån samtidigt som arbetslösheten stiger. I nästa avsnitt 
kommer vi att beskriva hur kreditriskexponeringen för de fyra svenska storbankerna har 
förändrats i Baltikum, där det här scenariot har utspelats under de senaste åren.  
 
 
6.2 Storbankernas engagemang i Baltikum 
 
Från att inte haft någon exponering mot Baltikum i början av 1990-talet, har de fyra svenska 
storbankerna skapat en dominerande position hos de tre baltiska ekonomiernas 
bankmarknader. Enligt storbankernas årsredovisningar (Swedbank; SEB; Nordea, 2008) hade 
Swedbank, SEB och Nordea över 80 % av utlåningsmarknaden i Estland, cirka 50 % i 
Lettland och drygt 60 % i Litauen. Enligt Fregert & Jonung (2005) begränsar en hög 
reservkvot kreditexpansionen i ett samhälle. Vidare menar Eklund (2007) att då den monetära 
basen i ett land ökar, kommer det leda till en kreditexpansion. Eftersom delar av den monetära 
basen kommer att placeras hos bankerna, vilka i sin tur kan öka sin utlåning. Vilken grad som 
kan ökas styrs av reservkvoten. Kreditexpansionsfenomenet som beskrivs här kallas för 
kreditmultiplikatorn. Abdullah & Hayworth (1993) menar att det finns ett positivt samband 
mellan penningmängden och avkastning på aktier, dock menar Ibrahimi et al., (1995) att 
penningmängden som variabel inte var signifikant och därför kan ett samband inte 
säkerställas.   
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6.3 Inledande test av data 
 
För att undersökningen ska kunna statistiskt säkerställas måste rådatamaterialet genomgå 
olika ekonometriska tester. Inledningsvis genomförs ett Unit root test för att se huruvida 
testen innehåller icke-stationäritet eller stationäritet. Resultaten visade på att stationäritet 
förekom, vilket bidrar till att tillförlitligheten stärks i undersökningen. Alla variabler i testet 
klarade gränsen för 95 % konfidensnivå. Det förekommer också fyra variabler som uppfyllde 
den starkaste konfidensnivån på 99 %. För att se om autokorrelation finns i datamaterialet har 
ett Durbin-Watson test genomförts, det resulterade i att nollhypotesen, om ingen 
autokorrelation, icke-förkastades. Därmed uppfyller resultatet ett statistiskt säkerställt 
samband för de två inledande testerna. Vi har också undersökt om datamaterialet är 
normalfördelat. Testet uppvisade att ingen enskild variabel uppfyllde kriterierna för 
normalfördelning, vilket bidrar till att regressionerna får betraktas med viss försiktighet. 
 
 
6.3.1 Korrelationsanalys 
 
Efter att undersökt sambandet mellan Baltikums och Stockholmsbörsens generalindex har det 
påträffats positiv korrelation (0,6819) mellan de två ländernas aktieindex.  Med en positiv 
korrelationskoefficient som i det här fallet, tyder det på att det finns ett samband mellan de två 
variablerna. Därmed innebär det att när det ena aktieindexet ökar, ger det också en ökning i 
det andra aktieindexet. Det är noterbart att det finns en stark korrelation mellan Baltikums 
sammanlagda generalindex och de respektive ländernas generalindex. Det är också noterbart 
att det finns en stark korrelation mellan Stockholmsbörsen generalindex och de fyra svenska 
storbankerna (tabell 5.5.1).  
 
Då vi analyserar korrelationsmatrisen upptäcker vi att SEB generellt sett har starkast 
korrelation gentemot de baltiska indexen relativt till de andra storbankerna. SEB och 
Tallinnbörsen har den starkaste korrelationen i analysen mellan storbankerna och de baltiska 
indexen. Korrelationen mellan SEB och Rigabörsen ligger på en marginellt lägre nivå, och 
svagast korrelation finns det mellan SEB och Vilniusbörsen. SEB är den storbank som har 
starkast korrelation till det baltiska generalindexet. Nordea och Tallinnbörsen visar upp den 
starkaste korrelationen av de tre baltiska indexen då vi jämför med Nordea. Vilniusbörsens 
korrelation visar dock ett värde som ligger marginellt lägre. Rigabörsen och Nordea visar upp 
en korrelation som är något lägre än de två andra baltiska indexen. Korrelationen mellan 
Swedbank och Tallinnbörsen visar på den starkaste, medan Swedbank och Rigabörsen har den 
näst starkaste korrelationen och Swedbank och Vilniusbörsen har den svagaste korrelation av 
Swedbanks korrelationsanalys. SHB och Rigabörsen visar på den högsta korrelationen när vi 
undersöker SHB, dock ligger SHB och Tallinnbörsen marginellt lägre. Korrelationen mellan 
SHB och Vilniusbörsen får en relativt svagare nivå än de föregående börserna. Nämnvärt är 
också att SHB har den lägsta korrelationen av de enskilda storbankerna. 
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6.3.2 Analys av Baltikum och Sverige 
 
Den enkla regressionsmodellens β-koefficient, visar på ett positivt samband mellan det 
baltiska och svenska aktieindexet. Förklaringsgraden mellan variablerna uppgår till 46,475 %. 
P-värdet för den enkla regressionsmodellen uppgår till 99 % konfidensintervall, vilket betyder 
att det uppfyller kravet för ett statistiskt säkerställt samband. 
 
Det kan också finnas andra faktorer som påverkar sambandet mellan de två indexen. Emery & 
Finnerty (1997) menar att då ny information kommer in på en effektiv marknad, kommer 
aktiekurserna automatiskt att anpassa sig till en effektiv prisnivå. Vi menar att det kan vara en 
av flera faktorer som påverkar sambandet mellan den svenska aktiemarknaden och det 
baltiska generalindexet. Som vi tidigare skrivit finns det indikationer till att det förekommer 
ineffektivitet på både den svenska aktiemarknaden och de baltiska aktiemarknaderna. 
Forskningen som berör effektiviteten på den svenska aktiemarknaden delar liknande 
slutsatser. Ahlgren & Bernard (2006) menar att marknaden inte hade en stark effektivitet. 
Elfridsson & Eliasson (2007) menar också i sina studier att den svenska aktiemarknaden inte 
uppvisade en fullt stark effektivitet. Likaså Bengtsson et al., (2005) visade på samma 
slutsatser, att marknaden inte var fullt effektiv utan att den uppgick till nivån för halvstark 
effektivitet. Forskningen som berör effektiviteten på tillväxtmarknader delar också liknande 
slutsatser. Som vi skrev i teori avsnittet (3.3.2) uppfyller de baltiska länderna kriterierna för 
att bli kallad för tillväxtländer. Hall (1998) menade i sina studier att rysslandbörsen initialt var 
ineffektiv, men att börsen anpassade sig efter två och ett halvt år och blev effektiv igen. En 
annan studie av Filis (2006) som då undersökte den grekiska Atenbörsen, menade att 
marknaden uppgick till en svag form av effektivitet. De här jämförelserna ger indikationer på 
att det förekommer ineffektivitet på både den svenska aktiemarknaden och de baltiska 
aktiemarknaderna. Det ger också vissa indikationer att ett tillväxtland, som de baltiska 
länderna uppfyllde kriterierna för under nästintill hela den undersökande perioden, har en 
svagare form av effektivitet. 
 
 
6.3.3 Analys av de tre baltiska ekonomierna 
 
Det förekommer ett positivt samband för SEB:s, Nordeas och SHB:s β-koefficienter till den 
beroende variabeln, Riga. Till skillnad från de andra storbankerna har Swedbank istället ett 
negativt samband med börsen. Modellens förklaringsgrad uppvisar ett värde på 73,613 % och 
signifikansnivån ligger inom 99 % konfidensnivå för alla variabler utan Nordea, som inte 
uppfyller 95 % konfidensnivån. Det medför att variabeln Nordea får betraktas med viss 
försiktighet i modellen.  
 
Efter att vi undersökt β-koefficienterna för den beroende variabeln Tallinn, påträffas ett 
positivt samband med SEB och Nordea. De andra två storbankerna Swedbank och SHB visar 
på ett negativt samband med Tallinnbörsen. Förklaringsgraden för den här modellen är högre 
än för den föregående modellen där Riga var beroende variabel, värdet uppgick till 79,633 %. 
Även i den här modellen finns det tre variabler som uppfyller en konfidensnivå inom 99 %, 
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närmare bestämt SEB, Nordea och SHB. Swedbank däremot klarar inte kriterierna för 95 % 
konfidensnivå och uppfyller därmed inte statistiskt säkerställt samband.  
 
Vilnius β-koefficienter ger ett positivt samband för storbankerna SEB, Nordea och Swedbank. 
SHB:s β-koefficient för den här modellen visar på ett negativt samband, vilket det också 
gjorde för Tallinnbörsen. Den här modellens förklaringsgrad är den lägsta av alla baltiska 
index i undersökningen med ett värde på 72,156 %. P-värdet för variabeln Swedbank är dock 
inte heller här signifikant inom en 95 % konfidensnivå. De resterande variablerna ligger inom 
99 % konfidensnivå och de uppfyller därmed kriterierna för ett statistiskt säkerställt samband. 
Det är viktigt att påpeka att det förekommer autokorrelation i modellen och resultatet får 
tolkas med försiktighet.  
 
 
6.4 Tidigare forskning 
 
Mycket av den tidigare forskningen vi undersökt har använt korrelationsanalys som 
instrument för att mäta sambandet mellan undersökningsvariablerna. Nielsson (2007) menar 
att korrelationen mellan den svenska aktiemarknaden och den estniska aktiemarknaden antar 
ett värde på 0,232 mellan åren 1996 till 2006. Nielsson (2007) har utgått från datamaterialet 
på veckobasis. Vi har dock uppmätt en betydligt högre korrelation på 0,6904. Det kan vara 
flera faktorer som gör att resultaten skiljer sig åt. En faktor som påverkar är att det är olika 
tidsperioder som visserligen överlappar varandra bitvis. En annan faktor som kan ha stor 
betydelse är att vi har använt betydligt fler observationer eftersom vi utgått från dagsdata. 
 
Studien av Maneschiöld (2006) visar på att Baltikums generalindex har en låg korrelation, 
mycket nära noll gentemot internationella marknader, närmare bestämt USA, Japan, 
Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Precis som Maneschiöld (2006) menar Moroza 
(2008) att korrelationen ligger på en låg nivå. Moroza (2008) har också inkluderat Ryssland i 
sin undersökning. I vår analys har vi istället undersökt den baltiska aktiemarknaden och den 
svenska aktiemarknaden, där har undersökningens resultat visat på en relativt hög korrelation. 
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7. Slutsatser 
 
I det sjunde kapitlet redovisas våra slutsatser. Vi grundar dem på resultaten som 
åskådliggjorts av vår kvantitativa undersökning. Utöver det presenteras våra egna 
reflektioner och förslag på framtida forskning. 
 
 
7.1 Studiens slutsats  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan de tre baltiska aktiemarknaderna och 
de fyra svenska börsnoterade storbankerna.  
 
Efter att analyserat korrelationsmatrisens har vi kommit fram till slutsatsen att det finns en 
genomgående stark korrelation för de svenska storbankerna gentemot de tre baltiska 
aktiemarknaderna. Vilket vi tror korrelationen delvis kan förklaras av de fyra storbankernas 
kreditriskexponering i de baltiska länderna. Dock uppvisar även SHB en hög korrelation, trots 
att de har en obefintlig exponering gentemot de tre baltiska ekonomierna. Det finns ett flertal 
orsaker till varför vi hittat korrelation mellan storbankerna och indexen. En variabel som kan 
påverka resultatet är att varken de baltiska ekonomiernas aktiemarknader eller den svenska 
aktiemarknaden har en stark effektivitet. Dessutom måste vi ta hänsyn till att det förekommer 
autokorrelation och samt att variablerna inte uppfyller kraven för normalfördelning, vilket 
påverkar resultatet.  
 
Regressionsanalysen mellan den svenska aktiemarknaden och det baltiska generalindexet 
visar på ett positivt samband. Eftersom vi funnit en trend mellan de här variablerna, menar vi, 
att eventuella trender mellan storbankerna och de baltiska indexen kan vara ett resultat av 
sambandet mellan deras tillhörande totala index. Undersöker vi regressionsanalysen mellan de 
fyra storbankerna och de baltiska aktieindexen hittar vi ett genomgående positivt samband för 
två av de fyra storbankerna i de tre baltiska marknaderna, närmare bestämt SEB och Nordea. 
Dock uppfyller inte Nordea kriterierna för att kunna statistiskt säkerställas i regressionen för 
Rigabörsen. SHB visar på ett negativt samband för både Tallinn- och Vilniusbörsen däremot 
finns det ett positivt samband med Rigabörsen. Däremot har Swedbank ett samband som inte 
statistiskt kan säkerställas för både Tallinn- och Vilniusbörsen. Gentemot Rigabörsen har 
Swedbank ett negativt samband. Sammanfattningsvis indikerar regressionsanalysen på att det 
överlag finns ett positivt samband mellan storbankerna och de tre baltiska ländernas börser, 
men problematiken mot den slutsatsen är dock att en del variabler som vi förklarade i det här 
stycket inte uppfyllde gränsen för statistiskt säkerställt samband. 
 
Vi menar att det positiva sambandet mellan enskild storbank och börs som vi funnit, kan bero 
på storbankernas exponering som i sin tur medför att de innehar en dominerande ställning i 
utlåningen i de tre baltiska länderna. Bankernas möjlighet att kunna styra över deras 
kreditgivning är dock delvis beroende av den reservkvot och penningmängd som det enskilda 
baltiska landet har. Storbankernas kreditgivning till företag och hushåll kommer indirekt leda 
till investeringar och ökad konsumtion. Det här styrs i takt med vilken omfattning 
kreditmultiplikatorn utvecklas. De här faktorerna som diskuterats ovan kommer efterhand att 
ge en ökning i den ekonomiska tillväxten i ett enskilt land i Baltikum. Som vi presenterade i 
analysen, hade de baltiska länderna en betydligt högre tillväxt än Sverige under hela studiens 
undersökningsperiod. Efter det resonemanget menar vi att storbankernas stora 
kreditriskexponering har givit dem en dominerande ställning i utlåningen i länderna och det 
här kan vara en av många orsaker till den höga tillväxtperioden mellan 2000-2007 i Baltikum. 
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Den här slutsatsen kan styrkas av tidigare forskning mellan makroekonomiska variabler och 
aktiemarknaden, som vi diskuterat i tidigare i analysen. Abdullah & Hayworth (1993) kom 
fram till att det finns ett positivt samband mellan tillväxten i penningmängd och 
aktiemarknaden. Forskningen som berör den ekonomiska tillväxten och aktiemarknaden visar 
på ett liknande resultat. Fama (1981), Fama (1990), Geske & Roll (1983) och Schwert (1990) 
menar att det finns ett positivt samband mellan ekonomisk tillväxt och aktiemarknaden.  
 
Sammanfattningsvis har vi hittat ett positivt samband både i korrelationsanalysen och i 
regressionsanalysen, dock vill vi vara tydliga med att vi inte kan säkerställa resultaten 
eftersom autokorrelation förekommer, dessutom uppfylls inte kraven för normalfördelning.  
 
 
7.2 Kritisk granskning 
 
Vi har undersökt en tidsperiod på nio år, om möjligheten hade funnits hade vi valt att 
undersöka en längre tidsperiod. Eftersom de baltiska ekonomiernas börser grundades under 
90-talet har handeln varit begränsad under delar av 90-talet. Det kan därför vara svårbedömt 
om det är jämförbart att utgå ifrån tidig data på en ung börs som de baltiska ekonomiernas. 
 
Uppsatsen påträffar vissa skillnader till den tidigare forskningen  mellan svenska 
aktiemarknaden och de enskilda baltiska aktiemarknaderna med hjälp av korrelationsanalys. 
Vi har funnit högre korrelation mellan marknaderna än vad som framkommit i den tidigare 
forskningen. Anledningar till skillnaderna kan bero på olika valda tidsperioder och olika typer 
av data. Tidigare forskningsrapporter visar på att Baltikum har en låg korrelation med de 
internationella marknaderna. Eftersom vi inte inkluderat någon internationell marknad i 
undersökningen, kan vi därmed inte fastsälla några direkta slutsatser om hur de marknaderna 
påverkar undersökningen.   
 
Vidare vill vi påpeka att det finns kritisk forskning mot studier som visar på att det finns ett 
positivt samband mellan makroekonomiska variabler och aktiemarkanden. En studie av Ritter 
(2003) menar att det finns en negativ korrelation mellan real aktieavkastning och ekonomisk 
tillväxt. Ibrahimi, Oxelheim & Wihlborg (1995) har funnit att det inte fanns något samband 
mellan aktieavkastningen och penningmängden. Det här studierna är invändningar mot de 
slutsatser vi har påträffat i uppsatsen, vi menar att forskningen som finns rörande ett positivt 
samband mellan faktorerna penningmängd och ekonomisk tillväxt gentemot aktiemarknader, 
överväger antagandet att ett negativt samband förekommer. 
 
Vi vill understryka slutsatsen huruvida det förekommer ineffektivitet i de undersökta 
marknaderna. En jämförelse blir inte helt okomplicerad att utföra mellan marknader som 
innehar olika grader av marknadseffektivitet. 
 
Vidare påträffade vi fel i materialet i form av autokorrelation som vi trots ihärdiga försök inte 
lyckats korrigera. Utöver det har datamaterialet inte uppfyllt kraven för normalfördelning. En 
del variabler i studien uppfyllde inte heller kraven för att kunna statistisk säkerställas. Vi har 
dock varit noggranna med att kommentera löpande i uppsatsen då vi stött på problem med 
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datamaterialet, eftersom det är viktigt för läsaren att ta hänsyn till de här komplikationerna. 
Av de här anledningarna bör våra slutsatser betraktas med viss försiktighet.  
 
 
7.3 Förslag till framtida forskning 
 
Det kan vara fler variabler som kan vara intressanta att undersöka när sambandet mellan de 
baltiska ekonomiernas aktiemarknader jämförs med den svenska aktiemarknaden. Förslagsvis 
går det att göra en regressions-, korrelations- och kointegrationsanalys mellan de undersökta 
marknaderna och någon annan internationell aktiemarknad för att både se relationen på kort- 
och långsikt. Exempelvis är det intressant att inkludera den amerikanska eller den ryska 
aktiemarknaden.  
  
Vi har tittat på delar av den svenska bankmarknaden, ett intressant uppslag hade varit att 
undersöka samband mellan hela den svenska finansmarknaden och varje baltisk ekonomis 
finansmarknad. Som vi har redovisat under teoriavsnittet finns en stor svensk exponering mot 
de baltiska ländernas finansbranscher.     
 
Vi har valt att inte prova regressions- och korrelationsanalys för olika tidsperioder, till 
exempel före finanskrisen och under finanskrisen. Huvudsakligen då finanskrisen inte kan 
anses över än, och än så länge finns det lite forskning om den pågående krisen. Det kan dock 
vara mycket intressant att testa olika tidsperioder samt datamaterialet vi har om ett par år. 
Förhoppningsvis går det då att dra slutsatser om korrelation och kointegration för de 
undersökta marknaderna även i extrema marknadsförhållanden. Är sambanden olika starka 
respektive svaga under olika tidsperioder och vad beror det på? 
 
Ingen hänsyn tas till de olika storbankernas exponering i andra länder utöver de baltiska 
ekonomierna. Vi tycker att det skulle varit intressant att även undersöka fler länder som 
bankerna har en exponering mot, till exempel Polen, Ukraina, Ryssland och Storbritannien.  
 
Då vi försökt hitta information angående effektiviteten på de baltiska aktiemarknaderna har vi 
inte hittat några specifika undersökningar som berör dem. Vilket vi menar hade varit mycket 
intressant att se, speciellt eftersom aktiemarknaderna inte har funnits i mer än knappt 20 år.  
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9. Appendix/bilagor  
 
I vårt appendix samlar vi relevant data vi använt under vår empiriska undersökning. Även 
övriga bilagor bifogas under detta kapitel. 

 
 
Bilaga 1, Data för Augmented Dickey Fuller test och för Durbin Watson test 
 
--> REGRESS;Lhs=SEBLAG;Rhs=ONE,TIDSTR,SEB1,SEB2,SEB3,SEBLAG1,SEBLAG2$ 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = SEBLAG   Mean=   .2012805451E-02, S.D.=   .3266137407     | 
| Model size: Observations =    2128, Parameters =   7, Deg.Fr.=   2121 | 
| Residuals:  Sum of squares= 223.7046912    , Std.Dev.=         .32476 | 
| Fit:        R-squared=  .014087, Adjusted R-squared =          .01130 | 
| Model test: F[  6,   2121] =    5.05,    Prob value =          .00004 | 
| Diagnostic: Log-L =   -622.7231, Restricted(b=0) Log-L =    -637.8180 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=   -2.246, Akaike Info. Crt.=       .592 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.00342,   Rho =      -.00171 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant  .3678590172E-01  .21247548E-01    1.731   .0834 
 TIDSTR    .4718488599E-04  .14132281E-04    3.339   .0008  1064.5000 
 SEB1     -.4825860934E-01  .12384700E-01   -3.897   .0001  13.863650 
 SEB2      .6973517304E-02  .11820562E-01     .590   .5552  13.389829 
 SEB3      .3519013279E-01  .10777915E-01    3.265   .0011  12.915854 
 SEBLAG1  -.6764691825E-02  .11890197E-01    -.569   .5694 -.46769871 
 SEBLAG2  -.3520858090E-01  .10837192E-01   -3.249   .0012 -.93699852 
 
--> REGRESS;Lhs=NORDLAG;Rhs=ONE,TIDSTR,NORD1,NORD2,NORDLAG1$ 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = NORDLAG  Mean=   .2651973684E-03, S.D.=   .1658909294     | 
| Model size: Observations =    2128, Parameters =   5, Deg.Fr.=   2123 | 
| Residuals:  Sum of squares= 57.78440154    , Std.Dev.=         .16498 | 
| Fit:        R-squared=  .012817, Adjusted R-squared =          .01096 | 
| Model test: F[  4,   2123] =    6.89,    Prob value =          .00002 | 
| Diagnostic: Log-L =    817.5158, Restricted(b=0) Log-L =     803.7908 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=   -3.602, Akaike Info. Crt.=      -.764 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.01195,   Rho =      -.00597 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant  .2286457095E-01  .12197221E-01    1.875   .0609 
 TIDSTR    .2134171825E-04  .76046349E-05    2.806   .0050  1064.5000 
 NORD1    -.5012111816E-01  .10898459E-01   -4.599   .0000  7.5801251 
 NORD2     .4414675148E-01  .10764324E-01    4.101   .0000  7.1081377 
 NORDLAG1 -.4433576529E-01  .10818301E-01   -4.098   .0000 -.46927180 
 
--> 
REGRESS;Lhs=DELTASWE;Rhs=ONE,TIDSTR,SWED1,SWED2,SWED3,DELTASW1,DELTASW2$ 
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+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = DELTASWE Mean=   .4694075188E-02, S.D.=   .3284577937     | 
| Model size: Observations =    2128, Parameters =   7, Deg.Fr.=   2121 | 
| Residuals:  Sum of squares= 226.2365503    , Std.Dev.=         .32660 | 
| Fit:        R-squared=  .014093, Adjusted R-squared =          .01130 | 
| Model test: F[  6,   2121] =    5.05,    Prob value =          .00004 | 
| Diagnostic: Log-L =   -634.6977, Restricted(b=0) Log-L =    -649.7988 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=   -2.235, Akaike Info. Crt.=       .603 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.00357,   Rho =      -.00178 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant  .5631571306E-01  .24445798E-01    2.304   .0212 
 TIDSTR    .4302812489E-04  .12969626E-04    3.318   .0009  1064.5000 
 SWED1    -.5080088978E-01  .12465632E-01   -4.075   .0000  16.150681 
 SWED2     .1629988846E-01  .11788377E-01    1.383   .1668  15.674942 
 SWED3     .2851003927E-01  .10796610E-01    2.641   .0083  15.199098 
 DELTASW1 -.1628260009E-01  .11835361E-01   -1.376   .1689 -.46507837 
 DELTASW2 -.2851427316E-01  .10839576E-01   -2.631   .0085 -.93442705 
 
--> REGRESS;Lhs=SHBLAG;Rhs=ONE,TIDSTR,SHB1,SHB2,SHBLAG1$ 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = SHBLAG   Mean=   .3862781955E-03, S.D.=   .3237841220     | 
| Model size: Observations =    2128, Parameters =   5, Deg.Fr.=   2123 | 
| Residuals:  Sum of squares= 220.2689417    , Std.Dev.=         .32211 | 
| Fit:        R-squared=  .012187, Adjusted R-squared =          .01033 | 
| Model test: F[  4,   2123] =    6.55,    Prob value =          .00003 | 
| Diagnostic: Log-L =   -606.2550, Restricted(b=0) Log-L =    -619.3017 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=   -2.263, Akaike Info. Crt.=       .574 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.00776,   Rho =      -.00388 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant  .1426000788      .43072302E-01    3.311   .0009 
 TIDSTR    .4415097817E-04  .13542185E-04    3.260   .0011  1064.5000 
 SHB1     -.4019030051E-01  .10980136E-01   -3.660   .0003  17.294303 
 SHB2      .2926289605E-01  .10739106E-01    2.725   .0064  16.819045 
 SHBLAG1  -.2915748486E-01  .10863625E-01   -2.684   .0073 -.46906419 
 
--> REGRESS;Lhs=RIGALAG;Rhs=ONE,TIDSTR,RIGA1,RIGA2,RIGALAG1$ 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = RIGALAG  Mean=  -.7669642857E-01, S.D.=   5.358172614     | 
| Model size: Observations =    2128, Parameters =   5, Deg.Fr.=   2123 | 
| Residuals:  Sum of squares= 59469.84034    , Std.Dev.=        5.29265 | 
| Fit:        R-squared=  .026141, Adjusted R-squared =          .02431 | 
| Model test: F[  4,   2123] =   14.25,    Prob value =          .00000 | 
| Diagnostic: Log-L =  -6562.9263, Restricted(b=0) Log-L =   -6591.1108 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=    3.335, Akaike Info. Crt.=      6.173 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.01328,   Rho =      -.00664 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant -.1172312580      .24755760        -.474   .6358 
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 TIDSTR    .2066323247E-02  .38601546E-03    5.353   .0000  1064.5000 
 RIGA1     .3098790512E-01  .99075236E-02    3.128   .0018  376.79014 
 RIGA2    -.3668088312E-01  .97548142E-02   -3.760   .0002  376.27068 
 RIGALAG1  .6045126689E-01  .12234574E-01    4.941   .0000 -.54693139 
 
--> REGRESS;Lhs=TALLLAG;Rhs=ONE,TIDSTR,TALLIN1,TALLIN2,TALLLAG1$ 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = TALLLAG  Mean=  -.6312969925E-01, S.D.=   5.327294425     | 
| Model size: Observations =    2128, Parameters =   5, Deg.Fr.=   2123 | 
| Residuals:  Sum of squares= 57451.70764    , Std.Dev.=        5.20207 | 
| Fit:        R-squared=  .048252, Adjusted R-squared =          .04646 | 
| Model test: F[  4,   2123] =   26.91,    Prob value =          .00000 | 
| Diagnostic: Log-L =  -6526.1922, Restricted(b=0) Log-L =   -6578.8121 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=    3.300, Akaike Info. Crt.=      6.138 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.01490,   Rho =      -.00745 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant -.4087573143      .22780041       -1.794   .0728 
 TIDSTR    .1657287947E-02  .34482127E-03    4.806   .0000  1064.5000 
 TALLIN1   .7941237922E-01  .97426798E-02    8.151   .0000  417.93038 
 TALLIN2  -.8278374675E-01  .96425373E-02   -8.585   .0000  417.39687 
 TALLLAG1  .1005043229      .12121647E-01    8.291   .0000 -.53454887 
 
--> REGRESS;Lhs=VILLAG;Rhs=ONE,TIDSTR,VILNIUS1,VILNIUS2,VILLAG1,VILLAG2$ 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = VILLAG   Mean=  -.3679981203E-01, S.D.=   3.503587959     | 
| Model size: Observations =    2128, Parameters =   6, Deg.Fr.=   2122 | 
| Residuals:  Sum of squares= 24949.92002    , Std.Dev.=        3.42896 | 
| Fit:        R-squared=  .044401, Adjusted R-squared =          .04215 | 
| Model test: F[  5,   2122] =   19.72,    Prob value =          .00000 | 
| Diagnostic: Log-L =  -5638.7373, Restricted(b=0) Log-L =   -5687.0611 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=    2.467, Akaike Info. Crt.=      5.305 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   1.99598,   Rho =       .00201 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant -.2939044835      .14908903       -1.971   .0487 
 TIDSTR    .1260281302E-02  .24668403E-03    5.109   .0000  1064.5000 
 VILNIUS1  .7145440660E-01  .10055660E-01    7.106   .0000  262.00052 
 VILNIUS2 -.7555476059E-01  .99552556E-02   -7.589   .0000  261.48359 
 VILLAG1   .9314227202E-01  .11842751E-01    7.865   .0000 -.50621711 
 VILLAG2   .2128380968E-02  .34078208E-02     .625   .5323 -.97537594 
 
--> REGRESS;Lhs=BALDIFF;Rhs=ONE,TIDSTREN,BALT1,BALT2,BALT3,BALT4,BALDIFF1 
    ,BALDIFF2,BALDIFF3$ 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = BALDIFF  Mean=  -.4944224422    , S.D.=   21.84975502     | 
| Model size: Observations =    2121, Parameters =   9, Deg.Fr.=   2112 | 
| Residuals:  Sum of squares= 45213.87431    , Std.Dev.=        4.62689 | 
| Fit:        R-squared=  .955327, Adjusted R-squared =          .95516 | 
| Model test: F[  8,   2112] = 5645.64,    Prob value =          .00000 | 
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| Diagnostic: Log-L =  -6254.1857, Restricted(b=0) Log-L =   -9550.6349 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=    3.068, Akaike Info. Crt.=      5.906 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.02981,   Rho =      -.01491 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant  .1818505411      .21197627         .858   .3910 
 TIDSTREN -.1513623628E-02  .29818673E-03   -5.076   .0000  1061.0000 
 BALT1     .8206625674      .55537787E-02  147.767   .0000  253.91413 
 BALT2    -.5491723246      .18822954E-01  -29.176   .0000  253.39523 
 BALT3    -.1080427342      .22149394E-01   -4.878   .0000  252.87632 
 BALT4    -.1577631754      .18251342E-01   -8.644   .0000  252.35674 
 BALDIFF1  .6413432151      .21267864E-01   30.156   .0000 -.96618105 
 BALDIFF2  .1311103149      .25267928E-01    5.189   .0000 -1.4371711 
 BALDIFF3  .1826253673      .20982557E-01    8.704   .0000 -1.9075059 
 
--> REGRESS;Lhs=STODIFF;Rhs=ONE,TIDSTREN,STO23,STO24,STODIFF2,STODIFF3$ 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = STODIFF  Mean=  -.2284772254    , S.D.=   44.02792629     | 
| Model size: Observations =    2121, Parameters =   6, Deg.Fr.=   2115 | 
| Residuals:  Sum of squares= 3874777.639    , Std.Dev.=       42.80241 | 
| Fit:        R-squared=  .057124, Adjusted R-squared =          .05490 | 
| Model test: F[  5,   2115] =   25.63,    Prob value =          .00000 | 
| Diagnostic: Log-L = -10974.3011, Restricted(b=0) Log-L =  -11036.6805 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=    7.516, Akaike Info. Crt.=     10.354 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   1.95028,   Rho =       .02486 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant -.4555790234      3.2023056        -.142   .8869 
 TIDSTREN -.4779493786E-03  .15895266E-02    -.301   .7637  1061.0000 
 STO23    -.4436254883E-01  .11724842E-01   -3.784   .0002  2403.4291 
 STO24     .4482394925E-01  .11658790E-01    3.845   .0001  2401.4770 
 STODIFF2  .1207108596      .19236336E-01    6.275   .0000 -1.1924707 
 STODIFF3  .8829127710E-01  .17941025E-01    4.921   .0000 -1.6229560 

 
 
Bilaga 2, Data för modellerna 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = RIGLAG2  Mean=   378.0699190    , S.D.=   198.8948438     | 
| Model size: Observations =    2098, Parameters =   5, Deg.Fr.=   2093 | 
| Residuals:  Sum of squares= 21847462.82    , Std.Dev.=      102.16823 | 
| Fit:        R-squared=  .736637, Adjusted R-squared =          .73613 | 
| Model test: F[  4,   2093] = 1463.55,    Prob value =          .00000 | 
| Diagnostic: Log-L = -12681.0806, Restricted(b=0) Log-L =  -14080.6776 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=    9.256, Akaike Info. Crt.=     12.093 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =    .01678,   Rho =       .99161 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant -172.9618339      19.850779       -8.713   .0000 
 SEBLAG1   38.51616199      2.6520381       14.523   .0000  13.976679 
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 NORDLAG1  3.729206626      3.0449207        1.225   .2207  7.6081934 
 SWEDLAG1 -10.52981217      2.0462510       -5.146   .0000  16.311122 
 SHBLAG1   8.990601179      2.1462980        4.189   .0000  17.360824 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = TALLAG2  Mean=   419.9868446    , S.D.=   262.6165339     | 
| Model size: Observations =    2098, Parameters =   5, Deg.Fr.=   2093 | 
| Residuals:  Sum of squares= 29399741.38    , Std.Dev.=      118.51877 | 
| Fit:        R-squared=  .796717, Adjusted R-squared =          .79633 | 
| Model test: F[  4,   2093] = 2050.75,    Prob value =          .00000 | 
| Diagnostic: Log-L = -12992.5298, Restricted(b=0) Log-L =  -14663.7509 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=    9.553, Akaike Info. Crt.=     12.390 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =    .01754,   Rho =       .99123 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant -153.6297895      23.027606       -6.672   .0000 
 SEBLAG1   52.06135692      3.0764582       16.922   .0000  13.976679 
 NORDLAG1  15.47345605      3.5322159        4.381   .0000  7.6081934 
 SWEDLAG1 -4.403385553      2.3737236       -1.855   .0636  16.311122 
 SHBLAG1  -11.51610902      2.4897817       -4.625   .0000  17.360824 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = VILLAG2  Mean=   263.1978885    , S.D.=   170.3149365     | 
| Model size: Observations =    2098, Parameters =   5, Deg.Fr.=   2093 | 
| Residuals:  Sum of squares= 16904871.07    , Std.Dev.=       89.87136 | 
| Fit:        R-squared=  .722088, Adjusted R-squared =          .72156 | 
| Model test: F[  4,   2093] = 1359.54,    Prob value =          .00000 | 
| Diagnostic: Log-L = -12412.0299, Restricted(b=0) Log-L =  -13755.2212 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=    8.999, Akaike Info. Crt.=     11.837 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =    .01091,   Rho =       .99454 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant -137.9349068      17.461557       -7.899   .0000 
 SEBLAG1   17.45079012      2.3328413        7.480   .0000  13.976679 
 NORDLAG1  33.44025437      2.6784369       12.485   .0000  7.6081934 
 SWEDLAG1  .3790882885E-01  1.7999661         .021   .9832  16.311122 
 SHBLAG1  -5.633923836      1.8879716       -2.984   .0028  17.360824 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = BALLAG2  Mean=   255.5999762    , S.D.=   141.2196137     | 
| Model size: Observations =    2098, Parameters =   2, Deg.Fr.=   2096 | 
| Residuals:  Sum of squares= 22373705.95    , Std.Dev.=      103.31737 | 
| Fit:        R-squared=  .465005, Adjusted R-squared =          .46475 | 
| Model test: F[  1,   2096] = 1821.80,    Prob value =          .00000 | 
| Diagnostic: Log-L = -12706.0485, Restricted(b=0) Log-L =  -13362.1964 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=    9.277, Akaike Info. Crt.=     12.114 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =    .00325,   Rho =       .99838 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant -90.06688472      8.4068201      -10.714   .0000 
 STOLAG23  .1416244151      .33180907E-02   42.683   .0000  2440.7293 
 


