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Sammanfattning
Det finns sedan tidigare redan studier om hur olika faktorer så som handlad volym, volatilitet
och likviditet påverkas av ett listbyte. Det finns dock en motstridighet mellan denna forskning
och Efficient Market Hypothesis och flera studier visar på att Efficient Market Hypothesis
inte är applicerbar. Dessa studier är framförallt utförda på den amerikanska börsmarknaden
och visar på att handlad volym, volatilitet och likviditet påverkas av ett listbyte och endast ett
fåtal av liknande undersökningar studerar den svenska aktiemarknaden. Genom att fokusera
på ovan nämnda faktorer och hur dessa påverkas av ett listbyte i uppåtgående led mellan
samtliga handelsplatser i Sverige blir det därför intressant att jämföra om resultatet från
tidigare föreligger på den svenska marknaden.
Syftet med uppsatsen är att identifiera de effekter ett listbyte i uppåtgående led på den svenska
aktiemarknaden har på tillgångens handlade volym, volatilitet samt likviditet. För att kunna
uppfylla syftet användes en kvantitativ eventstudie och en hypotesdeduktiv ansats. Studien är
baserad på tidigare teoretiska hypoteser om listeffekter som tillsammans mynnar ut i de
hypoteser denna studie avser besvara. För att statistiskt testa hypoteserna utfördes en
regressionsanalys.
Resultatet av studien kan påvisa att de bolag som gör ett listbyte i uppåtgående led minskar
sin volatilitet. Däremot kan den inte påvisa att det föreligger någon skillnad i den handlade
volymen samt likviditeten för dessa bolag. Detta medför att hypotesen om volatilitet stämmer
medan resultat inte kan ge stöd för hypoteserna att den handlade volymen och likviditeten
ökar efter listbytet.
Denna studie är främst riktad till de bolag som överväger att göra ett listbyte i uppåtgående
led och kan därför användas som ett verktyg för att ge en antydan på eventuella effekter ett
listbyte har. Den påvisade effekten på volatiliteten kan ge en indikation om ett listbyte ökar
eller minskar risken.

Nyckelord: Handlad volym, volatilitet, likviditet, hypoteser, listbyte, listeffekt, eventstudie,
Efficient Market Hypothesis och anomalier

Andersson & Thoresson

Abstract
There are numerous prior studies on how different factors such as trading volume, volatility
and liquidity are affected by changes in trading location. Nevertheless, there is a contradiction
between earlier studies and the efficient market hypothesis and there are many studies that
confirm that there is no efficient market. These studies are mostly conducted on the US
market and indicate that trading volume, volatility and liquidity are affected by changes in
trading location. Only a handful of similar studies have been conducted on the Swedish
market, which creates a need for further research. In an attempt to fill this gap of knowledge,
all of the Swedish trading locations have been studied. Furthermore, the findings in this study
will be compared with findings from prior research.
The purpose of this study is to identify the effects a change to a higher trading location in the
Swedish stock market have on the asset’s trading volume, volatility and liquidity. To carry out
the purpose of this study, a quantitative event-study was conducted and built on a hypothesisdeductive approach. The study is based on prior theoretical hypotheses that have been
developed to explain list effects and these hypotheses constitute the foundation of the
hypotheses developed. To test the hypotheses statistically, a regression analysis was
performed.
The findings in this study prove that companies moving to a higher trading location reduce
their volatility. However the results can not prove any change for the trading volume and
liquidity, since the regression did not show any significance. The findings support the
hypothesis predicting a reduced volatility but give no support to the two other hypotheses
predicting an increase in volume and liquidity.
This study contributes with valuable findings that might help and guide companies that
consider moving or are in the process of moving to a higher trading location. By using this
study as a guiding tool, companies receive indications on how their volatility are affected by a
move to a higher trading location. In this respect, companies are given indications on whether
a higher trading site would increase their risk or not.
Key words: Trading volume, volatility, liquidity, hypothesis, change in trading location, list
effect, event-study, efficient market hypothesis, anomalies
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1. Inledning
I detta inledande kapitel presenteras en bakgrund till det valda ämnet följt av en
problemdiskussion som mynnar ut i en frågeställning, syftesformulering samt vad som är
ambitionen med uppsatsen. Slutligen avslutas kapitlet med en presentation av uppsatsens
fortsatta disposition.

1.1 Problembakgrund
Fama (1970) presenterar den effektiva marknadshypotesen som försöker förklara hur
aktiemarknaden fungerar. Denna hypotes är väletablerad och förklarar att all information som
finns reflekteras i aktiens pris. Med detta sagt förekommer det fortfarande anomalier i aktiens
pris som inte går att förklara med den effektiva marknadshypotesen. Denna studie väljer att
fokusera på listbyten och vilka anomalier detta kan ge upphov till.
I Sverige finns det två stycken företag som har tillstånd att bedriva börs. Dessa är Nasdaq
OMX Stockholm AB (OMX) och Nordic Growth Market NGM AB (NGM). Förutom de två
börserna finns det ett flertal handelsplattformar i Sverige. Dessa är First North som drivs av
OMX, Nordic-MTF som drivs av NGM och Aktietorget som drivs av Aktietorget AB
(Finansinspektionen, 2015). Börserna är reglerade och passar bolag som kan följa börsens
regler om rapportering, transparens och tillförlitlighet (Nasdaq OMX Nordic, 2015). Förutom
dessa krav baseras listtillhörigheten på bolagets marknadsvärde (Nasdaq OMX, 2015).
Handelsplattformarna fungerar således som en startplats för mindre bolag som behöver växa,
anskaffa kapital och arbeta mot att lista sig på börsen (Nasdaq OMX Nordic, 2015). I och med
att börserna regleras genom striktare krav har detta indirekt skapat ett system där en skillnad
mellan listorna utformats. Det finns listor som har strängare krav och är därmed i teorin högre
ansedda, detta på grund av att endast större och mognare bolag kan lista sig här. Detta i sig
skapar en intressant frågeställning, kan ett listbyte i uppåtgående led skapa en anomali, eller
mer direkt kan ett listbyte skapa en abnormal förändring på den handlade volymen,
volatiliteten eller likviditeten som går att isolera till endast skiftet. Med bakgrund av börsens
regler är vissa handelsplatser alltså högre ansedda än andra, och då ett bolag skiftar lista från
en lägre ansedd handelsplats till en högre menas detta i denna studie att ett bolag skiftar
handelsplats i uppåtgående led.
Den effektiva marknaden som Fama presenterar sätter grunderna för hur marknaden fungerar
(Fama, 1970). När aktier ska förvärvas vill man som köpare själv bestämma när man vill sälja
aktien. De flesta aktier handlas i stor utsträckning på en öppen marknad där köpare och säljare
1
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kommer överens om priset som ständigt förändras på marknaden allt eftersom ny information
tillkommer. Med det sagt reflekterar informationen bland annat handlad volym1, volatilitet2
samt likviditet3. Silber (1991) menar på att de aktier som handlas på mindre börslistor inte har
en lika öppen marknad som de större. Detta medför att de aktier som handlas på den mindre
börslistan inte kan handlas för samma pris som existerande aktier, detta då efterfrågan
varierar. Bolag som handlas på de flera alternativa handelsplatserna så som Aktietorget möter
mindre avancerade regelverk och lägre insynskrav (Aktietorget, 2015). Detta ger då upphov
till en annan anledning varför efterfrågan varierar. Variation på grund av börs eller
handelsplats kan uppkomma genom informationsasymmetri där säljaren har mer information
än köparen, eller tvärtom (Brennan & Subrahmanyam, 1996).
Marknaden är alltså inte effektiv i den bemärkelsen Fama (1970) anspråkar, detta då det
förekommer både informationsasymmetri och effekter av att handlas på olika handelsplatser.
Det blir därför intressant att se hur listbyten påverkar tillgångens handlade volym, volatilitet
och likviditet, tre stycken viktiga faktorer vid prissättning. Detta blir även ett intressant ämne
då världen för bara några år sedan upplevde en finanskris. När Finanskrisen 2008 bröt ut
medförde detta att tilltron på den svenska och utländska aktiemarknaden minskade och
efterfrågan på säkrare investeringar ökade. Likviditeten på många tillgångar i Sverige
minskade till följd av detta (Nyberg, 2009). Att likviditeten minskade resulterade i sin tur att
det fanns fler säljare än köpare, vilket medförde att utbudet översteg efterfrågan. Detta
speglades vidare i handlad volym och risk.

1.2 Problematisering
Det finns sedan tidigare forskning kring listbyten och dess effekter. Desto mer forskning finns
kring de enskilda faktorer som påverkas vid listbyten och det finns därför utarbetade teorier
kring dessa. Johnson (2008) beskriver sambandet mellan den handlade volymen och
likviditeten och menar att det i teorin bör vara så att den handlade volymen ökar när
likviditeten ökar då marknaden är mer aktiv. Även Tang et. Al (2011) och Gill (2012)
studerade vad som skedde med likviditeten när bolag gjorde ett listbyte och båda studierna
påvisar att likviditeten ökade när ett bolag skiftade lista i uppåtgående led. Zhang (2010)
1

Handlad volym visar hur många aktier som handlats inom en given tidsram och
tillgång/börs.
2
Volatiliteten är ett mått för att mäta den totala risken. Volatiliteten är standardavvikelsen
för tillgångens avkastning och mäter hur mycket priserna varierar.
3
Likviditet syftar på hur stor handeln är i aktien eller börsen. Råder det hög likviditet finns
det många köpare och säljare som möter varandra. Om det råder låg likviditet så finns det
färre köpare och säljare som möter varandra.
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studerade bland annat relationen mellan den handlade volymen och volatiliteten. Zhang (ibid.)
och Chen et. Al (2001) menar bland annat att det finns ett positivt samband mellan dessa då
volatiliteten ökar som en följd av att volymen ökar, vilket uppstår på grund av att en ökad
handel får aktierna att röra sig lättare. Enligt Wyart et. Al (2008) finns det också ett positivt
samband mellan likviditeten och volatiliteten, vilket innebär att likviditeten ökar när
volatiliteten ökar och vice versa. Detta på grund av att flera personer kan mötas på marknaden
när priserna fluktuerar kraftigare. Tidigare studier har alltså påvisat ett starkt samband mellan
dessa tre faktorer som är viktiga i prissättningen av en tillgång. Flera olika studier har också
använt en eller flera av dessa som faktorer i sina studier gällande listbyten, däribland Johnson
(2008), Tang et. Al (2011) samt Gill (2012). Handlad volym, volatilitet och likviditet är tre
stycken faktorer som använts flitigt i samband med studier kring listbyten, dessa faktorer har
en tendens till att förändras när ett bolag skiftar lista. Med det sagt är handlad volym,
volatilitet samt likviditet de faktorer som studeras och analyseras i denna studie.
Tidigare studier har forskat kring vad som händer med ett bolags handlade volym, volatilitet
och likviditet i länder såsom USA och Indien. Denna studie kommer dock att utföras i en
svensk kontext och denna uppsats är bland de första som tar ett samlat grepp kring volym,
volatilitet och likviditet på den svenska aktiebörsen. Den är även bland de första som jämför
listbyten över samtliga handelsplatser och börser i Sverige. Tidigare svenska uppsatser har
koncentrerat sig på prisdimensionen utöver volymen och likviditeten. Vilket nämndes tidigare
beror priset på bland annat handlad volym, volatilitet samt likviditet, därför bör en studie som
endast koncentrerar sig på dessa faktorer ge en indikation på hur priset kommer förändras.
Tidigare uppsatser har även koncentrerat sig på ett börsindex eller endast Stockholmsbörsen
som forskningsobjekt. Volatiliteten har i detta sammanhang inte behandlats lika
genomgående.
Fama (1970) har utvecklat Efficient Market Hypothesis som säger att aktiepriset speglar all
tillgänglig information som finns på marknaden, där handlad volym, volatilitet och likviditet
är inräknade. Efficient Market Hypothesis säger alltså att den handlade volymen, volatiliteten
och likviditeten inte kommer förändras vid ett listbyte i uppåtgående led då priset hela tiden
regleras efter ny information. Två andra hypoteser som är väldigt lik denna är Substitution
Hypothesis och Information Signaling Hypothesis. Det finns även hypoteser som motsäger
Efficient Market Hypothesis. När det gäller den handlade volymen syftar Price Pressure
Hypothesis, Imperfect Substitution Hypothesis samt Investor Awareness Hypothesis att denna
faktor förändras när ett bolag gör ett listbyte i uppåtgående led. Angående likviditeten menar
3
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Liquidity Hypothesis att ett bolag som skiftar lista i uppåtgående led antingen kommer att öka
eller minska sin likviditet. Slutligen menar fundamental - och volymbaserad teori (Volatility
Hypothesis) att ett bolags volatilitet kommer förändras om bolaget gör ett listbyte i
uppåtgående led. För att studera och statistiskt testa om det förekommer någon skillnad på
faktorerna vid ett listbyte har tidigare studier använt dessa hypoteser, bland annat Tavor
(2014), Harris och Gurel (1986), Bechmann (2004).
Av dessa hypoteser är det alltså endast Efficient Market Hypothesis, Substitution Hypothesis
och Information Signaling Hypothesis som förespråkar att det inte finns några anomalier.
Resterande hypoteser syftar till att påvisa att det finns tillfällen då detta inte gäller. Med hjälp
av dessa hypoteser ämnar undersökningen besvara hur ett listbyte mellan svenska
handelsplatser och börser påverkar tillgångens handlade volym, volatilitet och likviditet. Det
blir därför intressant att undersöka vilka effekter ett listbyte har i uppåtgående led, och ifall
resultaten följer Efficient Market Hypothesis eller inte.

1.3 Frågeställning
Vad blir effekterna av listbyten? En sambandsorienterad studie mellan listbyten och dess
effekt på volym, volatilitet samt likviditet.

1.4 Syftesformulering
Syftet med uppsatsen är att identifiera de effekter ett listbyte i uppåtgående led på den svenska
börsmarknaden har på tillgångens handlade volym, volatilitet samt likviditet.

1.5 Ambition
Denna studie ämnar undersöka de eventuella effekterna ett listbyte har på den enskilda aktien.
Ambitionen är att se ifall ett bolag som handlas på en handelsplats gynnas av att byta till en
börs, men även undersöka effekterna av att byta till en mer likvid och högre ansedd
handelsplats. Denna studie har som mål att komplettera tidigare forskning på den svenska
aktiemarknaden och introducera hur volatilitet, likviditet och handlad volym påverkas av
listbyten i uppåtgående led. Utöver att bidra till forskningen på den svenska aktiemarknaden
kan även denna studie vara av företags intresse då resultatet kan ge ett incitament till att sträva
mot en mer likvid handelsplats eller börs.
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1.6 Fortsatt disposition

Vetenskaplig
metod

Teoretisk
referensram

Hypoteser

Empirisk
metod

Empirisk
analys

Resultat och
analys

Slutsats

• Forskningsfilosofi, vetenskaplig ansats och vetenskaplig metod
• Litteratursökning och dataanvändning

• Teoretisk ansats och tidigare hypoteser
• Tidigare forskning om listeffekter

• Hypotes 1
• Hypotes 2
• Hypotes 3

• Urval
• Studie av händelse - vad och när
• Data
• Oporationalisering
• Regressionsanalys
• Validitet och reliabilitet

• Dataanalys
• Handlad volym
• Likviditet
• Volatilitet
• Korrelation
• Regressionsanalys

• Hypoteser
• Analys

• Summering
• Diskussion
• Självkritik
• Studiens bidrag
• Vidare forskning
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2. Vetenskaplig metod
I detta kapitel redogörs för studiens valda metodik, det vill säga dess forskningsfilosofi,
vetenskapliga ansats samt forskningsmetod. Detta kapitel kommer även redogöra för
dataanvändningen och hur arbetet med litteraturen är uppbyggt.

2.1 Forskningsfilosofi, vetenskaplig ansats och vetenskaplig metod
Studien ämnar hypotespröva antagandena om listbyten (se 5.1 Grundantaganden om svensk
aktiemarknad). För att kunna mäta effekterna samt uppnå trovärdighet måste studien därför
samla in och bearbeta en stor mängd data (Denscombe, 2009). Detta kvantitativa
tillvägagångssätt går att härleda till den positivistiska kunskapssynen. Riley (2007) beskriver
positivismen som ett begrepp som vuxit fram ur epistemologin och ontologin. Epistemologi
syftar till allt lärande av kunskap och tar ofta form av antaganden så som A givet B. Denna
kunskapssyn ämnar studien använda för att hitta samband mellan ett listbyte och dess effekter.
Enligt Riley (ibid.) tillhör ontologin metafysiken och är filosofin om verkligheten. Vidare
menar Riley (ibid.) att ontologin ämnar undersöka endast det som kan och ska observeras. För
att kunna förkasta hypoteserna är detta därför relevant. Studien har som mål att endast
observera de specifika bolag som emitterat sina aktier på en ny handelsplats eller börs. Då det
positivistiska synsättet speglar kvantitativ data är den därför objektiv och därmed svårare att
subjektivt bedöma. Då syftet med denna rapport endast ämnar identifiera vilka effekter som
ett listbyte i uppåtgående led har, är det svårare att inskränka på resultatet genom
subjektivitet. Således ökar detta studiens trovärdighet.
Som ovan redan nämnt finns det tidigare forskning på det område studien avser undersöka.
Därför kommer studien utgå ifrån tidigare forskning och med stöd från denna litteratur skapa
hypoteserna som sedan ämnas statistiskt säkerhetsställas. Detta leder till att studien kommer
använda sig av en hypotes-deduktiv metod. Detta innebär att man bygger hypoteser efter den
tidigare forskningen och om slutsatsen efter deduktion inte visar sig vara sann, förkastas
hypotesen (Sprenger, 2011). Deduktion innebär att med givna premisser härleda en slutsats
och det är detta som kallas ett deduktivt resonemang (Holger, 2013). En nackdel med den
hypotes-deduktiva ansatsen kan vara att man endast använder sig utav väl etablerad litteratur
och missar därför mindre välkända teorier.
Förståelsedjupet behöver inte sträcka sig längre än hur(?) effekterna blir av ett listbyte i
uppåtgående led och tillhör därför inte det hermeneutiska synsättet som även vill förklara
varför(?) anomalierna uppkommer. Tolkningsgraden är därför limiterad och av denna
6
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anledning väljer denna studie därför inte att använda sig av en kvalitativ metod. I samband
med det positivistiska synsätt samt den hypotes-deduktiva ansatsen blir det därför ett naturligt
val att utföra en kvantitativ undersökning där förståelsedjupet inte behöver sträcka sig över
flera dimensioner.

2.2 Litteratursökning och dataanvändning
2.2.1 Litteratursökning
Studien har till största del använt sig av vetenskaplig litteratur. Samtliga använda litteraturer
är vetenskapligt granskade och publicerade. De vetenskapliga artiklar som studien använts sig
utav är publicerade i olika journaler, där flertalet vetenskapliga artiklar är hämtade ifrån The
Journal of Finance. I litteratursökningen användes endast högt betrodda hemsidor så som
Google Scholar4och Summon5. Sökord som använts har varit relaterade till ämnesområdet.
Frekvent använda sökord är volatility, liquidity, hypothesis, volume, stock, listings, relistings,
efficient capital markets, Fama, discounts, restricted, med flera. Detta är endast ett urval av de
sökord som använts, andra ord har använts och de ovan nämnda orden har brukats i olika
kombinationer.
2.2.2 Datainsamlingsmetod
Undersökning har använt sig utav historisk data som visar aktiepriser och handlad volym för
de utvalda företagen. Studiens data bestod av sekundärdata som innebär att datan redan är
publicerad sedan tidigare (Denscombe, 2009). Datan har samlats in från Six Edge6, ett väl
etablerat elektroniskt publiceringsverktyg. Fördelen med denna form av datainsamling är att
man erhåller en stor mängd data på ett snabbt och effektivt sätt samt att datan är trovärdig.

4

Google Scholar är ett sökverktyg för akademiska artiklar och är utgivet av Google Inc.
Summon är en databas som innehåller artiklar som Högskolan Kristianstad tillhandahåller.
6
Six Edge är ett handelsverktyg i real-tid som bland annat erbjuder nyheter och analyser
utöver möjligheten att kunna köpa/sälja aktier.
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3. Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ansats

samt

hypoteser som förklarar

listeffekter i samband med listbyten och indexbyten. Här diskuteras också sambandet mellan
studiens valda faktorer handlad volym, volatilitet samt likviditet. Denna litteratur hjälper till
att öka förståelsen för vad som kan tänkas bli effekten av ett listbyte. I nästa del av kapitlet
presenteras tidigare forskning och resultat samt grundförutsättningar på den svenska
aktiemarknaden som grundar sig på tidigare forskning och hypoteser. I den sista delen av
kapitlet redogörs det för vilka hypoteser studien ämnar testa.

3.1 Teoretisk ansats och tidigare hypoteser
Studiens teoretiska ansats bygger på arbitrageprissättningsteorin. Arbitrage menas med att en
investerare kan köpa en tillgång på en aktiemarknad och sälja den för ett dyrare pris än vad
denne köpte tillgången för på en annan marknad utan att ta någon ytterligare risk (Berk &
DeMarzo, 2014). Enligt Cetin et Al. (2004) bygger arbitrageprissättningsteorin på två
antaganden. Det första antagandet är att börsmarknaden är friktionsfri vilket menas med att
det inte sker några transaktionskostnader samt att det inte finns några begränsningar av
handel. Det andra antagandet bygger på konkurrerande marknader som kännetecknas av att
alla investerare ska kunna köpa eller sälja värdepapper obegränsat utan att priset på
värdepappret förändras. Arbitrageprissättningteorin menar alltså att det förväntade priset för
en aktie kommer att vara densamma som det verkliga priset, vilket medför att börsmarknaden
är effektiv i den bemärkelsen att inga arbitragemöjligheter existerar. Vad Efficient Market
Hypothesis, Substitution Hypothesis samt Information Signaling Hypothesis menar är att
dessa arbitragemöjligheter inte är möjliga. Resterande hypoteser säger dock att det kan uppstå
arbitragemöjligheter på börsmarknaden vilket motsäger arbitrageprissättningsteorin. Om
studien kan påvisa en positiv förändring efter ett listbyte finns det därför också en
arbitragemöjlighet. Om den handlade volymen, volatiliteten eller likviditeten förändras av
endast händelsen skulle en investerare teoretiskt sätt kunna utnyttja arbitraget av att endast
äga en tillgång precis före- och efter listbytet. Som studien tidigare påpekat är de undersökta
faktorerna samtliga en del av en akties pris och har därför ett kausalt samband med detta,
likaså även då ett samband sinsemellan. Då den handlade volymen ökar och det sker fler
transaktioner ökar likviditeten på grund av att marknaden är mer aktiv (Demsetz, 1968). Då
aktierna rör sig lättare vid en ökad aktiehandel när den handlade volymen ökar leder det också
till att volatiliteten ökar (Zhang, 2010). Även Chen et. Al (2001) menar att priserna fluktuerar
kraftigare när den handlade volymen ökar på grund av att priset på aktierna stiger. Detta
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resulterar i sin tur i att volatiliteten ökar. Enligt Wyart et. Al (2008) finns det ett positivt
samband mellan likviditeten och volatiliteten, vilket innebär att likviditeten ökar när
volatiliteten ökar och vice versa. I det fall volatiliteten ökar så innebär detta att priserna
fluktuerar kraftigare, vilket möjliggör att fler personer kan mötas om priser och om fler
personer kan mötas på marknaden så kommer detta att leda till att likviditeten ökar. Det blir
därför intressant att se utfallet av denna studie, om samtliga faktorer rör sig enligt detta
samband eller om listbytet kan innebära en möjlighet att bryta kausaliteten och påvisa en
arbitragemöjlighet.

3.1.1 Efficient Market Hypothesis, Substitution Hypothesis och Information
Signaling Hypothesis
Fama (1970) utvecklade som tidigare nämnts Efficient Market Hypothesis som bland annat
innebär att aktiepriset på en tillgång reflekterar all given information som finns om tillgången.
Tillkommer ny information regleras priset efter detta. Detta innebär att aktiepriset idag
reflekterar bland annat historisk volatilitet, historisk handlad volym samt att priset redan har
anpassat sig efter volatiliteten. Enligt Fama (ibid.) är all information tillgänglig, alla deltagare
på marknaden är överens om vad graden av informationsmängd har för påverkan på priset och
att det inte finns några transaktionskostnader. Dessa tre antaganden är utgångspunkterna i
Efficient Market Hypothesis. Det mest väsentliga är att priset reflekterar mängden av
information vilket medför att marknaden kan vara effektiv även om inte alla antaganden
infrias.
Ovan nämndes graden av informationsmängd och utifrån Famas (1970) teori om den effektiva
marknaden delas graden av information upp i tre delar. När en investerare endast har historisk
information om ett bolag har denne den lägsta nivå av information, vilket Fama (1970)
benämner svag form. Nästa grad av information kallas för semi-stark form vilket betyder att
investeraren har historisk information om bolaget samt tillgång till all offentlig information,
exempelvis årsredovisningar. Den högsta graden av information är när investeraren förutom
historisk och offentlig information har tillgång till all relevant information om prissättning, till
exempel ett bolags intranät, vilket betecknas stark form. Enligt Efficient Market Hypothesis
kommer därför priset bestämmas av graden av information.
En annan hypotes som är väldigt likt Famas (1970) effektiva marknad är Substitution
Hypothesis. Denna hypotes menar på att då ny information om bolaget tillkommer kommer
9
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dess aktiepris att förändras (Scholes, 1972). Substitution Hypothesis stämmer även överens
med arbitragemöjligheterna som påvisas i Efficient Market Hypothesis. När en investerare
säljer en större andel aktier, kommer andra investerare vilja köpa och hålla dem för en liteneller obefintlig förmån. Konkurrensen mellan köpare resulterar i att förmånen som den ickeinformerade står för, förblir liten- eller obefintlig.
Information Signaling Hypothesis är en annan hypotes som är starkt kopplad till Efficient
Market Hypothesis och Substitution Hypothesis och vars huvudsyfte är att förklara effekten
vid förändringar av börslistor och index (Jain, 1987). Jain (ibid.) diskuterar vikten av att
inkludera eller exkludera aktier från S&P 5007. Informationen mellan aktier som antingen blir
medräknade eller uteslutna från S&P 500 kommer variera i graden av information. Detta
resulterar i att människor kan ändra sin uppfattning om en viss akties framtid beroende på
vilken information som vidhålls. Biktimirov et. Al (2004) gör antagandet att S&P 500 innehar
mest information. Detta medför att de som har makten att välja vilka företag som ska ingå i
S&P 500 innehar värdefull information om dessa bolag som allmänheten kan ta del av. Enligt
Tavor (2014) blir de aktier som gör ett listbyte till S&P 500 mer attraktiva för investerare som
sedan sprider informationen till nya investerare. Detta medför att efterfrågan på aktien ökar,
vilket i sin tur resulterar i att priset på aktien ökar.
Även om man i Sverige delar in listorna annorlunda jämfört med de amerikanska börslistorna
kan man ändå applicera Efficient Market Hypothesis, Substitution Hypothesis och
Information Signaling Hypothesis på den svenska aktiemarknaden för att förklara de effekter
som uppstår vid ett listbyte i uppåtgående led. Vilket nämndes tidigare (se 1.1
Problembakgrund) är det högre krav på tillförlitlighet, transpararens och rapportering för
Stockholmsbörsen än för handelsplatserna, vilket medför att det finns mer information om de
bolag som tillhör Stockholmsbörsen än de bolag som tillhör marknadsplatserna (Nasdaq
OMX Nordic, 2015). Möjligtvis har de bolag som är listade på en högre marknadsplats eller
börs en fördel i förhållande till de företag som är listade på en lägre marknadsplats eller börs.
Även om studien inte ämnar testa Famas (1970) teori om den effektiva marknaden är det
viktigt att förstå grunderna för detta. Genom att studien undersöker effekterna på viktiga
faktorer inom prissättningsteori kommer den även indirekt kunna påvisa om resultatet följer
Efficient Market Hypothesis eller inte. Genom att basera hypoteserna på Efficient Market
Hypothesis, Substitution Hypothesis och Information Signaling Hypothesis kan man alltså se
7

S&P 500 står för Standard & Poor´s 500 och är ett index bestående av 500 largecap bolag
noterade på amerikanska NYSE och Nasdaq
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om ett listbyte i uppåtgående led har någon effekt på respektive bolags handlade volym,
volatilitet och likviditet.
3.1.2 Price Pressure Hypothesis och Imperfect Substitution Hypothesis
Famas effektiva marknadshypotes bygger bland annat på antagandet att investerare kan
handla utan att priset förändras (Fama, 1970). Efterfrågekurvan kommer därför befinna sig på
en vågrät linje (Shleifer, 1986). Price Pressure Hypothesis skiljer sig från Efficient Market
Hypothesis och menar att större aktieförsäljningar leder till att priset på aktien minskar.
Anledningen till varför aktiepriset reduceras är på grund av att efterfrågan går ner. Det uppstår
alltså en prisskillnad mellan försäljningspriset före och efter blockförsäljningen, vilket kan ses
som en premie då aktien har kapacitet att handlas till ett dyrare pris (Scholes, 1972). Enligt
Harris och Gurel (1986) kommer även den handlade volymen att påverkas när aktier förflyttas
mellan listor.
Det finns en motsättning till vad som händer på marknaden när priset på aktien förändras.
Flera studier har visat att priset på aktien på lång sikt kommer återgå till jämviktspriset där
bland annat Jain (1987) och Biktimirov et Al. (2004) uppvisat detta resultat. Andra studier har
dock visat ett annat resultat som är förenlig med Imperfect Substitution Hypothesis där
(Shleifer, 1986) är ett exempel. Imperfect Substitution Hypothesis bygger på antagandet att
aktier inte är perfekta substitut till varandra. Denna hypotes förespråkar att när efterfrågan på
en aktie ökar kommer ett nytt pris permanent uppstå (Harris & Gurel 1986). Bechmann (2004)
analyserar likt Haris och Gurel (1986) volymförändringar för bolag som förflyttas mellan
olika listor. Bechmann (2004) kom fram till att volymförändringarna förändrades både på kort
och på lång sikt beroende på hur aktiva investerare är på marknaden. Om investerare inte
handlar kontinuerligt kommer den handlade volymen endast förändras tillfälligt. Om
investerare istället är väldigt aktiva på marknaden kan volymförändringarna bli bestående.
Enligt Price Pressure Hypothesis kommer handlad volym öka på kort sikt för de bolag som
skiftar lista i uppåtgående led medan Imperfect Substitution Hypothesis fastslår att en ökad
handlad volym kommer att vara bestående efter listbytet. Då studien avser fokusera på
listbyten i uppåtgående led kan den applicera dessa två hypoteser för att uppskatta vilken
effekt handlad volym har på de bolag som ändrat lista. Om dessa två hypoteser stämmer, bör
man i alla fall på kort sikt se en ökad handlad volym för studieobjekten och detta i sin tur kan
påvisa att det finns en arbitragemöjlighet på kort sikt. Om den handlade volym ökar, kan
investerare utnyttja detta genom att sälja tillgången efter skiftet och på så vis utnyttja
eventuell förändring.
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3.1.3 Liquidity Hypothesis
Amihud och Mendelson (1986) använder säljbarhet och transaktionskostnad synonymt med
likviditet. I värderingen av en tillgång och vid köpbeslut är det viktigt att ta hänsyn till hur
säljbar- eller likvid tillgången är. Om en aktie har låg likviditet bör den handlas med en
kompensationsfaktor så som lägre pris eller högre avkastning (Mukesh et. Al, 2001). Amihud
och Mendelson (1986) utvecklade likviditetshypotesen som syftar till att förstå sambandet
mellan likviditet och marknadsvärde. Ett lågt marknadsvärde går ofta hand i hand med en låg
likviditet. Låg likviditet i sin tur motiverar då som ovan nämnt en kompensationsfaktor. Detta
kan då fungera som ett incitament till att öka likviditeten och marknadsvärdet. För att
beräkna likviditet använder sig Amihud och Mendelson (1986) av bid-ask spread som ofta
även i svensk litteratur benämns endast spread. Spridningens storlek varierar mellan olika
tillgångar, detta då de är olika likvida. Den procentuella skillnaden visar hur likvid eller
illikvid en aktie är. Vilket tidigare nämnts reglerar Stockholmsbörsen inträde genom att ställa
krav på ett visst marknadsvärde. Likviditetshypotesen syftar i sin tur på att ett lågt
marknadsvärde går hand i hand med en låg likviditet. Allt annat lika bör då även ett ökat
marknadsvärde leda till en ökad likviditet. I det fall likviditetshypotesen stämmer kan man
utnyttja detta arbitrage och köpa en tillgång till lägre marknadsvärde innan skiftet och
realisera affären efter skiftet.
3.1.4 Investor Awareness Hypothesis
Medvetenhet i detta sammanhang syftar till information om en given aktie. Merton (1987)
menar att man måste se information som en kostnad. Denna kostnad går att dela in i (1)
kostnaden för att samla in och bearbeta data samt att (2) överföra informationen till sina
motparter. Är kostnaden för att nå information för hög blir detta oattraktivt. I detta
sammanhang menar Merton (ibid.) okänd information, det vill säga inte, given information så
som avkastningen på den riskfria tillgången, den förväntade avkastningen och den allmänna
strukturen på olika produkter. I Capital Asset Pricing Model (CAPM)8 beräknas den
förväntade avkastningen med redan given information. I Investor Awareness Hypothesis
skulle detta innebära ytterligare en variabel som förklarar det okända. Hypotesen säger att
investerare endast använder sig av tillgång A i sin portfölj om denne har tillgång till den
8

Där Rf står för avkastningen på den riskfria tillgången, står
för tillgångens betavärde och Rm står för avkastningen på marknadsportföljen. Capital Asset
Pricing Model (CAPM) beräknar den avkastning som en investerare förväntar sig få givet en
viss risk.
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okända informationen. Detta grundar sig i antagandet om riskaversion. Merton (ibid.) kallar
de tillgångar som analytiker inte följer för åsidosatta. Detta antagande kommer från ArbelCarvell-Strebel teoremet (Arbel & Strebel, 1982) som syftar till att kvalitativ information är
direkt sammanlänkat med ett stort antal analytiker. Allt annat lika finns det bara ickekvalitativ information om de åsidosatta aktierna. Teoremet menar inte med detta att åsidosatta
aktier inte kan prestera bättre än de som det finns information om. Det är dock viktigt att
förstå det argument som Merton (1987) presenterar. En riskavers investerare kommer endast i
teorin använda den tillgång som det finns information om och på detta sätt minska sin
kapitalkostnad samt öka sin förväntade avkastning. Med bakgrund av detta menar Investor
Awareness Hypothesis att ett skifte i uppåtgående led innebär ökad information tack vare att
fler analytiker visar ökat intresse för bolaget. Ökad information i sin tur kan leda till en ökad
volym i handeln tack vare att tillgången nu blir ett intressant portföljalternativ. Om denna
hypotes stämmer bör de tillgångar som observerats ha en ökad handlad volym efter ett listbyte
i uppåtgående led. Likt Price Pressure- och Imperfekt Substitution Hypothesis kan man
eventuellt utnyttja volymförändringen i arbitragesyfte. Detta då en ökad handlad volym kan
öka priset på tillgången.
3.1.5 Volatility Hypothesis
Det finns teorier kring volatilitet, men dessa är inte lika allmängiltiga som de övriga hypoteser
som presenteras i detta kapitel. Detta då volatiliteten är ett riskmått som beror på aktiepriser
och priserna i sig kan fluktuera på grund av flera olika anledningar (se samtliga behandlade
hypoteser). Fastän detta finns det två stycken teorier som utmärker sig vara mer allmängiltiga
än de andra, nämligen fundamental teori och volymbaserad teori (Zhang, 2010).
Fundamental teori grundar sig på antagandet att aktiens pris är nuvärdet av alla framtida
kassaflöden. I detta resonemang ökar då volatiliteten samtidigt som osäkerheten av framtida
kassaflöden blir större. Detta då det är svårt att uppskatta framtida intäkter och kostnader.
Vidare har studier på den amerikanska börsen visat att en stor del av ökningen i volatilitet har
skett i samband med att allt fler tillväxtbolag9 valt att lista sig (Zhang, 2010).
Volymbaserad teori påvisar att när den handlade volymen ökar, ökar även volatiliteten, detta
då en ökad handel kan få aktiepriserna att röra sig lättare. Allt eftersom aktiemarknaden blivit
mer

tillgänglig

(lägre

transaktionskostnader),

9

minskad

informationsasymmetri

och

Med tillväxtbolag menas i detta sammanhang ett mindre, yngre bolag med större osäkerhet
på framtida kassaflöden.
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institutionell handel blivit mer populärt har den handlade volymen ökat. Till följd av detta har
även volatiliteten ökat på marknaden (Zhang, 2010). Zhang (ibid.) understryker dock att den
volymbaserade teorin inte kan förklara all avvikelse i volatilitet, då har den fundamentala
teorin haft en högre förklaringsgrad. Li et. Al (2010) forskning har fokuserat sig på
tillväxtmarknader som har öppnat upp sina handelsplatser för utländska investerare. Deras
studie visar att ett stort utländskt innehav fungerar som en stabilisator för den inhemska
marknaden. Volatiliteten stabiliseras när utländska investerare åtar sig att hålla på aktierna
och när dessa investerare fungerar som övervakare.
Det är svårt att ensidigt säga att volatiliteten ökar- eller minskar på grund av listbytet.
Volatiliteten beräknas av aktiepriserna som i sin tur påverkas av bland annat ovan nämnda
hypoteser. Forskningen kring volatilitet implicerar att när den handlade volymen ökar, ökar
även volatiliteten. Om aktiepriserna och då efterfrågan fluktuerar enligt Price Pressure- och
Imperfect Substitution Hypothesis bör då volatiliteten öka. Om marknaden reagerar enligt
Liquidity Hypothesis bör ett ökat marknadsvärde leda till högre aktiepriser. Detta i sin tur bör
minska volatiliteten enligt den fundamentala teorin i och med minskad osäkerhet.
Volatiliteten bör öka i det fall Investor Awareness Hypothesis är sann, detta då mer
information leder till ökad volym enligt den volymbaserade teorin och Information Signaling
Hypothesis. De två sätten att teoretiskt greppa volatiliteten kommer med vissa motsägelser. I
de fall när den volymbaserade teorin inte kunnat förklara fluktuationerna, har den
fundamentala teorin haft en högre förklaringsgrad. Om volatiliteten fungerar enligt den
fundamentala teorin bör studien kunna påvisa att volatiliteten minskar efter listbytet och i det
fall detta stämmer kan man därmed även påvisa ett arbitrage i form av lägre eller högre risk.
Något som i sin tur kan utnyttjas exempelvis vid volatility trading10.

3.2 Tidigare forskning om listeffekter
Det har gjorts omfattande forskning om list- och indexförändringar på den amerikanska
marknaden. Om de inte har tagit sin grund i tidigare behandlade hypoteser så går dessa att
hänföra till forskningen. Johnson (2008) förklarar relationen mellan den handlade volymen
och likviditeten för en tillgång. Johnson (ibid.) menar att rent institutionellt bör det vara
lättare att köpa aktier när marknaden är mer aktiv. Detta då en mer likvid marknad bör öka
den handlade volymen tack vare kortare säljtider. Johnson (ibid.) kan påvisa att detta samband

10

Volatility trading är en strategi som bygger på tron att volatiliteten kommer vara högreeller lägre än den implicita. Strategin handlas oftast genom optioner.
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endast fungerar i teorin och att i praktiken följer inte likviditeten den handlade volymen, detta
då volymen ökar med osäkerhet.
Tang et. Al (2011) studerade effekterna av att en aktie skiftade lista inom Nasdaqs
marknadssegment. Tang et. Al (ibid.) observerar att samtliga behandlade bolag får en minskad
bid-ask spread (ökad likviditet), en minskad volatilitet och en minskad risk för
informationsasymmetri när de skiftar lista i uppåtgående led. För att utföra sin forskning
byggde Tang et. Al (ibid.) upp ett flertal modeller med olika parametrar. En av dessa
parametrar var handlad volym. Både när bolag skiftade lista i uppåt- och nedåtgående led
ökade den handlade volymen till följd av detta.
Tang et. Al (2011) resultat går att hänföra till ett flertal av de hypoteser som tidigare nämnt i
arbetet (se 3.1 Tidigare litteraturer och hypoteser). När bid-ask spread minskar innebär det i
praktiken att gapet mellan köp- och säljkursen minskar, alltså att likviditeten i tillgången ökar.
Detta går att hänföra till Liquidity Hypothesis, när aktien skiftat har den blivit mer säljbar
(Amihud & Mendelson, 1986). Tang et. Al (2011) kunde även påvisa att volatiliteten och
informationsasymmetrin minskade. Detta går att hänföra till den fundamentala teorin (Zhang,
2010) och Investor Awareness Hypothesis (Merton, 1987). Gill (2012) kan styrka Tang et. Al
(2011) observationer. Gill (2012) observerade att tillgångar som skiftade från lista B till lista
A på den Indiska börsen fick en högre likviditet. Gill (ibid.) resultat likt Tang et. Al (2011)
förespråkar Liquidity Hypothesis.
Chen et. Al (2004) har forskat kring inkludering och exkludering från S&P 500 indexet och
vad detta får för effekter på aktiens prissättning. Deras resultat stärker Investor Awareness
Hypothesis då ökad uppmärksamhet leder till ökad information och priset ökar på grund av
detta. Chen et. Al (ibid.) observerar även att prisförändringen mellan inkludering och
exkludering inte är symmetrisk. Aktier som exkluderas upplever mycket mindre- eller
obefintliga negativa effekter av listbytet. Informationen att aktien exkluderats från ett index
kan vara lika värdefull som inkludering. Att Chen et. Al (ibid.) observerar en asymmetri i
prisförändringen motsäger Price Pressure Hypothesis (på kort sikt), Information Signaling
Hypothesis och Liquidity Hypothesis som samtliga förespråkar en symmetrisk förändring.
Wang (2007) påvisar relationen mellan volatilitet och marknadsöppningar. Wang (ibid.)
undersöker effekterna på volatiliteten när Indonesien och Thailand tillät inträde för utländska
investerare på deras börser. Wang (ibid.) observerar att när ägarbasen blir större är inte längre
den inhemska marknaden prissättare, utan blir istället prisföljare. Resultatet av detta påvisar
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att priserna inte längre fluktuerar lika kraftigt och stabiliseras. Detta sker enligt Li et. Al
(2010) när utländska investerare åtar sig att hålla på aktierna.
Att aktien får en större uppmärksamhet (genom marknadsöppning eller inkludering) går att
hänföra

till

Investor

Awareness

Hypothesis.

Även

om

studien

inte

inkluderar

marknadsöppningar kan man dra paralleller till listskiften. Ett skifte i uppåtgående led kan
leda till en ökad ägarspridning som följd av en ökad tillgång till information.
Sammanfattningsvis kan man genom de ovan nämnda hypoteser och forskning se tendenser
till att det föreligger arbitragemöjligheter och därmed att det inte finns stöd för Efficient
Market Hypothesis. Vidare skapar ovan nämnda hypoteser och forskning de grundpremisser
som denna studie kommer följa, studiens syn på svensk börs samt vilka grundförutsättningar
studiens hypoteser är uppbyggda på. Nedan presenteras förutsättningarna i punktform.
 Det finns en skillnad i information mellan handelsplatserna. Detta leder till en
informationsasymmetri.
 Likviditeten skiftar mellan börserna och handelsplatserna. Detta på grund av olika
regelverk och marknadsvärden.
 Den handlade volymen är högre på de mer likvida marknaderna. Detta tack vare
mindre risk och mer tillgänglig information.
 Volatiliteten är lägre på de mer likvida marknaderna. Detta tack vare att
marknadspriset samt ägarbasen blir större enligt fundamental teori (Se 3.1.6 Volatility
Hypothesis) och ägarbasen som en stabilisator.
Genom dessa antaganden kan börslistorna rankas. Denna ranking är fundamental för
resterande arbete. Exempelvis enligt denna ranking, är en tillgång som handlas på OMX
(Small-, mid- och largecap) ”bättre” än de aktier som handlas på Aktietorget. Med bättre
menas i detta sammanhang mer likvida handelsplatser på grund av bland annat mer
information och högre anseende.
1. OMX Stockholm
2. NGM Equity
3. First North
4. Nordic-MTF
5. Aktietorget
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4. Hypoteser
Av det som går att utläsa från kapitlet ovan är att många forskare inte är eniga med den
Efficient Market Hypothesis och att den är fullskaligt tillämpbar. Med bakgrund av detta har
studiens hypoteser utvecklats.

4.1 Hypotes 1
Price Pressure Hypothesis och Imperfect Substitution Hypothesis bygger båda två på
antagandet att den handlade volymen på permanent eller kort sikt kommer att förändras vid
skiften i lista. Oavsett om denna effekt är bestående eller inte påvisar det att det finns problem
med Efficient Market Hypothesis.
 Hypotes 1: Aktier som skiftar börs- eller handelsplats i uppåtgående led påvisar en
ökad handlad volym än tidigare.

4.2 Hypotes 2
Amihud och Mendelson (1986) utvecklade Liquidity Hypothesis. En illikvid aktie bör
kompenseras för den höga spridningen mellan köp- och säljkursen. Denna spridning bör
minska om bolaget gör ett skifte i uppgående led. Detta innebär med andra ord att en aktie bör
få en ökad likviditet och en minskad premie efter det att den gjort ett listskifte i uppgående
led.
 Hypotes 2: Aktier som skiftar börs- eller handelsplats i uppåtgående led påvisar en
ökad likviditet.

4.3 Hypotes 3
Zhang (2010) redogör för den fundamentala- och den volymbaserade teorin. Enligt den
fundamentala teorin ökar volatiliteten i samband med att osäkerheten ökar. När ett listbyte i
uppåtgående led sker kan detta leda till att informationsmängden ökar. Detta kan i sin tur
enligt Tavor (2014) leda till att marknadsvärdet – aktiepriset ökar. Om detta sker kan
fundamental teori visa att osäkerheten minskar som följd av detta.
 Hypotes 3a: Aktier som skiftar börs- eller handelsplats i uppåtgående led minskar sin
volatilitet.
Fundamental teori motsäger som tidigare nämnt den volymbaserade teorin. Om den
fundamentala teorin gäller bör ökad säkerhet leda till högre handlad volym. Enligt
fundamental teori minskar volatiliteten till följd av den ökade volymen och i volymbaserad
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teori ökar volatiliteten till följd av detta. Det blir därför även intressant att testa volatiliteten
mot den handlade volymen.
 Hypotes 3b: Givet Hypotes 1 stämmer kommer volatiliteten öka för den enskilda
tillgången.

18

Andersson & Thoresson

5. Empirisk metod
Detta kapitel börjar med att redogöra för det empiriska tillvägagångssättet, det vill säga både
vad för urval som gjorts, vad för data som samlats in och hur denna behandlats. Slutligen
redogörs studiens beräkningssätt samt hur studien arbetat för att uppnå validitet och
reliabilitet.

5.1 Urval
Under perioden 2005-2014 har 91 stycken bolag skiftat lista i upp- och nedåtgående led
mellan de olika börs- och handelsplatserna som tidigare presenterats (se kapital 5.1,
Grundantaganden om svensk aktiemarknad). 35 stycken av dessa bolag har skiftat lista till
OMX. Då två stycken av dessa bolag skiftat från alternativa marknader samt två stycken
bolag som det inte fanns tillräcklig data om, har sammanlagt fyra stycken bolag räknats bort.
47 stycken bolag har skiftat lista till First North, varav 14 stycken bolag skiftat i nedåtgående
led. Dessa 14 bolag tillsammans med fyra stycken bolag där det inte fanns tillräcklig data,
samt sex stycken bolag som flyttade från en alternativ marknad räknas därmed bort. Fyra
bolag har skiftat lista till NGM Equity varav ett bolag skiftat lista i nedåtgående led och ett
bolag fanns det inte tillräcklig data om. Dessa två bolag föll därför bort ur undersökningen.
Under samma period skiftade fem stycken bolag lista till Nordic-MTF varav tre av dessa
fanns det inte tillräcklig information om som därför föll bort ur undersökningen. De två sista
bolagen skiftade lista i nedåtgående led vilket medför att samtliga fem bolag som skiftade
lista till Nordic-MTF utgår. Sammanlagt föll 35 börsnoterade bolag bort från studien av olika
skäl. Tio av dessa bortfall berodde på bristfällig information, åtta av bortfallen berodde på att
det specifika bolaget växlade från alternativa marknader och 17 av dessa bortfall berodde på
ett listbyte i nedåtgående led. Se nedan (tabell 1) för en sammanställning av den studerade
datan. För en sammanställning av vilka bolag som studerats samt datum för skifte vänligen se
appendix 1.
Flyttat till
OMX
NGM Equity
First North
Nordic-MTF
Aktietorget

OMX
1
5
1
-

Flyttat från
NGM Equity First North Nordic-MTF Aktietorget Annat
7
23
3
2
2
1
12
4
22
4
4
-

Tabell 1, sammanställning av antal bolag som skiftat lista och- eller strukits i studien.
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Varav strukna Totalt
4
31
2
2
24
23
5
56
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5.2 Studie av händelse - vad och när
En eventstudie används när man vill kunna mäta ett utfall ur en specifik händelse i tiden vilket
kallas för ett eventfönster (MacKinlay, 1997). Eventstudien introducerades av Fama et. Al
(1969) och har sedan dess används kontinuerligt av de studier vars syfte är att studera en
händelse över tid (Binder, 1998). Vidare beskriver MacKinlay (1997) att eventfönstret oftast
utgörs av en tid före och en tid efter den specifika händelsen. Vad det är för händelse som
denna uppsats ämnar undersöka framstår redan i tidigare kapitel. Studien ämnar undersöka
möjliga effekter ett listbyte i uppåtgående led har på volym, volatilitet samt likviditet (i linje
med hypotes 1-4, se kapitel 4, hypoteser). Från urvalet kan man utläsa att
undersökningsobjekten är de bolag som skiftat lista i uppåtgående led under tidsperioden
2005-2014. Förutom att isolera själva händelsen är det även viktigt att finna en lämplig
tidsperiod som studien sträcker sig mellan, det vill säga hur många dagar undersökningen ska
täcka.
Antalet dagar skiljer sig mellan tidigare studier om listbyten. Rimligen bör tidsperioden vara
tillräckligt lång för att skapa trovärdighet men inte så lång att resultatet riskerar att bli
missvisande. Detta då allt för lång tidsperiod möjliggör andra händelser att spegla in på den
handlade volymen, volatiliteten samt likviditeten. Beroende på lämpligheten för olika studier
har olika forskare så som Kappou et. Al (2008) och Mase (2007) förespråkat tidsperioder från
en till tio dagar innan händelsen och 15 till 30 dagar efter händelsen. Gill (2012) i sin studie
om listbyten på indiska börsmarknaden använder sig av 50 dagar före och efter händelsen.
Harris och Gurel (1986) tidsperiod är snarlik den Gill (2012) använt, de har använt 8 veckor
före och efter händelsen.
Nyheterna om listbyten skiljer sig från olika listor men normalt publiceras detta 6-12 månader
innan själva bytet (Finansinspektionen, 2007). Dock skulle det vara oerhört svårt att isolera
effekten av listbytet under en så lång tidsperiod. Med grund i detta resonemang kommer
denna studie att följa Gills (2012) och Harris och Gurel (1986) förespråkade tidsperiod på
cirka 50 dagar innan och efter listbytet. Av bekvämlighetsskäl i datainsamlingen kommer
insamlingen oberoende av antalet dagar hålla sig till två månader. Förhoppningen med denna
tidsperiod är att den är tillräckligt lång för att kunna se en märkbar effekt men inte för lång för
att försvåra möjligheten att normalisera resultatet. De gånger tvåmånadersdagen infaller på en
helgdag kommer insamlingen börja/sluta på närmaste börsdag.
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5.2.1 Eventfönstret – Information före eller efter som drivkraft
Som tidigare nämnts förespråkar olika studier olika eventfönster (Se 5.2 Studie av händelse –
Vad och När). Generellt verkar tidigare studier tendera att snarare ha ett längre eventfönster
efter en händelse än före. Detta kan bero på att man vill försöka mäta eftereffekten av en
händelse. Nyheten att ett bolag ska skifta lista brukar vanligtvis publiceras 6-12 månader
innan själva bytet träder i kraft. Det finns alltså en möjlighet att själva effekten av ett listbyte
sker långt tidigare än vid själva bytet. Dock stipulerar arbitrageteorin att i det fall
kurspåverkande information blir känd, kommer marknaden själv att reglera sig till ett nytt
jämviktspris (Ross, 1976). I det fall ett nytt jämviktspris nåtts kommer studien fortfarande att
testa effekten av ett listbyte, detta då man genom ett eventfönster kan isolera studien till
endast en händelse.
5.2.2 Benchmarking – att skapa ett jämförbart index
MacKinley (1997) menar att resultatet av en eventstudie måste kunna normaliseras genom till
exempel en kontrollgrupp som inte bör påverkas av eventet. Enligt Brown and Warner (1980)
kan denna kontrollgrupp användas för att påvisa att eventet påverkar de faktorer man avser
mäta. För att kunna konstatera att den handlade volymen, volatiliteten eller likviditeten har
ökat- eller minskat finns det ett behov att kunna jämföra resultatet. Har marknaden, en
specifik bransch- eller bolag gått allmänt bra måste undersökningen kunna påvisa en
förändring utöver detta. Därför kommer denna studie att jämföra resultatet mot jämförbara
bolag i samma bransch med ambitionen att kunna påstå att listbytet har haft en positiv- eller
negativ effekt utöver branschtrenden. För att kunna jämföra bolagen kommer därför en
kontrollgrupp skapas bestående av ett konkurrerande bolag för varje studieobjekt. För att
skapa en representativ kontrollgrupp har insamlingen utgått från vissa kriterier. Dessa är (1)
att bolagen ska vara i samma sektor, (2) det ska endast vara svenska börsnoterade bolag, (3)
bolagen ska vara listade på samma börsplats och (4) inte ha för extrem skillnad i
marknadsvärde. I kontrollgruppen är bolagen från samma sektor likaså är samtliga bolag i
kontrollgruppen noterade på den svenska aktiemarknaden. I den mån det har gått har bolagen i
kontrollgruppen varit noterade på samma lista och haft ett relativt jämförbart marknadsvärde.
Kriterie (3) var svårt att uppnå på kontrollgruppen för First North och därför har studien fått
använda sig av bolag som först och främst är noterade på Smallcap. Likaså i de fall som
kriterie (4) inte har kunnat uppnås har studien fått förlita sig på kriterie (1) och (2). Bolagen i
kontrollgruppen kommer utföra ett fiktivt listbyte på samma datum som studieobjekten. Både
information om vilka bolag som är inom samma sektor samt data kring dessa kommer att
hämtas från handelsplattformerna SIX Edge och Avanza.
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För att se hela kontrollgruppen samt deras fiktiva listbyte vänligen se appendix 2.

5.3 Data
Daglig data bestående av slutkurs, köp- och säljkurs och handlad volym har inhämtats för
både de aktier som skiftat lista i uppåtgående led på den svenska aktiemarknaden och för
deras jämförelsebolag. Datan sträcker sig två månader före och två månader efter själva
skiftet. De bolag som är inkluderade i denna datainsamling har utfört ett listbyte under
perioden 2005-2014. Datan för både bolag och deras jämförelse har inhämtats från SIX Edge.
I de fall företagen gjort en nyemission eller split har detta korrigerats för eller gjort att studien
fått använda sig av justerad avkastning.

5.4 Operationalisering
5.4.1 Analysmetoder
5.4.1.1 Den dagliga handlade volymen
För att kunna observera vilken effekt ett listbyte har på volymen samt ge svar på hypotes ett
kommer studien därför använda sig av den dagliga handlade volymen. Det finns flera olika
tillvägagångssätt för att mäta den handlade volymen i en tillgång. Harris och Gurel (1986)
använde ett standardiserat mått som tar hänsyn till handlad volym och marknadsvolym.
Kappou et. Al (2008) använde sig av ett liknande standardiserat mått som relaterade den
relativa volymen till marknadsvolymen. Hsie (2000) relaterade volymen till marknadsvärdet
och Lee och Swaminathan (2000) beräknade den genomsnittliga dagliga volymförändringen.
Denna studie kommer endast studera volymen dag för dag och inte använda sig av något
standardiserat mått. Ambitionen med detta är att inte jämna ut eventuella extremvärden och på
detta vis kunna fånga svängningarna i orderboken. Vidare bör det inte vara nödvändigt att
standardisera volymförändringen då eventfönstret är väldigt litet och risken att någon
påverkande information färgar resultatet är väldigt låg.
5.4.1.2 Bid-ask spread
För att kunna studera effekten ett listbyte har på likviditeten samt för att kunna besvara
hypotes två används bid-ask spread som mått. Fleming (2003) beskriver bid-ask spread som
skillnaden mellan köpkursen och säljkursen och är ett vanligt tillvägagångssätt för att mäta
likviditeten i ett bolag. Amihud och Mendelson (1986) menar att skillnaden mellan köp- och
säljkursen kan tolkas som ett premium då investeraren köper en aktie för köpkursen och säljer
den för en högre säljkurs. Om skillnaden mellan köp- och säljkursen är för stor blir dock
marknaden illikvid då köparen och säljaren av en aktie har svårt att komma överens om priset.
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Detta medför att aktien blir illikvid då den inte kan handlas lika snabbt på marknaden.
Elyasiani et. Al (2000) beskriver formeln av bid-ask spread, där ask står för säljkursen och bid
står för köpkursen i den specifika aktien, på följande vis:

Formel 1

Detta mått är välkänt och ett flertal studier har använt detta tillvägagångssätt för att mäta
likviditeten, där Elyasiani et. Al (2000) samt Chen et. Al (2007) är två exempel. Detta tyder
på att bid-ask spread är ett väletablerat mått för att beräkna likviditeten för de observerade
bolagen. Fleming (2003) påpekar också en annan fördel med måttet vilket är att köp- och sälj
kurserna är lättillgängliga samt enkla och effektiva att beräkna.
5.4.1.3 Standardavvikelsen av dagliga avkastningar
En akties volatilitet består utav en osystematisk risk och en systematisk risk. Enligt
Chichernea et Al (2015) kan den osystematiska risken teoretiskt sett elimineras bort genom
diversifiering av aktieportföljen, medan den systematiska risken som är marknadsrisken inte
kan diversifieras bort. Volatiliteten kan mätas med hjälp av olika mått, vilka skiljer sig från
varandra avseende syfte. Den idiosynkratiska volatiliteten, vilken liknar den osystematiska
risken, är specifik för en aktie eller en grupp av aktier och har ingen korrelation med
marknadsrisken. Därmed är den idiosynkratiska volatiliteten otillräcklig när även
marknadsrisken ämnas tas med i beräkningen. För att å andra sidan beräkna marknadsrisken
kan betavärdet användas som mått. Betavärdet representerar den relativa volatiliteten där en
eller en grupp aktier jämförs med ett index eller en måttstock (Hong & Sarkar, 2007).
Därmed är även betavärdet otillräcklig vid en total beräkning av volatiliteten då detta värde
enbart tar den systematiska risken i beaktande. Då andra faktorer än marknadsrisken påverkar
en akties volatilitet är det mer optimalt att använda ett mått på volatiliteten där både den
osystematiska och den systematiska risken tas i beaktande. Då denna studie avser studera den
totala risken är standardavvikelsen ett lämpligare mått på volatiliteten då detta mått tar hänsyn
till både den osystematiska risken samt marknadsrisken. Vidare är standardavvikelsen ett
välanvänt mått för att beräkna volatiliteten där Zhang (2010), Schwert (1989) samt Biau
(2011) är några exempel.
Schwert (1989) använde absoluta värden av månatliga avkastningar vid beräkning av den
månatliga volatiliteten. Zhang (2010) menar dock på att metoden som Schwert (1989)
använde sig av har utvecklats. Istället för absoluta värden för månatliga avkastningar
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använder den utvecklade metoden kvadratiska dagliga avkastningar (se formel 2 nedan).
Denna studie kommer att baseras på den utvecklade metoden som redogörs av Biau (2011)
och beskriver standardavvikelsen som ett mått på spridningen mellan de observationer man
väljer att studera, i detta fall dagliga avkastningar.
Varför detta mått använts är alltså för att denna studie avser att ta den totala risken i beaktande
vilket nämdes ovan samt för att den information som krävs för att beräkna standardavvikelsen
är lättillgängliga. Måttet används också på grund av att studien avser observera dagliga
avkastningar för att studera effekten av ett listbyte i detalj då vi har ett relativt kort
eventfönster. Om vi likt Schwert (1989) använt månatliga avkastningar istället för dagliga
avkastningar hade risken för snedvridning av resultatet ökat på grund av vårt korta
eventfönster på 50 dagar före och efter listbytet. En annan typ av volatilitet är den implicita
volatiliteten som är marknadens bedömning av den framtida volatiliteten (Christensen &
Prabhala, 1998). Denna studie grundar sig dock enbart på historiska värden vilket medför att
den implicita volatiliteten inte är applicerbar då den inte kan beräknas på historiska värden.
För att kunna studera effekten ett listbyte har på volatiliteten samt ge svar på den tredje
hypotesen kommer därför standardavvikelsen av dagliga avkastningar för den enskilda aktien
beräknas. Standardavvikelsen (SD) och nettoavkastningen definieras genom följande formler:

Formel 2
där yi står för den dagliga avkastningen för en specifik aktie, y står för den genomsnittliga
avkastningen av urvalet och N står för antalet observationer i urvalet.
Formel 3
Där Pt står för aktiepriset idag och Pt-1 för aktiepriset igår.
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5.5 Regressionsanalys
För att svara på studiens hypoteser används en linjär regression. Detta för att
riktningskoefficienterna är lättolkade och tydliga bevis för vilken effekt ett listbyte har. Tre
linjära regressioner kommer att beräknas som var för sig behandlar de beroende variablerna
handlad volym, volatilitet och likviditet var för sig. De oberoende variabler som regressionen
använder sig av är (1) om datan tillhör kontrollgruppen eller urvalet, (2) om datan är före eller
efter skiftet samt (3) Difference-in-Difference.
Nedan presenteras först hela regressionen och därefter förklaras dummyvariablerna mer
ingående.
Formel 4
Där Yi är volymen, volatiliteten eller likviditeten,

är den konstanta förändringen,

om bolaget har flyttat eller X=0 om bolaget tillhör kontrollgruppen,
och X=0 innan skiftet,

, X=1

, X=1 efter skiftet

, X=1 Skillnaden i skillnaden efter skiftet och X=0 Skillnaden i

skillnaden innan skiftet.
5.5.1 Dummyvariabel 1
Den första dummyvariabeln är kodad för att visa om datan tillhör urvalet eller
kontrollgruppen. I regressionsanalysen ger detta svar på om den beroende variabeln är högre
eller lägre för urvalet jämfört med kontrollgruppen.
5.5.2 Dummyvariabel 2
Den andra dummyvariabeln är kodad för att visa om datan är före eller efter listbytet. I
regressionsanalysen är det denna variabel som bevisar om det föreligger någon skillnad före
och efter skiftet. Beroende på om denna variabel blir positiv eller negativ kan man påvisa om
ett skifte resulterar i en positiv eller negativ effekt på den beroende variabeln.
5.5.3 Dummyvariabel 3
Den tredje dummyvariabeln är kodad för att visa om det föreligger en skillnad i skillnaden
mellan urvalet och kontrollgruppen efter det att ett listbyte ägt rum. Detta tillvägagångssätt
kallas Difference-in-Difference och används ofta av flera forskare så som Xie och Mo (2014)
för att identifiera de kausala effekterna av en händelse. Då denna studie ämnar undersöka om
det finns en skillnad i handlad volym, volatilitet och likviditet efter ett listbyte blir därför
denna variabel relevant. Utfallet av denna variabel kommer att kunna ge svar på hypoteserna
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förutsatt att variabeln går i rätt riktning (positiv för volym och likviditet, negativ för
volatilitet) samt att variabeln är signifikant.
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5.6 Validitet och reliabilitet
5.6.1 Validitet
Validitet är en term som beskriver om det valda måttet i studien verkligen mäter det som
avser att mätas och anses vara en av de viktigaste bedömningsgrunderna inom forskning
(Bryman & Bell, 2011). Vidare beskriver Bryman och Bell (ibid.) att det finns olika typer av
validitet. En av dessa beskriver att en studie kan uppnå hög validitet genom att använda mått
som tidigare forskning använt sig av. Då studien grundat sig på mått på volatilitet samt
likviditet (se avsnitt 5.6 Analysmetoder) likt tidigare granskade vetenskapliga artiklar medför
det till att studiens validitet ökar. En annan typ av validitet beskriver att en studie kan uppnå
hög validitet genom att härleda hypoteser utifrån tidigare teorier som är relevanta för studien.
Eftersom de hypoteser som studien utgår ifrån (se avsnitt 4, Hypoteser) är grundade på teorier
som är vetenskapligt granskade medför detta till att hypoteserna uppnår hög validitet. Vidare
används en kontrollgrupp. Brown och Warner (1980) menar på att en kontrollgrupp
normaliserar resultaten och ökar därmed studiens validitet. Följaktligen medför detta att denna
studies validitet ökar då undersökningen i grund och botten baserar sig på tidigare utarbetade
mått, redan härleda hypoteser samt en kontrollgrupp.
5.6.2 Reliabilitet
Reliabilitet beskriver hur tillförlitlig en undersökning är och kännetecknas av olika faktorer
(Bryman & Bell, 2011). En av dessa beskriver att en hög reliabilitet uppnås när data som en
studie baseras på inte kan tolkas på olika sätt. Vilket nämndes tidigare i studien utgår den
ifrån objektiv data (se avsnitt 2, Vetenskaplig metod) som är hämtat från Six Edge. Detta
medför att studiens data inte kan tolkas på olika sätt vilket i sin tur leder till att reliabiliteten är
hög. De mått som använts för att beräkna volatilitet samt likviditet ökar även de studiens
reliabilitet på grund av dess objektivitet. Även Saunders et Al, (2009) menar att reliabiliteten i
en studie ökar när risken för subjektiv tolkning elimineras. Följaktligen kommer studiens
reliabilitet kunna mätas utifrån objektiv data.
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6. Empirisk analys
Detta kapitel kommer först och främst kommentera den insamlade datan och sedan
presentera beräkningarna, inte dra slutsatser. I slutet av detta kapitel analyseras
regressionen och då kommer även studiens resultat kunna statistiskt säkerställas.

6.1 Dataanalys
Initialt har data analyserats för att kontrollera för eventuell skevhet och eventuella
extremvärden som kan påverka resultatet. Likviditeten och volatiliteten har inte producerat
några nämnvärda extremvärden och kan anses vara relativt normalfördelade medan volymen
har producerat det motsatta.

Figur 1, Histogram över handlad volym för Odd Molly AB.

Av exemplet ovan (se Figur 1) kan man se att för bolaget Odd Molly AB är den dagliga
handlade volymen snedfördelad och producerar flera extrempunkter. Denna fördelning
genomsyrar en majoritet av bolagen då vissa dagar handlas det mer än andra. För att få ett så
tillförlitligt resultat som möjligt har studien därför använt sig av den naturliga logaritmen för
att få volymen lognormalfördelad (se Figur 2).
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Figur 2, Histogram över handlad volym för Odd Molly AB. Volymen är lognormalfördelad.

Genom denna variabeltransformation kan man nu se att den handlade volymens
karakteristiska drag är mindre skevt och med färre extremvärden. När denna transformation
gjorts bör samtlig data kunna ingå i undersökningen.

6.2 Handlad volym
I nedan tabell (Tabell 2) redovisas den genomsnittliga utvecklingen för de utvalda bolagen
före och efter listbytet. Från denna tabell kan man utläsa att den genomsnittliga
volymförändringen inte är signifikant för varken urvalet eller kontrollgruppen.
First
Urval
OMX
NGM
North
N
31
2
23
Medel före
9,9958
8,642
8,9705
Medel efter
10,0622
8,9871
9,0004
Medelförändring 0,06641
0,34504
0,2985
STD 0,91087
1,07477
0,73988
Antal som får en
ökad volym
16
Kontrollgrupp
N
31
Medel före
10,6078
Medel efter
10,4386
Medelförändring -0,16918
STD 0,61795

1

11

2
10,7683
10,8004
0,03217
0,37455

23
10,1042
10,112
0,00782
0,49988

Antal som får en
ökad volym
12
1
Signifikansnivå: * <.05, ** <.01, *** <.001
Tabell 2, Tabell över genomsnittlig volymförändring för urvalet samt för kontrollgruppen.
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Ur Tabell 2 kan man utläsa att oberoende av vilken lista bolagen flyttat till, har de i
genomsnitt upplevt en ökad handlad volym. Från urvalet har en majoritet skiftat till OMX och
First North (se Appendix 1). Av de bolag som flyttat till dessa listor har närmre hälften
upplevt en högre handlad volym än tidigare (se Appendix 3).
Under samma period har den genomsnittliga volymförändringen varit negativ eller mindre för
kontrollgruppen. Detta ger initiala stöd för hypotesen att den handlade volymen ökar efter
listbytet. Dessa fynd visar även att om skiftet sker till den högst ansedda listan OMX (se 5.1
Grundantagande om svensk aktiemarknad) tenderar förändringen vara högre. Detta får vidare
stöd i att kontrollgruppen haft en negativ genomsnittlig volymutveckling under samma period.
Vidare tenderar bolag att välja First North som tillväxtmarknad istället för NGM Equity och
då endast två analyserade bolag i studien skiftat lista till denna handelsplats så kan man inte
dra några stora slutsatser för dessa bolag. Dock så följer de samma ökande trend som de bolag
som flyttat till både OMX och First North.

Figur 3, Genomsnittlig handlad volym för samtliga bolag i urvalet.

För många av bolagen i urvalet fanns det dagar då handeln var mindre eller obefintlig. När
volymen är lognormalfördelad ser man en något negativ eller näst intill obefintlig förändring
jämfört med innan. Detta går i linje med Tabell 2 där den procentuella genomsnittliga
förändringen är väldigt låg. Man kan dock godtyckligt se att före skiftet var där fler
observationer som var lägre än efter.
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Figur 4, Genomsnittlig handlad volym för samtliga bolag i urvalet och kontrollgruppen.

Beräkningarna har redan indikerat att volymförändringen är väldigt svag. Kontrollgruppen har
under samma tidsperiod fler högre volymförändringar men även många och större negativa
observationer. Av de initiala beräkningarna framgår det att genomsnittligen har inte den
handlade volymen förändrats avsevärt.

6.3 Likviditet
Ur nedan tabell (Tabell 3) går det att utläsa hur den genomsnittliga bid-ask spridningen
förändrats för samtliga bolag i urvalet. Från Tabell 3 kan man utläsa att den genomsnittliga
likviditetsförändringen är signifikant på femprocentsnivån för de bolag i urvalet som skiftat
lista till OMX eller First North. För resterande bolag i urvalet och kontrollgruppen är
förändringen inte signifikant.
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First
Urval
OMX
NGM
North
N
31
2
23
Medel före
1,718% 4,446%
4,479%
Medel efter
1,469% 5,026%
3,136%
Medelförändring -0,25%* 0,580% -1,343%*
STD 0,640% 25,950%
2,692%
Antal som får en
ökad likviditet
Kontrollgrupp
N
Medel före
Medel efter
Medelförändring
STD

17

1

15

31
2,13%
1,79%
-0,33%
1,75%

2
0,86%
1,29%
0,43%
0,42%

23
1,58%
1,57%
-0,01%
0,43%

Antal som får en
ökad likviditet
18
2
Signifikansnivå: * <.05, ** <.01, *** <.001

14

Tabell 3, Tabell över genomsnittlig förändring i spridningen för urvalet samt för kontrollgruppen.

Först och främst är det nämnvärt att spridningen inte är flera procent för en redan relativt
likvid tillgång. Därför kan man tolka en procentuell förändring på exempelvis

1% som

högre än för likvärdig förändring i volymen. Ur Tabell 3 kan man se att spridningen i
genomsnitt har minskat för de bolag som skiftat lista till OMX eller First North. Om
spridningen minskat innebär detta att likviditeten har ökat. Under samma eventfönster har den
genomsnittliga spridningen ökat för de bolag som flyttat till NGM Equity.

Figur 5, Genomsnittlig förändring i spridningen för samtliga i urvalet.
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Ur Figur 5 kan man utläsa att före skiftet var spridningen i genomsnitt högre än för perioden
efter skiftet. Direkt efter skiftet ser man att spridningen fluktuerar kraftigare än tidigare. Detta
kan vara bevis på att skiftet har ökat handeln i tillgången.

Figur 6, Genomsnittlig förändring i spridningen för samtliga bolag i urvalet och kontrollgruppen.

Den genomsnittliga spridningen är avsevärt mycket högre för kontrollgruppen än för urvalet.
Dock var spridningen hög även före skiftet och behöver därför inte påvisa något. Om
marknaden eller branschen var känslig under denna tidsperiod har i alla fall ett skifte i
uppåtgående led inte lett till att urvalet följt branschtrenden.

6.4 Volatilitet
Ur Tabell 4 går det att utläsa hur den genomsnittliga volatiliteten förändrats för samtliga bolag
i urvalet. Från Tabell 4 kan man utläsa att den genomsnittliga volatilitetsförändringen är
signifikant på femprocentsnivån för de bolag i urvalet som skiftat lista till First North. För
resterande bolag i urvalet och kontrollgruppen är förändringen inte signifikant.
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First
Urval
OMX
NGM
North
N
31
2
23
Medel före
0,219% 0,216% 0,456%
Medel efter
0,223% 0,255% 0,335%
Medelförändring
0,005% 0,039% -0,12%*
STD
0,090% 0,063% 0,250%
Antal som får en
minskad
volatilitet
Kontrollgrupp
N
Medel före
Medel efter
Medelförändring
STD

11

1

14

31
0,258%
0,227%
-0,031%
0,160%

2
0,189%
0,234%
0,045%
0,061%

23
0,208%
0,222%
0,014%
0,074%

Antal som får en
minskad
volatilitet
19
2
Signifikansnivå: * <.05, ** <.01, *** <.001

13

Tabell 4, Tabell över genomsnittlig förändring i volatilitet för urvalet samt för kontrollgruppen.

Den genomsnittliga volatiliteten har endast sjunkit för de bolag som flyttat till First North.
Dock är förändringen bra som dålig väldigt liten och utgör möjligen därför ingen avsevärd
skillnad.
Kontrollgruppen har upplevt en sänkning i volatiliteten efter ett skifte till OMX. För de bolag
som skiftat till First North har kontrollgruppen haft en ökad volatilitet. Resultatet kan tyckas
vara tvetydigt och påvisar att i de fall volatiliteten sjunkit för urvalet har den ökat för
kontrollgruppen, detta kan innebära att ett skifte i uppåtgående led stabiliserar volatiliteten.
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Figur 7, Genomsnittlig förändring i volatilitet för samtliga i urvalet.

Ur Figur 7 kan man se att volatiliteten i genomsnitt har sjunkit från och med skiftet. Man kan
se att de extrema utfallen har blivit mindre efter det att bolagen skiftat lista i uppåtgående led,
dock är förändringen marginell.

Figur 8, Genomsnittlig förändring i volatilitet för samtliga i urvalet och kontrollgruppen.

Förändringen i volatilitet är tämligen låg för både urvalet och kontrollgruppen. Volatiliteten
verkar ha minskat efter skiftet, dock för samtliga bolag i studien. Strax innan skiftet kan man
utläsa en högre volatilitet medan man efter skiftet kan se att för motsvarande period har
volatiliteten minskat. Resultatet ger indikationer på att volatiliteten kan ha minskat eller
åtminstone stabiliserats.
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6.5 Korrelation
Med korrelation menas samvariationen mellan två variabler (Pallant, 2007). Vidare menar
Pallant (ibid.) att korrelationstestet visar med vilken styrka två variabler korrelerar. Styrkan
kan endast anta värden mellan -1 och 1 där ett negativt samband visar att de inte samvarierar
och ett positivt det motsatta. Skillnaden i medelvärde före och efter listbytet för urvalet
korrelerar enligt nedan tabell (Se Tabell 5).
Korrelation Efter &
Volym
Före
Antal
OMX
0,882***
NGM
1***
First
North
0,921***
Volatilitet
OMX
0,4*
NGM
1***
First
North
0,115
Likviditet
OMX
0,801***
NGM
1***
First
North
0,383
Signifikansnivå: * <.05, ** <.01, *** <.001

31
2
23
31
2
23
31
2
23

Tabell 5, Korrelationsmatris över medelvärdena efter & före listbytet för urvalet.

Korrelationen är väldigt hög för både volymen och likviditeten men för volatiliteten är den
avsevärt lägre. Korrelationen kan ge en initial indikation på utfallet för regressionsanalyserna.
Den indikation detta kan ge är att i det fall korrelationen är låg, finns det en chans att listbytet
har en signifikant effekt och i detta fall ser framförallt volatiliteten lovande ut. Att samtliga
korrelationer är signifikanta ger vidare stöd för att studera de beroende variablerna i en
regressionsanalys.

6.6 Regressionsanalys
Det statistiska testet grundar sig på en regressionsanalys med tre dummyvariabler som
tidigare bestämts (se 5.6.2 Dataanalys). Då hypoteserna endast testar om handlad volym,
volatilitet samt likviditet ökar efter skiftet av lista, är det statistiska testet ensidigt. Vid
ensidiga test av denna natur är det statistiskt accepterat att använda sig av en signifikansnivå
på 10 procent och detta är den nivå som studien kommer att testa regression på.
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6.6.1 Handlad Volym
I Formel 5 presenteras regressionslinjen för den handlade volymen.
Formel 5
Regressionen säger att den konstanta handlade volymen är 10,407 och att volymen är 0,880
enheter mindre för urvalet, givet att

och

är konstanta. Regressionen säger även att den

handlade volymen minskar med 0,089 enheter efter listbytet givet att

och

är konstanta

och att skillnaden mellan urvalet och kontrollgruppen ökar med 0,151 enheter efter det att ett
listbyte ägt rum, givet att

och

är konstanta. Märk att riktningskoefficienterna är naturligt

logaritmerade.

Regression
Behandlad
Efter
DiD
Signifikansnivå: * <.05, ** <.01,
*** <.001

Konstant
10,407

Bkoeffecient
-0,88*
-0,089
0,151

Standardfel Förklaringsgrad
2,28368764
0,031
0,432
0,432
0,610

Tabell 6, Tabell över regressionsvärden, standardavvikelse samt signifikansnivå (P-värde) för handlad volym.

Förklaringsgraden för regressionen är låg men vi kan ändå på tioprocentnivån statistiskt
säkerställa dummyvariabeln behandlat. Det förekommer med andra ord en skillnad mellan
urvalet och kontrollgruppen medan resterande variabler inte går att säkerställa.
6.6.2 Volatilitet
I Formel 7 presenteras regressionslinjen för volatiliteten.
Formel 7
Regressionen säger att volatiliteten konstant är 0,2 procent och att volatiliteten i genomsnitt är
0,1 procent högre om bolaget tillhör urvalet, givet att

och

är konstanta. Det föreligger

även en skillnad i volatiliteten före och efter skiftet. Volatiliteten ökar i genomsnitt med 0,1
procent efter skiftet, givet att

och

är konstanta. Skillnaden i skillnaden mellan urvalet

och kontrollgruppen minskar efter listbytet i genomsnitt med 0,2 procent, givet att

och

är konstanta. Detta kan tolkas som att 0,2 procent är minskningen i volatiliteten som
föreligger efter det att bolaget har skiftat lista.
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Regression
Behandlad
Efter
DiD
Signifikansnivå: * <.05, ** <.01,
*** <.001

Bkoeffecient

Konstant
0,002**

0,001***
0,001***
-0,002***

Std error
0,00165956
0,000
0,000
0,000

Förklaringsgrad
0,078

Tabell 7, Tabell över regressionsvärden, standardavvikelse samt signifikansnivå (P-värde) för volatiliteten.

Förklaringsgraden för volatilitetens regressionsanalys är också låg. Statistiskt sett kan dock
samtliga variabler inte förkastas då dessa är signifikanta samt att hela regressionen är
signifikant. Difference-in-Difference minskar mer än ökningen som variabeln ger efter skiftet.
Detta i samband med en hög signifikans påvisar att volatiliteten minskar efter ett listbyte.
6.6.3 Likviditet
I Formel 6 presenteras regressionslinjen för bid-ask spridningen.
Formel 6
Regressionen säger att spridningen är konstant 1,9 procent och tillhör bolaget urvalet är den
genomsnittliga spridningen 1,1 procent högre, givet att

och

är konstanta. Detta betyder

att den procentuella spridningen i genomsnitt är högre för urvalet än för kontrollgruppen.
Efter skiftet minskar spridningen i genomsnitt med 0,2 procent för urvalet, givet att

och

är konstanta. Skillnaden i skillnaden minskar med 0,5 procent mellan urvalet och
kontrollgruppen efter skiftet, givet att

och

är konstanta. Detta kan tolkas som att

likviditeten minskar med 0,5 enheter efter listbytet.
Konstant
0,019

B-koeffecient

Standardfel
0,02145741
0,004
0,004
0,006

Regression
Behandlad
0,011*
Efter
-0,002
DiD
-0,005
Signifikansnivå: * <.05, ** <.01, *** <.001

Förklaringsgrad
0,05

Tabell 8, Tabell över regressionsvärden, standardavvikelse samt signifikansnivå (P-värde) för likviditeten.

Likt regressionsanalysen för den handlade volymen samt volatiliteten ovan visar även denna
regressionsanalys en låg förklaringsgrad. Statistiskt kan man dock med säkerhet säga att det är
variabeln behandlad som är signifikant, likaså är hela regressionen signifikant på
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tioprocentsnivån. Ingen av variablerna kan statistiskt påvisa att likviditeten ökar eller minskar
efter skiftet.

7. Resultat och analys
I detta kapitel diskuteras studiens hypoteser var för sig utifrån tidigare litteraturer samt
utifrån datan som undersökning samlat in. I slutet av kapitlet kommer det föras en gemensam
diskussion som analyserar fynden ställt mot listbyten.

7.1 Hypoteser
7.1.1 Hypotes 1
 Hypotes 1: Aktier som skiftar börs- eller handelsplats i uppåtgående led påvisar en
ökad handlad volym än tidigare.
De hypoteser som tar upp volymförändring är Price Pressure Hypothesis, Imperfect
Substitution Hypothesis och Investor Awareness Hypothesis (Se 3.1 Tidigare litteraturer och
hypoteser). Price Pressure- och Imperfect Substitution Hypothesis fastslår båda att den
handlade volymen kommer att öka för de bolag som skiftar lista i uppåtgående led. Dock
menar Imperfect Substitution Hypothesis att denna förändring kommer att vara bestående
(Schleifer, 1986). Investor Awareness Hypothesis syftar till att det efter skiftet kommer finnas
mer information om bolaget, detta tack vare att skiftet ökar intresset och då även
analysmängden. Den ökade informationen i sin tur leder till att fler köper tillgången och leder
därför till en ökad handlad volym efter skiftet. Tang et. Al (2011) har forskat på ämnet och
hans resultat säger att volymen ökar efter ett listbyte, både i upp- och nedåtgående led.
I undersökning har man inte kunnat se att den genomsnittliga volymen ökat för de bolag som
skiftat lista. Statistiskt sätt har studien därmed inte kunnat påvisa att det föreligger någon
skillnad, detta då DiD inte är signifikant för regressionen (se Tabell 6). Resultatet kan tolkas
som att en ökad information enligt Investor Awareness Hypothesis inte alltid behöver vara
positiv. En ökad transparens och analysmängd kan trots allt även bevisa motsatsen, att
företaget i fråga egentligen inte är mogen för en större marknad. Detta i sin tur skulle kunna
resultera i att den handlade volymen inte ökar signifikant.
Efficient Market Hypothesis och Substitution Hypothesis stödjer varandra och menar på att
aktiepriser reflekterar all tillgänglig information som finns om tillgången. Om dessa hypoteser
stämmer skulle inte någon skillnad märkas av ett listbyte. I studien har den handlade volymen
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testats för förändring efter listbytet. Resultatet visar att skillnaden i skillnaden inte är
signifikant och därmed kommer Hypotes 1 att förkastas. Implikationen av detta blir därför att
vi inte finner stöd för Price Pressure Hypothesis, Imperfect Substitution Hypothesis samt
Investor Awareness Hypothesis. Resultatet av Hypotes 1 medför dock att vi finner stöd för
Efficient Market Hypothesis och Substitution Hypothesis.
7.1.2 Hypotes 2
 Hypotes 2: Aktier som skiftar börs- eller handelsplats i uppåtgående led påvisar en
ökad likviditet.
De hypoteser som tar upp likviditetsförändring är Liquidity Hypothesis (Se 3.1 4 Liquidity
Hypothesis). Hypotesen menar att man måste vid prissättningen av en tillgång ta hänsyn till
hur säljbar tillgången är. Amihud och Mendelson (1986) menar att ett lågt marknadsvärde går
hand i hand med låg likviditet. Information Signaling Hypothesis fastslår att ett listbyte ökar
informationsmängden vilket i sin tur ökar marknadsvärdet. Tang et. Al (2011) forskning visar
att efter ett listbyte minskar spridningen mellan bid-ask spridningen. Tillgången har därmed
blivit mer säljbar och då mer likvid. Gill (2012) har även i sin forskning kommit fram till att
spridningen minskar efter ett listbyte.
Undersökningen visar att den genomsnittliga spridningen minskar för de bolag som flyttat till
OMX eller First North (se Tabell 3). Regression kan inte statistiskt säkerställa att spridningen
minskar efter listbytet då DiD inte är signifikant. Liquidity Hypothesis menar att likviditeten
ökar i samvariation med ett ökat marknadsvärde och står därför nära Information Signaling
Hypothesis. Resultatet av studien kan tolkas som om att nyheten av ett listbyte inte ökar
marknadsvärdet och därmed inte sänker likviditeten.
Tidigare forskning så som Tang et. Al (2011) och Gill (2012) har påvisat att de inte finner
stöd för både Efficient Market Hypothesis och Substitution Hypothesis, detta då listbytet i sig
påverkat likviditeten. Denna studie kan inte påvisa samma resultat, då likviditeten inte ökar
för de bolag som skiftar lista i uppåtgående led och därmed kommer Hypotes 2 att förkastas.
Med bakgrund av detta resultat finner denna studie inte stöd för Liquidity Hypothesis samt
Information Signaling Hypothesis. Aktier som skiftar lista i uppåtgående led påvisar med
andra ord inte en högre likviditet vilket får stöd från Efficient Market Hypothesis samt
Substitution Hypothesis.
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7.1.3 Hypotes 3
 Hypotes 3a: Aktier som skiftar börs- eller handelsplats i uppåtgående led minskar sin
volatilitet.
 Hypotes 3b: Givet Hypotes 1 stämmer kommer volatiliteten öka för den enskilda
tillgången.
Som tidigare nämnts är forskningen kring volatilitet och listbyten inte lika omfattande som
den kring volym och likviditet. Fundamental teori syftar till att volatiliteten beror på
företagets framtida värde och detta värde kan vara svårt att förutspå medan volymbaserad
teori menar att när den handlade volymen ökar, ökar även volatiliteten (Zhang, 2010). Att
volatiliteten ökar på grund av volymen kan bero på att en ökad volym får priserna att röra på
sig (Se 3.2.5 Volatility Hypothesis). Tang et. Al (2011) forskning visar som tidigare nämnts
att ett skifte i uppåtgående led ökar den handlade volymen. Detta ger implikationen att den
ökade volymen som Tang et. Al (ibid.) förespråkar bör påvisa volymbaserad teori som Zhang
(2010) talar om. Wang (2007) påvisar i sin forskning att volatiliteten stabiliseras när
ägarbasen blir större, ett skifte bör således följa Investor Awareness Hypothesis och den ökade
uppmärksamheten bör stabilisera volatiliteten.
Undersökningen har kunnat påvisa att den genomsnittliga volatiliteten ökat för de bolag som
listat om sig på en högre lista. Regressionen visar att den ökar både om man tillhör urvalet
och även efter skiftet. DiD visar att det föreligger en minskad volatilitet efter skiftet som är
större än den ökning i volatilitet som variabel två visar. Detta visar att volatiliteten minskar.
Regressionen påvisar att det föreligger en skillnad före- och efter listbytet och med grund i
detta finner vi inte stöd för Efficient Market Hypothesis samt Substitution Hypothesis. Ur
regressionen kan man utläsa att volatiliteten minskat och detta är statistiskt säkerställt då
skillnaden i skillnaden är signifikant. I grund av den signifikanta skillnaden i DiD kan därmed
hypotes 3a inte förkastas. Detta medför att vi finner stöd för Investor Awareness Hypothesis.
Då hypotes 1 redan är förkastad kan även hypotes 3b förkastas. Med detta sagt minskar
volatiliteten efter ett listbyte i uppåtgånde led.
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7.2 Analys
Resultatet av studien kunde inte ge stöd för att varken den handlade volymen eller likviditeten
ökar efter ett listskifte i uppåtgående led. Dock kunde studien statistiskt säkerställa att
volatiliteten minskar efter ett skifte i uppåtgående led.
Tidigare studier kring listeffekter som utförts har kunnat påvisa både förändringar på
likviditeten och volymen. Tang et. Al (2011) har i sina studier kunnat påvisa att spridningen
mellan köp- och säljkursen minskat efter listbytet samt att den handlade volymen ökar oavsett
vilken riktning bolaget skiftar i. Detta resultat har som tidigare nämnts även återfunnits i den
forskning som Gill (2012) bedrivit samt att ett flertal av forskarna inom ämnet kunnat påvisa
en förändring på en tillgångs pris (se 3.2 Tidigare forskning om listeffekter). Den tidigare
forskningen har med andra ord kunnat påvisa det kausala sambandet mellan pris, volym och
likviditet. Likaså har den tidigare forskningen kunnat påvisa arbitragemöjligheten genom att
priset till följd av bättre likviditet och ökad volym även det ökat efter ett listbyte. Denna
studie har till skillnad från tidigare forskning inte kunnat stärka detta samband och likaså inte
kunnat påvisa att varken likviditeten eller den handlade volymen förändrats efter ett listbyte.
Desto mer intressant är det att studien genom att addera volatiliteten, ytterligare en faktor vid
prissättning, kunnat påvisa att risken sänkts efter ett skifte i uppåtgående led. Detta betyder i
princip att studien kunnat visa att relationen risk mot likviditet och handlad volym inte
behöver vara kausalt vid ett listbyte och att detta i sin tur kan påvisa arbitragemöjlighet i form
av lägre risk (volatilitet) mot oförändrad likviditet och volym. Då studien endast kunnat
statistiskt säkerställa att volatiliteten förändras kommer vidare analys endast att behandla
denna.
Teorierna kring volatilitet har tidigare i arbetet delats upp i två mer allmängiltiga teorier (se
3.1.6 Volatility Hypothesis). Den volymbaserade teorin kan förkastas genom resultatet då
denna teori bygger på det grundantagande att volatiliteten ökar när volymen ökar. Desto mer
är den fundamentala teorin intressant att analysera. Denna teori har tidigare definierats som att
osäkerheten i framtida kassaflöden styr volatiliteten. Zhang (2010) har i sin studie om
volatiliteten använt sig av bland annat Market-to-book och earnings värdena för att mäta
osäkerheten och hur denna påverkar volatiliteten. Zhang (ibid.) har genom sin forskning
kunnat påvisa att den fundamentala teorin förklarar förändringen i volatiliteten samt att
kassaflödes- och tillväxtvariabler kan förklara variationen över tid. Då studien kunnat påvisa
att volatiliteten minskat efter listbytet samt kunnat förkasta volymbaserad teori finns det även
möjlighet att kassaflödes- och tillväxtvariabler kan förklara fynden.
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Då den fundamentala teorin bygger på att volatiliteten minskar när osäkerheten på framtida
kassaflöden minskar finns det en chans att även detta kan förklara den minskning studien
påvisat. Det som talar emot detta är de antal finansiella kriser som ägt rum under 2000-talet
som kan ha ökat osäkerheten för många bolag. Konsekvensen av några kriser har varit ett
sänkt oljepris och en sänkt dollarkurs vilket i sin tur kunnat leda till högre kassaflöden för
svenska bolag. Då studien även har ett antal bostadsutvecklingsbolag i urvalet kan den
allmänt höga svenska bankutlåningen under 2000-talet lett till högre kassaflöden för dessa. Så
även om studien inte ämnat testa volatiliteten för osäkerhet finns det en möjlighet att svensk
börsmarknad upplevt mindre osäkerhet under åren kring eventfönstret och därmed har
listbytet fungerat som en indikator på att bolaget är tillräckligt starkt för att utföra ett skifte
och är därmed säkra på sina framtida kassaflöden.
Summan av denna analys är att till skillnad från tidigare forskning har studien kunnat påvisa
att volatiliteten inte nödvändigtvis behöver följa något kausalt samband samt att ett listbyte i
uppåtgående led kan leda till en arbitragemöjlighet sett till risken. Detta i sig kan fungera som
ett incitament till att sträva mot en högre ansedd marknadsplats. Likaså har studien genom sitt
resultat inte kunnat finna något stöd för Efficient Market Hypothesis, Substitution Hypothesis
eller Information Signaling Hypothesis. Detta då en arbitragemöjlighet är funnen, en
arbitragemöjlighet som i detta fall ger ett stöd för Volatility Hypothesis.
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8. Slutsats
I detta avslutande kapitel sammanfattas studien som helhet och dess resultat. Vidare
diskuteras resultatet, självkritik samt vad studien har bidragit till ur ett teoretiskt och ett
praktiskt perspektiv. Slutligen presenteras förslag på framtida forskning.

8.1 Summering
Syftet med arbetet var att undersöka om det förelåg någon skillnad på den handlade volymen,
volatiliteten och likviditeten efter det att ett bolag skiftat börslista i uppåtgående led. I
litteraturgenomgången framkom det att där fanns flera hypoteser vars gemensamma nämnare
var att de flesta inte fann stöd för Efficient Market Hypothesis. Även om Famas (1970)
effektiva marknad samt mothypoteserna är något äldre är de ännu relevanta och har citerats
samt använts i även senare forskning så som av Tang. Et. Al (2011), Johnson (2008) och Gill
(2012).
Handlad volym, volatilitet och likviditet är samtliga tre viktiga faktorer i prissättningen av en
tillgång och har därför enskilt blivit grundligt studerade men också hur sambandet verkar
mellan dessa tre faktorer. Volym och likviditet har tidigare blivit studerade i samband med
listbyten och tidigare forskning har kunnat påvisa att både den handlade volymen och
likviditeten ökat efter skiftet, dock har inte volatiliteten blivit lika representerad i denna
forskning.
Studiens frågeställning ställde sig frågande till vad effekterna av handlad volym, volatilitet
och likviditet blir av ett listbyte i uppåtgående led. Resultatet av studien från urvalet och
eventfönstret påvisar att volatiliteten minskar och att vi statistiskt inte kan påvisa att varken
den handlade volymen eller likviditeten ökar för de bolag som gör ett listbyte i uppåtgående
led. Vidare kan resultatet av studien påvisa att en arbitragemöjlighet sett till risken existerar
samt att volatiliteten inte nödvändigtvis behöver följa det kausala sambandet risk mot handlad
volym och likviditet.

8.2 Diskussion
Resultatet av studien visar att vår första förväntansbild inte stämde fullt ut. Ur regressionerna
kan man utläsa att det endast är volatiliteten som minskat och att förändringen i handlad
volym och likviditet inte är signifikant. Studien kom således fram till att resultatet för
volatiliteten överensstämde med tidigare forskning. Implikationen av detta resultat medförde
att

vi inte finner stöd för Efficient Market Hypothesis, Substitution Hypothesis samt

Information Signaling Hypothesis medan studiens resultat finner stöd för resterande
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hypoteser. Att studien inte kunde säkerställa resultatet för den handlade volymen och
likviditeten kan bero på att undersökningen grundade sig på ett kortare eventfönster och en
längre studielängd skulle möjligtvis kunnat säkerställa samtliga av hypoteserna.
Studiens resultat går inte att kopplas fullt ut till den presenterade litteraturen. Av de tre
faktorer som testats har endast volatiliteten visat sig stämma. Tidigare forskning skulle kunnat
ge bilden av att man bör investera i de bolag som ska skifta lista. Effekten av endast skiftet i
sig går i en viss riktning men i denna studies fall är förändringen marginell. En investerare
som inte är påläst och agerar efter de tidigare litteraturerna bör anses vara irrationell i den
meningen att ett listbyte inte per automatik behöver innebära en högre prissättning. Ett
exempel på detta är att ökad information inte alltid behöver innebära en positiv inverkan på
tillgången då information även kan vara negativ. Sammanfattningsvis kan man säga att det är
lättare att studera dessa faktorer än att diskutera utfallet av dem, detta då de ofta verkar
tillsammans och är alla delar av en tillgångs pris.

8.3 Självkritik
Resultatet begränsas av det faktum att studien inte kunnat statistiskt säkerställa samtliga
hypoteser. Av tidsskäl används ett kortare eventfönster för att inte behöva justera för
kurspåverkande händelser och detta kan vara en av anledningarna till att studiens resultat inte
kunnat ge samma svar som tidigare forskning. Likaså har många bolag strukits på grund av att
datan inte var tillräcklig eller att handeln i bolaget var obefintlig och en större tidsperiod
skulle säkerligen kunnat öka antalet frihetsgrader och då även möjligheten att inte förkasta
hypoteserna.

8.4 Studiens bidrag
8.4.1 Teoretiskt bidrag
Studien kan genom en regression bevisa att volatiliteten påverkas av ett listbyte. Studiens
teoretiska bidrag är därför att den kan påvisa förekomsten av anomalier på grund av listbytet
och att detta kan bevisas på samtliga handelsplatser på den svenska aktiemarknaden. Tidigare
studier har främst valt att fokusera på den handlade volymen och likviditeten medan denna
studie även valt att fokusera på volatiliteten. Med bakgrund av detta bidrar denna studie även
till en ökad förståelse för hur volatiliteten beter sig vid ett listbyte.
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8.4.2 Praktiskt bidrag
Studien har genom regression kunnat bevisa att ett listbyte påverkar volatiliteten. Praktiskt
bidrar därför studien till alla bolag som överväger att byta till en annan lista. Genom att
studien har kunnat påvisa att det föreligger en skillnad kan bolag använda denna studie som
ett verktyg för att se de eventuella förändringar i volatiliteten bolaget kan förvänta sig vid ett
eventuellt listbyte.

8.5 Vidare forskning
Under arbetets gång har studien vid flera tillfällen kunnat konstatera att forskning kring
samtliga handelsplatser och volatilitet är underrepresenterade. Vidare forskning skulle därför
med bakgrund av detta kunna fokusera på att utveckla denna studie på volatiliteten och testa
volatiliteten mot fler variabler genom ett robusttest. Likaså skulle vidare forskning kunnat
använda sig likt denna studie av samtliga listor men även dela upp OMX i Small- Mid- och
Largecap likt tidigare litteratur. Detta skulle säkerligen gett en djupare analys av den svenska
aktiemarknaden och skulle därmed kompletterat både denna och andra svenska studier om
ämnet.
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Appendix
Appendix 1 – Studieobjekt
Företag

Studerad Flyttat från

Flyttat till Datum

PA Resources
Sagax
Nordic Service Partners Holding
Hifab Gruppen
Swedol
ITAB Shop Concept
Nordic Mines
Amasten Holding
Net Entertainment
Cloetta
Electra Gruppen
Corem Property Group
AllTele Allmänna Svenska Telefonbolaget
Black Earth Farming
Avega Group
Trigon Agri
Oasmia Pharmaceutical
Odd Molly Int
Micro Sysemation
Vitec Software Group AB
Boule Diagnostics
Shelton Petroleum
Endomines
BlackPearl Resources
Arcam
Seamless Distribution
Victoria Park
Creades
Opus Group
Tethys Oil
NeuroVive Pharmaceutical
Africa Oil
Episurf Medical
G5 Entertainment
Lucara Diamonds Corporation
SRAB Shipping
Opus Group
Axion Group
Petrogrand
WeSC
Human Care HC
Firefly
Catech
Generic
Paradox Entertainment
Tretti
3L System
Precio Systemutveckling
Scribona
Lightlab Sweden
IBS
Eolus Vind
Forestlight Studio
C-RAD
Tilgrin
Arctic Gold
Auriant Mining
MedCore
Jays
Dignitana
Confidence International
Exini Diagnostics
PledPharma
Copperstone Resources
Empire
Episurf Medical
Betting Promotion Sweden
New Equity Venture International
Immune Pharmaceuticals Inc
Axichem
Rehact
Ginger Oil
ZinZino
Cinnober Financial Technology
203 Web Group
Mavshack
Starbreeze
Dome Energy
Hexatronic
Doxa
Brighter
Polyplank
Crown Energy
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum
Brio
Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige
Mertiva
Push Development
Sharpview
Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige
ExeoTech Invest

Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
NGM Equity
NGM Equity
NGM Equity
NGM Equity
Nordic-MTF
Nordic-MTF
Nordic-MTF
Nordic-MTF
Nordic-MTF

NGM Equity
First North
First North
Alternativa marknaden
First North
First North
First North
First North
NGM Equity
First North
First North
NGM Equity
First North
First North
First North
First North
NGM Equity
First North
NGM Equity
Aktietorget
Alternativa aktiemarknaden
NGM Equity
First North
First North
NGM Equity
First North
First North
First North
First North
First North
Aktietorget
First North
First North
Aktietorget
First North
NGM Equity
Aktietorget
Aktietorget
Nordic-MTF
beQuoted
OMX
NGM Equity
NGM Equity
NGM Equity
NGM Equity
NGM Equity
NGM Equity
NGM Equity
OMX
Nordic-MTF
OMX
Alternativa Aktiemarknaden
Aktietorget
Aktietorget
OMX
Aktietorget
NGM Equity
Nordic-MTF
Aktietorget
Aktietorget
NGM Equity
Aktietorget
Aktietorget
Aktietorget
Aktietorget
Aktietorget
NGM Equity
Nordic-MTF
OMX
Aktietorget
Aktietorget
NGM Equity
Aktietorget
Alternativa Aktiemarknaden
Aktietorget
Aktietorget
Aktietorget
Aktietorget
Aktietorget
Alternativa Aktiemarknaden
Aktietorget
Aktietorget
Nordic-MTF
Aktietorget
OMX
Nordic-MTF
OMX
NGM Equity
NGM Equity
NGM Equity
NGM Equity
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2006-06-19
2007-10-08
2008-01-15
2008-09-30
2008-06-12
2008-07-08
2008-07-18
2008-03-04
2009-01-13
2009-02-16
2009-06-01
2009-06-24
2009-06-15
2009-06-22
2010-12-16
2010-12-08
2010-06-24
2010-06-21
2011-12-27
2011-07-04
2011-06-23
2012-11-19
2012-11-07
2012-11-06
2012-06-18
2012-06-13
2013-12-09
2013-12-06
2013-07-02
2013-05-02
2013-04-10
2014-07-01
2014-06-11
2014-06-10
2014-05-23
2006-12-14
2006-09-04
2006-07-03
2007-11-20
2008-05-19
2008-01-01
2008-10-29
2008-11-10
2008-11-17
2008-11-24
2008-12-01
2008-12-08
2009-01-12
2009-01-16
2009-02-25
2009-05-11
2009-05-28
2009-08-10
2010-03-02
2010-12-16
2010-11-29
2010-07-19
2010-12-20
2011-12-19
2011-12-01
2011-11-28
2011-10-10
2011-04-07
2011-05-05
2011-05-02
2011-08-15
2012-12-03
2012-08-20
2013-12-02
2013-12-27
2013-11-11
2013-10-18
2014-12-11
2014-09-29
2014-07-04
2014-06-16
2014-05-28
2014-05-26
2014-04-15
2014-04-07
2014-03-14
2014-01-10
2012-12-28
2007-11-02
2009-06-29
2007-11-02
2013-07-29
2008-12-30
2009-12-01
2009-10-26
2011-11-07

Kommentar
Inte tillräckligt med data
Flyttade från en alternativ marknad

Inte tillräckligt med data

Flyttade från en alternativ marknad

Flyttade i neråtgående led
Inte tillräckligt med data
Flyttade
Flyttade
Flyttade
Flyttade
Flyttade
Flyttade
Flyttade
Flyttade
Flyttade
Flyttade

från en alternativ marknad
i neråtgående led
från en alternativ marknad
från en alternativ marknad
i neråtgående led
i neråtgående led
i neråtgående led
i neråtgående led
i neråtgående led
i neråtgående led

Flyttade i neråtgående led
Flyttade från en alternativ marknad

Flyttade i neråtgående led
Flyttade i neråtgående led
Inte tillräckligt med data

Flyttade i neråtgående led

Flyttade i neråtgående led
Inte tillräckligt med data
Flyttade i neråtgående led

Flyttade från en alternativ marknad

Flyttade från en alternativ marknad

Flyttade i neråtgående led
Inte tillräckligt med data
Flyttade i neråtgående led
Inte tillräckligt med data
Inte tillräckligt med data
Inte tillräckligt med data
Flyttade i neråtgående led
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Appendix 2 – Kontrollgrupp
Bolag

Jämförs med

PA Resources
Sagax
Swedol
ITAB Shop Concept
Nordic Mines
Net Entertainment
Cloetta
Electra Gruppen
Corem Property Group
AllTele Allmänna Svenska Telefonbolaget
Black Earth Farming
Avega Group
Trigon Agri
Oasmia Pharmaceutical
Odd Molly Int
Micro Sysemation
Vitec Software Group AB
Shelton Petroleum
Endomines
BlackPearl Resources
Arcam
Seamless Distribution
Victoria Park
Creades
Opus Group
Tethys Oil
NeuroVive Pharmaceutical
Africa Oil
Episurf Medical
G5 Entertainment
Lucara Diamonds Corporation
Opus Group
Petrogrand
Lightlab Sweden
Forestlight Studio
C-RAD
Arctic Gold
Jays
Dignitana
Exini Diagnostics
Copperstone Resources
Empire
Episurf Medical
Axichem
Rehact
Ginger Oil
ZinZino
203 Web Group
Mavshack
Starbreeze
Dome Energy
Hexatronix
Brighter
Polyplank
Crown Energy
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum

Cortus Energy
Oil, Gas
Balder B
Real Estate
Bilia A
Retail
ABB
Industrial Goods Services
Auriant Mining
Basic Resources
2E Group
Travel Leisure
AAK
Food, Beverage
Clas Ohlsson
Retail
Castellum
Real Estate
Telia
Telecommunication
Nattopharma
Food, Beverage
Addnode
technology
AAK 2
Food, Beverage
Active Biotech
Healthcare
Björn Borg
Personal household goods
Axis
technology
Acando
technology
Cassandra Oil
Oil, Gas
Arctic Gold
Basic Resources
Dome Energy
Oil, Gas
Alfa Laval
Industrial Goods Services
IAR System Group technology
ALM Equity
Real Estate
Avanza
Financial Services
Beijer Electronics
Industrial Goods Services
Africa Oil
Oil, Gas
Bioinvent
Healthcare
Tethys Oil
Oil, Gas
Elekta B
Healthcare
Caperio Holding
technology
Nordic Mines
Basic Resources
Beijer Electronics 2 Industrial Good Services
Shelton Petrolium
Oil,Gas
Pilum
Industrial Goods Services
2 E Group 2
Entertainment
AstraZeneca
Healthcare
Endomines
Basic Resources
Caperio holding 2
Technology
Aerocrine
Healthcare
Enea
Technology
Beowulf Mining
Basic Resources
Alfa Laval 2
Industrial Goods Services
Allenex
Health care
Hexpol
Chemicals
Lindab
Construction Materials
Lundin Petroleum
Oil, Gas
Elektra
Retail
Avega
Technology
MTG
Media
G5 Entertainment
Technology
PA Resources
Oil, Gas
Transmode
Technology
Dedicare
Healthcare
XANO industri
Industrial Goods
BlackPearl ResourcesOil Resources
B&B Tools
Industrial Goods
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Sektor

Datum
2006-06-19
2007-10-08
2008-06-12
2008-07-08
2008-07-18
2009-01-13
2009-02-16
2009-06-01
2009-06-24
2009-06-15
2009-06-22
2010-12-16
2010-12-08
2010-06-24
2010-06-21
2011-12-27
2011-07-04
2012-11-19
2012-11-07
2012-11-06
2012-06-18
2012-06-13
2013-12-09
2013-12-06
2013-07-02
2013-05-02
2013-04-10
2014-07-01
2014-06-11
2014-06-10
2014-05-23
2006-09-04
2007-11-20
2009-02-25
2009-08-10
2010-03-02
2010-11-29
2011-12-19
2011-12-01
2011-10-10
2011-05-05
2011-05-02
2011-08-15
2013-12-27
2013-11-11
2013-10-18
2014-12-11
2014-07-04
2014-06-16
2014-05-28
2014-05-26
2014-04-15
2014-03-14
2014-01-10
2012-12-28
2007-11-02
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Appendix 3 – Data för urval
Bolag
PA Resources
Sagax
Swedol
ITAB Shop Concept
Nordic Mines
Net Entertainment
Cloetta
Electra Gruppen
Corem Property Group
AllTele Allmänna Svenska Telefonbolaget
Black Earth Farming
Avega Group
Trigon Agri
Oasmia Pharmaceutical
Odd Molly Int
Micro Sysemation
Vitec Software Group AB
Shelton Petroleum
Endomines
BlackPearl Resources
Arcam
Seamless Distribution
Victoria Park
Creades
Opus Group
Tethys Oil
NeuroVive Pharmaceutical
Africa Oil
Episurf Medical
G5 Entertainment
Lucara Diamonds Corporation
Opus Group
Petrogrand
Lightlab Sweden
Forestlight Studio
C-RAD
Arctic Gold
Jays
Dignitana
Exini Diagnostics
Copperstone Resources
Empire
Episurf Medical
Axichem
Rehact
Ginger Oil
ZinZino
203 Web Group
Mavshack
Starbreeze
Dome Energy
Hexatronix
Brighter
Polyplank
Crown Energy
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum

Flyttat till
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
OMX
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
First North
NGM Equity
NGM Equity

Volym

Likviditet

Före
8,79959
11,1948
10,165
7,2511
10,0682
10,6494
10,2102
8,43307
6,8782
9,25341
12,6781
8,9988
11,0128
9,47516
8,51609
8,37771
6,56876
8,81317
11,496
12,4358
8,24593
10,643
10,9203
8,79579
13,2063
11,4739
10,5153
14,11
7,89136
9,90917
12,8825
11,1153
9,37845
4,79003
6,88404
9,63587
8,05532
8,47493
8,53526
7,66116
11,5273
8,62442
8,02413
7,78556
8,08614
7,50608
10,5337
7,97372

Efter
Före
8,06943 0,42%
10,7978 1,16%
9,18981 1,02%
7,73105 1,86%
10,559 4,40%
11,6978 1,40%
8,83932 1,96%
7,1492 3,59%
9,45458 2,99%
9,36164 2,59%
12,0653 0,57%
9,79581 1,33%
10,7656 1,71%
8,732 1,95%
7,69783 1,47%
9,77098 3,64%
7,71527 1,36%
9,44912 3,55%
11,5173 1,42%
12,4931 0,52%
9,63562 3,24%
10,1221 1,44%
12,2548 1,69%
8,28391 0,81%
13,3661 1,01%
11,5408 0,82%
10,5057 1,33%
13,3905 0,42%
7,13641 1,89%
9,53534 1,14%
13,3044 0,54%
11,1025 7,35%
9,27667 1,79%
5,81622 6,74%
6,96748 6,05%
10,2488 5,61%
9,12202 4,91%
10,1015 5,94%
8,66476 1,86%
7,4408 8,31%
10,9709 1,92%
8,34078 2,22%
6,86812 11,89%
7,54737 4,89%
9,2072 7,84%
6,23518 5,30%
9,69761 2,56%
8,35182 2,67%

11,19898
12,61105
10,73174
10,33171
10,63861
6,218273
10,24623
7,037837

10,82038
12,98585
10,09119
10,36656
10,06685
6,717706
9,83129
8,14286
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Volatilitet

Skillnad före-Efter

Efter
0,34%
1,44%
1,68%
2,08%
4,98%
0,88%
2,09%
2,54%
1,45%
1,90%
0,70%
1,17%
1,42%
1,52%
1,51%
1,42%
1,40%
2,99%
1,54%
0,52%
1,52%
1,29%
1,06%
0,97%
0,90%
0,78%
1,47%
0,22%
1,85%
1,34%
0,58%
4,28%
1,92%
4,98%
6,83%
3,06%
1,99%
1,95%
2,13%
5,16%
2,07%
3,90%
2,28%
5,22%
2,52%
9,30%
2,33%
1,95%

Före
0,52%
0,12%
0,11%
0,09%
0,22%
0,23%
0,33%
0,31%
0,12%
0,29%
0,25%
0,14%
0,22%
0,27%
0,30%
0,20%
0,14%
0,22%
0,21%
0,22%
0,26%
0,34%
0,20%
0,08%
0,21%
0,20%
0,31%
0,13%
0,15%
0,23%
0,18%
0,64%
0,25%
0,50%
0,39%
0,56%
0,42%
0,46%
0,22%
0,50%
0,61%
0,15%
0,96%
0,27%
0,89%
0,52%
0,47%
0,22%

Efter
0,21%
0,16%
0,23%
0,08%
0,31%
0,24%
0,30%
0,16%
0,19%
0,34%
0,24%
0,20%
0,22%
0,20%
0,17%
0,26%
0,20%
0,26%
0,21%
0,19%
0,26%
0,27%
0,39%
0,14%
0,24%
0,16%
0,39%
0,17%
0,15%
0,18%
0,19%
0,34%
0,26%
0,78%
0,58%
0,28%
0,32%
0,48%
0,21%
0,34%
0,46%
0,15%
0,17%
0,48%
0,33%
0,59%
0,32%
0,33%

volym likviditet
-8,30% -0,08%
-3,55%
0,28%
-9,59%
0,66%
6,62%
0,22%
4,87%
0,58%
9,84% -0,52%
-13,43%
0,12%
-15,22% -1,05%
37,46% -1,53%
1,17% -0,68%
-4,83%
0,13%
8,86% -0,17%
-2,24% -0,28%
-7,84% -0,42%
-9,61%
0,03%
16,63% -2,22%
17,45%
0,03%
7,22% -0,56%
0,19%
0,12%
0,46%
0,00%
16,85% -1,73%
-4,89% -0,15%
12,22% -0,63%
-5,82%
0,16%
1,21% -0,11%
0,58% -0,03%
-0,09%
0,14%
-5,10% -0,19%
-9,57% -0,04%
-3,77%
0,20%
3,28%
0,04%
-0,11% -3,08%
-1,09%
0,13%
21,42% -1,76%
1,21%
0,78%
6,36% -2,55%
13,24% -2,92%
19,19% -3,99%
1,52%
0,27%
-2,88% -3,15%
-4,83%
0,16%
-3,29%
1,68%
-14,41% -9,61%
-3,06%
0,32%
13,86% -5,32%
-16,93%
4,01%
-7,94% -0,23%
4,74% -0,71%

2,54%
1,63%

1,77%
0,90%

0,45%
0,18%

0,25%
0,17%

1,68%
1,85%
2,99%
4,50%
4,04%
4,86%

1,78%
1,43%
1,90%
2,49%
2,78%
7,27%

0,22%
0,39%
0,58%
0,65%
0,28%
0,15%

0,18% -5,97%
0,21% 0,34%
0,22% -5,37%
0,24% 8,03%
0,27% -4,05%
0,24% 15,70%

-3,38%
2,97%

-0,77%
-0,74%
0,11%
-0,42%
-1,08%
-2,01%
-1,26%
2,41%

volla
-0,31%
0,05%
0,12%
-0,01%
0,09%
0,01%
-0,03%
-0,15%
0,08%
0,05%
-0,01%
0,06%
0,00%
-0,07%
-0,12%
0,06%
0,06%
0,04%
0,00%
-0,02%
0,00%
-0,07%
0,19%
0,05%
0,03%
-0,04%
0,08%
0,04%
0,00%
-0,06%
0,01%
-0,30%
0,02%
0,28%
0,18%
-0,28%
-0,10%
0,02%
0,00%
-0,16%
-0,14%
0,01%
-0,79%
0,21%
-0,56%
0,08%
-0,14%
0,10%
-0,20%
-0,01%
-0,04%
-0,18%
-0,36%
-0,41%
-0,01%
0,08%
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Appendix 4 – Data för kontrollgrupp
Bolag

Volym

Före
Cortus Energy
4,425028
Balder B
9,243272
Bilia A
10,22169
ABB
14,98463
Auriant Mining
6,084355
2E Group
8,694905
AAK
10,78967
Clas Ohlsson
10,97476
Castellum
13,59199
Telia
16,43304
Nattopharma
6,814392
Addnode
9,978437
AAK 2
10,53712
Active Biotech
11,24085
Björn Borg
11,21247
Axis
11,45468
Acando
11,5338
Cassandra Oil
11,12576
Arctic Gold
9,878536
Dome Energy
9,986505
Alfa Laval
14,10233
IAR System Group
8,702303
ALM Equity
6,179797
Avanza
10,52899
Beijer Electronics
7,702976
Africa Oil
13,55849
Bioinvent
12,48183
Tethys Oil
11,08031
Elekta B
14,44523
Caperio Holding
6,099147
Nordic Mines
14,75334
Beijer Electronics 2
8,056639
Shelton Petrolium
5,176551
Pilum
7,984119
2 E Group 2
8,434977
AstraZeneca
14,32243
Endomines
12,96927
Caperio holding 2
6,099147
Aerocrine
12,03461
Enea
9,087451
Beowulf Mining
11,0575
Alfa Laval 2
14,17081
Allenex
9,27487
Hexpol
10,16584
Lindab
11,22951
Lundin Petroleum
13,5518
Elektra
7,988491
Avega
9,626597
MTG
12,46038
G5 Entertainment
10,06593
PA Resources
11,77782
Transmode
9,534145
Dedicare
9,44381
XANO industri
7,884421
BlackPearl Resources 12,54052
B&B Tools
8,996018

Likviditet

Volatilitet

Skillnad före-Efter

Efter
Före
Efter
Före
Efter
volym
likviditet volla
3,753244
3,12%
3,28%
0,43%
0,54% -15,18%
5,21% 24,20%
9,22976
2,27%
3,07%
0,14%
0,21%
-0,15% 35,19% 50,39%
9,763901
0,75%
1,56%
0,25%
0,33%
-4,48% 108,42% 30,61%
14,88776
0,27%
0,29%
0,17%
0,20%
-0,65%
7,19% 21,32%
6,781041
2,26%
3,42%
0,40%
0,51% 11,45% 50,98% 27,43%
7,544284
2,27%
2,28%
-0,25%
0,26% -13,23%
0,69% -204,59%
11,11824
0,50%
0,49%
0,24%
0,22%
3,05%
-2,91%
-7,23%
10,93785
0,59%
0,59%
0,26%
0,19%
-0,34%
-0,26% -25,22%
13,16806
0,48%
0,49%
0,23%
0,17%
-3,12%
1,44% -26,54%
15,90702
0,26%
0,25%
0,15%
0,16%
-3,20%
-4,43% 11,89%
7,095248
8,45%
2,37%
0,54%
0,33%
4,12% -71,93% -40,23%
10,15861
0,71%
0,68%
0,10%
0,16%
1,81%
-3,61% 66,81%
10,47084
0,57%
0,62%
0,13%
0,13%
-0,63%
9,82%
7,03%
9,791425
0,51%
0,76%
0,29%
0,14% -12,89% 48,37% -51,86%
10,28857
0,84%
0,97%
0,26%
0,13%
-8,24% 15,91% -50,62%
11,60325
0,36%
0,39%
0,21%
0,17%
1,30%
8,06% -22,27%
10,78183
0,99%
0,74%
0,11%
0,19%
-6,52% -25,92% 66,49%
10,69775
0,99%
0,88%
0,48%
0,28%
-3,85% -11,17% -42,19%
10,41004
4,34%
5,36%
0,49%
0,56%
5,38% 23,53% 13,04%
10,98326 11,23%
4,32%
0,64%
0,35%
9,98% -61,49% -44,57%
13,8349
0,11%
0,12%
0,19%
0,15%
-1,90%
4,72% -22,50%
7,769776
2,30%
3,14%
0,18%
0,16% -10,72% 36,40%
-9,87%
6,277493
2,63%
3,11%
0,18%
0,11%
1,58% 18,53% -41,40%
10,79166
0,38%
0,45%
0,15%
0,15%
2,49% 18,03%
-1,22%
8,200654
1,25%
1,05%
0,14%
0,10%
6,46% -16,11% -31,40%
13,10494
0,38%
0,33%
0,30%
0,21%
-3,35% -10,95% -29,11%
11,70853
1,66%
1,44%
0,27%
0,22%
-6,20% -13,24% -21,22%
11,51982
0,51%
0,55%
0,09%
0,16%
3,97%
7,30% 82,03%
13,88353
0,09%
0,08%
0,13%
0,09%
-3,89%
-9,13% -27,20%
7,122995
2,32%
2,44%
0,25%
0,12% 16,79%
5,41% -51,28%
14,00972 12,54% 10,05%
0,84%
0,36%
-5,04% -19,90% -56,89%
8,427514
1,24%
0,83%
0,05%
0,07%
4,60% -32,87% 32,93%
5,781107
6,64%
7,17%
0,22%
0,42% 11,68%
7,91% 93,43%
8,740918
3,92%
2,81%
0,65%
0,81%
9,48% -28,33% 24,79%
9,563865
2,04%
1,64%
0,15%
0,24% 13,38% -19,57% 53,27%
14,07345
0,14%
0,16%
0,11%
0,07%
-1,74% 18,78% -40,23%
12,59372
0,90%
0,64%
0,16%
0,12%
-2,90% -29,00% -23,90%
6,251304
3,29%
2,63%
0,26%
0,19%
2,49% -19,96% -26,94%
12,14774
1,52%
1,37%
0,23%
0,33%
0,94% -10,34% 42,35%
8,698414
3,10%
3,64%
0,26%
0,25%
-4,28% 17,59%
-3,68%
10,13706
2,90%
3,80%
0,48%
0,48%
-8,32% 30,95%
-0,74%
14,29794
0,10%
0,10%
0,13%
0,14%
0,90%
3,87%
6,98%
9,828185
2,20%
2,51%
0,26%
0,32%
5,97% 13,90% 21,54%
10,63226
0,21%
0,22%
0,09%
0,15%
4,59%
6,81% 69,91%
11,24835
0,18%
0,27%
0,15%
0,10%
0,17% 46,34% -32,66%
13,77151
0,08%
0,09%
0,09%
0,08%
1,62%
9,12%
-2,43%
7,958418
1,16%
0,80%
0,16%
0,11%
-0,38% -31,09% -30,11%
9,490743
1,04%
1,42%
0,17%
0,14%
-1,41% 37,09% -14,60%
12,26923
0,09%
0,06%
0,12%
0,10%
-1,53% -28,03% -16,20%
9,631327
1,06%
1,33%
0,23%
0,22%
-4,32% 25,41%
-6,86%
11,3213
1,23%
1,47%
0,25%
0,16%
-3,88% 20,05% -38,06%
9,61762
0,56%
0,70%
0,15%
0,20%
0,88% 26,53% 38,49%
8,601285
1,37%
1,39%
0,15%
0,19%
-8,92%
1,04% 27,13%
7,49378
1,34%
1,13%
0,26%
0,20%
-4,95% -15,61% -22,85%
12,30785
0,52%
0,65%
0,17%
0,17%
-1,86% 25,82%
1,08%
9,293039
1,20%
1,93%
0,21%
0,30%
3,30% 60,67% 42,04%
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