
ÖREBRO UNIVERSITET
Handelshögskolan
Nationalekonomi, Kandidatuppsats (NA3003)
Handledare: Patrik Karpaty
Examinator: Jörgen Levin
HT 2014

Volatilitet på Shanghai- och Shenzhenbörsen
-En studie av dess påverkan på Stockholmsbörsen och Kinaexponerade företag-

Bordier, Oliver (881015)
Dahlin, Anders (911105)



Sammanfattning

Examensarbete i Nationalekonomi (NA3003), Handelshögskolan vid Örebro universitet
Finansiell ekonomi, kandidatuppsats, HT -14.

Kinas  tillväxt  de  senaste  20  åren  har  lett  till  ökad  integration  med  omvärlden.  Även  om  USA 

fortsättningsvis förblir världens börscentrum de kommande åren så växer de kinesiska börserna i takt 

med att den kinesiska staten tillåter att fler företag börsnoteras. Denna uppsats ämnar att undersöka om 

volatilitet  på  Shanghai-  och  Shenzhenbörsen  påverkar  Stockholmsbörsen.  Uppsatsen  har  tre 

frågeställningar.  Frågeställning  ett  ämnar  att  undersöka  om  korrelationen  mellan  de  kinesiska 

aktiemarknaderna och Stockholmsbörsen har stärkts sedan Kinas inträde i WTO år 2001. 

I frågeställning två undersöker vi om Kinaexponerade svenska företag har påverkats av volatilitet på de 

kinesiska marknaderna. Vi undersöker också i frågeställning tre om det går att finna empiriskt stöd för 

en  framtida  prognos  på  en  svensk  Kinaexponerad  aktie.  På  makronivån  finner  vi en  stigande 

korrelation mellan de fastlandskinesiska börserna och Stockholm OMX30. Den ökade integrationen 

kan sannolikt förklaras med hjälp av faktorer som ökad omsättningstillväxt och minskad statlig kontroll 

på  de  kinesiska  marknaderna.  Mikrostudien  pekar  på  att  Kinaexponerade  företag  genomsnittligt 

påverkas till större grad än icke-exponerade företag men det går inte att finna något empiriskt stöd för 

en sådan effekt via en VAR-prognos. 

Nyckelord: Effektiva marknadshypotesen, Random walk, Behavioral finance, aritmetisk 

medelavkastning, genomsnittlig normalvärdesändring. 

Förkortningar:
Shanghai Stock Exchange Composite Index kommer förkortas som SSEI

Shenzhen Stock Exchange Composite Index kommer förkortas som SZSEI

OMX Stockholm 30 kommer förkortas som OMX30

Hongkong Hang Seng Index kommer förkortas som HSI
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
De kinesiska börserna stod år 2006 för 4,3 procent jämfört med USA:s 36 procent av världens totala 

börsvärde. De fastlandskinesiska börserna (Hongkong exkluderat), Shanghai och Shenzhen stod endast 

för en procent av världens totala börsvärde. De fem nästkommande åren hade  Kinas börser ökat till 

cirka tolv procent av det samlade börsvärdet (Beckman et al. 2013).

Kinabörsernas snabba värdeökning beror enligt Grip (2002) på att den kinesiska regeringen tillåtit fler 

företag att börsnotera sig. Vid öppningen av Shanghaibörsen i början av 1990-talet fanns exempelvis 

endast  fyra företag börsnoterade på marknaden (Grip 2002).  År 2014 fanns 957 företag listade på 

Shanghaibörsen (Shanghai Stock Exchange 2014).

Aktietyperna i Fastlandskina delades vid öppningen in i A-aktier och B-aktier, där A-aktier endast fick 

handlas av kineser och B-aktier av utländska institutionella investerare. År 2001 ändrades dessa regler 

så att B-aktier fick handlas av kineser och A-aktier fick handlas av utländska investerare med kvoterade 

begränsningar. Denna regeländring berodde på att A-aktierna handlades till mycket högre priser än B-

aktierna, då utländska investerare istället prioriterade att handla kinesiska företagsaktier listade på den 

separata  Hongkongbörsen.  Under  mitten  av  2000-talet  började den kinesiska  staten att  minska  sitt 

direktägande i börsnoterade företag (Forhammar 2006). År 2014 öppnades aktiehandeln mellan den 

internationella Hongkongbörsen och Shanghaibörsen, en direktlänk som kommer göra det enklare för 

utländska  investerare  att  handla  aktier  i  Fastlandskina.  Fastlandskineser  kommer  att  kunna  handla 

aktier  i  Hongkong,  och  utländska  investerare  kommer  att  få  tillgång till  A-aktier  på Fastlandskina 

(Sigblad 2014). 

Sverige är  en förhållandevis  liten ekonomi med ett  behov av internationell  handel.  Majoriteten av 

svensk utrikeshandel sker inom Europa, men Kina är enligt SCB (2014) Sveriges största handelspartner 

som klassificeras som ett utvecklingsland (OECD 2014). Kinas ekonomiska koppling till Europeiska 

Unionen har ökat markant under de senare åren och landet är idag unionens näst största handelspartner 

(Svenska ambassaden i Peking 2012). Svensk export till Kina har fördubblats från 20 miljarder kronor 

till 40 miljarder kronor sedan det kinesiska inträdet i World Trade Organisation år 2001 (Statistiska 

Centralbyrån 2014). Svenska företag med verksamhet i Kina uppskattas idag vara cirka 400. Antalet 

företag i  Sverige som bedriver  handel med kinesiska företag beräknas  uppgå till  10 000 (Svenska 
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ambassaden i Peking 2012). 

Betydelsen för finansiella utbyten kan antas växa mellan länderna i takt med ökad integration. Faktorer 

som kan anses påverka integrationen är minskande av den statliga kontrollen och ökade handelsutbyten 

(Grip 2002). Åtminstone har vi kunnat bevittna en trend där riskbenägenheten på börsmarknader blir 

allt känsligare för internationella kriser. Detta har medfört att likviditetskriser haft en tendens att snabbt 

sprida sig mellan olika regioner (Beckman et al. 2013).

1.2 Problemdiskussion
Kinesiska börser har  enligt  Gao (2002) inte  påverkas  nämnvärt  av globala kriser på grund av den 

statliga kontroll som begränsat marknaderna. Denna kontroll av de finansiella marknaderna har tidigare 

inneburit att Kinas börsmarknader inte varit fullständigt integrerade med omvärlden.

Den kinesiska staten är den mest betydelsefulla aktören för kursutvecklingstrender i landet, förutsatt att 

Gaos slutsats fortfarande stämmer. Skulle det visa sig att extrem volatilitet på Kinas aktiemarknader  

kan  påverka  svenska  aktörer,  utan  att  landets  börsnoterade  företag  själva  påverkas  av 

omvärldshändelser  så  skulle  det  innebära  ett  speciellt  finansscenario.  Om extrem volatilitet  på  de 

kinesiska marknaderna kan påverka kurser för svenska Kinaexponerade aktörer, skulle det i praktiken 

kunna innebära att den statliga kontrollen av det kinesiska kommunistpartiet kan få konsekvenser för 

svenska investerare. 

Gaos studie utfördes år 2002, ett år efter Kinas inträde i WTO. Det blir därmed intressant att undersöka 

huruvida  kinesiska  börser  har  kommit  att  påverka  den  svenska  sedan  dess.  Vår  hypotes  är  att 

korrelationen  marknaderna  emellan  har  stärkts  på  senare  år  i  takt  med  ökad  handelsintegration, 

marknadsöppnande reformer och minskad statlig direktkontroll över företagen. Likt Beckman et al. 

(2012) påpekar,  ter  det  sig  rimligt  att  anta  att  en börs som växer  successivt  blir  mer beroende av 

omvärlden.

Våra tre huvudsakliga frågeställningar blir därav:

• Kan  vi  finna  en  stigande  korrelation  mellan  de  fastlandskinesiska  börserna  och 

Stockholmsbörsen under den senaste 15-årsperioden? 

• Hur har Kinaexponerade företag som SKF, Hexagon och Boliden påverkats historiskt sett efter 

en börsdag med extrem volatilitet på någon av de kinesiska börserna? 
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• Kan vi finna empiriskt stöd för att historiska rörelser på en kinesisk aktiemarknad kan användas 

för att göra prognoser på en Kinaexponerad aktie i Sverige? 

1.3 Syfte
Syftet på makronivå är att undersöka om korrelationen på värdepappersmarknaderna har stigit i takt 

med den på senare år ökade integrationen. Kina är en intressant marknad för denna studie på grund av 

aktiemarknadernas storlek, snabbväxande marknad och speciella aktiemarknadsstruktur.

På  mikronivå  finner  vi  det  av  intresse  att  undersöka  huruvida  svenska  Kinaexponerade  företag  i 

synnerhet har påverkats av volatilitet på de kinesiska marknaderna. Det vill säga, om det uppstår någon 

skillnad i avkastning mellan exponerade och icke-exponerade företag till följd av extrem volatilitet i 

Kina. Vidare är det intressant att se om kinesiska index kan användas som förklarande variabler vid 

prognostisering av en enskild aktie i Sverige. 

1.4 Avgränsning
Svårigheten med att studera aktiemarknader är att härleda kausaliteten. Det finns flertalet faktorer som 

påverkar aktiekurser vilket försvårar användandet av regressioner. Vi har valt att undersöka vad som 

påverkar de fastlandskinesiska marknaderna med stöd av tidigare vetenskapliga studier inom ämnet, 

och sedan jämföra dessa med korrelationsanalyser i form av aritmetiska avkastningar. Vi avgränsar oss 

i  frågeställning  ett  att  studera  huruvida  den fastlandskinesiska  korrelationen med svenska  OMX30 

ändrats  över  tid.  Vi  lägger  ingen  vikt  kring  ett  förklarande  angående  vad  som  påverkar  de 

omvärldsintegrerade indexen Hongkong HSI och amerikanska Nasdaq, dessa index används endast 

som jämförande variabler till de fastlandskinesiska marknaderna. I VAR-modellen kommer vi endast 

att använda den Kinaexponerade aktie som påverkats mest av extrem volatilitet på de olika kinesiska 

aktiemarknaderna i vår studie.

1.5 Disposition 
Inledningsvis presenteras relevanta faktorer i avsnittet Kinas aktiemarknadsstruktur följt av finansiell 

teori som främst ämnar att förklara resultat för frågeställning två. Därefter följer en beskrivning av 

tidigare studier och vilka metoder vi använt oss utav. Resultatet presenteras i avsnitt sex och analyseras 

i avsnitt sju. Detta avrundas sedan med en slutsats och förslag till vidare forskning. 

6



2. Kinesisk aktiemarknadsstruktur

2.1 Bakgrund

”Kinesiska aktiemarknaden är som ett Casino – med skillnaden att på ett Casino finns det regler som  

att inte titta på andras kort. På vår aktiemarknad kan somliga spelare titta på andras kort, de kan  

fuska” -Wu Jinglian, ekonom på den statliga tv-kanalen CCTV (Grip 2002).

Kina kännetecknas av restriktiva aktiemarknader starkt influerade av det politiska styret (Gao 2002). 

Landet har en låg kvot av aktiemarknadernas totala värde som andel av BNP, till skillnad från de flesta 

västerländska marknader. Aktiemarknadernas andel av BNP i Kina är 20 procent, vilket kan jämföras 

med en andel på 160 procent i USA. Aktiemarknaderna i Kina har inte kunnat växa i takt med den 

totala ekonomiska tillväxten sedan börsöppningen år 1990. Anledningarna är, förutom ineffektiviteten 

som uppstår på grund av statlig kontroll, bland annat brist på utländskt kapital till följd av ofullständiga 

regelverk.  Även  korruption,  bokföringsfusk,  bristande  rapportering  och  insiderhandel  nämns  som 

betydande orsaker (Forhammar 2006). 

Det kinesiska styret har på senare tid ägnat allt mer tid åt att bekämpa ekonomisk brottslighet för att 

rädda marknadernas anseende, främst genom utvecklandet av China Security Regulatory Commission 

(CSRC). Kommissionen har i uppgift att stifta värdepapperslagar och stabilisera aktiemarknader. År 

2001 skärpte  kommissionen kontrollen  efter  ett  par  år  med omfattande kursmanipulationer  (Green 

2003). 

Att kinesiska börser har förhållandevis lågt internationellt förtroende kan också antas bero på att de är 

unga och underutvecklade i jämförelse med västerländska marknader. Shanghai- och Shenzhenbörsen 

har haft omfattande problem med utbud och efterfrågan. Relativt få företag har tillåtits kliva in på 

börsmarknaderna vilket i kombination med en explosionsartad efterfrågan på aktier i mitten av 90-talet 

ledde till ett högt efterfrågeöverskott vilket drev upp priserna. Problematiken för investerare i början av 

nittiotalet var inte huruvida en aktiekurs skulle öka i värde eller inte, utan snarare om det fanns aktier  

att köpa (Grip 2002). 

Vidare menar Grip att P/E-talen (price/earnings) på de kinesiska börserna i kombination med en låg 
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bankränta är missvisande. Det genomsnittliga P/E-talet ligger omkring 40 i Shanghai, en betydande 

skillnad mot västerländska marknader.

Det finns ett flertal fall på de kinesiska marknaderna där de lönsamma företagens aktier kontinuerligt 

faller  medan de svaga företagens aktier  stiger  som ett  resultat  av statens  inblandning (Forhammar 

2006).

2.2 Statlig kontroll
Grip  (2002)  påpekar  att  Kinas  politiska  historia  ligger  till  grund  för  den  rådande 

aktiemarknadsstrukturen.  Kina  har  öppnat  upp för  ekonomiska  reformer  efter  en  lång  tid  med  en 

centralstyrd ekonomi, men dessa reformer är tidskrävande. Staten är fortsatt den ledande aktören inom 

de kinesiska finansiella marknaderna, vars problem är de gamla statliga företagen. Ett flertal av dessa 

företag  har  sedan  planekonomins  tid  kännetecknas  av  ineffektivitet.  Främst  på  grund  av  dåliga 

kunskapsutbyten  och  brist  på  effektivt  ledarskap.  Kinesiska  myndigheter  agerade  år  2002 

majoritetsägare i de flesta av de 1240 noterade bolagen i Shanghai och Shenzhen (CSRC 2002). 

Forhammar  (2006)  menar  att  dessa  myndigheter  genom historien  haft  en  ovilja  att  försätta  svagt 

presterande bolag i konkurs. Istället har man använt statliga banker som tillfört kapital eller  själva 

utfört rekonstruktioner för att rädda konkurshotade företag. Endast en procent av de kinesiska börsernas 

totala finansiering sker via emissioner, resterade 99 procent är banklån. Grip (2002) påpekar att det 

dröjde lång tid innan det första börsnoterade företaget avnoterades i Kina och att det fortfarande sker i 

låg utsträckning.

Investerare i Kina har en förmåga att skapa en falsk tilltro till staten, när denne slutligen avnoterat ett  

fåtal  företag.  Den  politiska  agendan  har  således  prioriterats  högre  än  fundamentala  analyser  av 

företagens lönsamhet. Staten kan med andra ord påverka aktiekurserna med politiska uttalanden och 

regleringar. Allt fler statsägda företag börsnoteras för att få privata investerare att tillskjuta kapital. 

Detta samtidigt som staten lovordar företagen och triggar förväntningar genom massmedia. Ett vanligt 

problem som uppstår för utomstående investerare är att  staten vanligtvis inte tar hänsyn till  övriga 

storägare  i  sina  beslut.  Detta  leder  till  att  storinvesterare  tar  oproportionerligt  höga  risker  sett  till 

inflytande. Det råder med andra ord en obalans på de kinesiska börserna (Grip 2002). 

2.3 Framtidsutsikt
Det pågår i Kina en förflyttning från traditionella hantverksyrken till  mer kunskapsintensiva yrken. 
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Exempel  på  arbetsområden  med  ökad  sysselsättning  är  telekom-,  energi-,  fordon-  och 

läkemedelsbranschen.  Ökad  aktivitet  inom  dessa  sektorer  kan  komma  att  påverka  Sverige  som 

historiskt sett haft en stark ställning som exportnation inom dessa branscher. Detsamma gäller vatten-, 

energi- och miljöteknik där Kinas behov av kompetens förväntas öka (Kinnman 2008). 

Efter  Kinas  medlemskap  i  WTO har  den  traditionellt  begränsade  tjänstemarknaden  blivit   mindre 

lagstyrd  och  möjligheter  för  utländska  aktörer  att  etablera  sig  inom landet  har  tillkommit.  Några 

exempel är telekommunikationsbranschen, bankbranschen och turistsektorn. Trots stor potential står 

Kina endast för en liten del av den svenska utrikeshandeln. Något som till viss del kan förklaras av att  

Sveriges handlar med tillväxtmarknader som är geografiskt närmre belägna (ibid.). 

Kinesiska företag upplever en tilltagande köpkraft, då den inhemska levnadsstandarden förbättras. En 

fortsatt ökad efterfrågan från kinesiska konsumenter väntas påverka priser på världsmarknaden (ibid.). 

3. Teori 

3.1 Teoretisk introduktion
En central frågeställning inom finansiell teori är huruvida det går att långsiktigt överträffa index, och 

därmed också om det går att finna historiska avkastningsmönster. Vissa teorier säger att det med hjälp 

av  historiska  aktiekurser  går  att  förutspå  kommande  rörelser  för  aktien.  Andra  teorier  menar  att 

förändringar i aktiepriser sker helt slumpartat. Behavioral finance är den teori vi använt oss av som bäst 

återspeglar  det  första  påståendet,  nämligen  att  det  på  lång  sikt  går  att  överträffa  index,  eftersom 

aktiemarknaden inte är perfekt utan består av irrationellt agerande individer.  Random walk innebär i 

korthet att aktiekursernas rörelser sker slumpartat och den starka effektiva marknadshypotesen menar 

att en aktiekurs redan avspeglar all tillgänglig information på marknaden. 

Enligt  den  effektiva marknadshypotesens starkaste  nivå kan  inte  ens  insiderinformation  vara 

kurspåverkande, vilket även borde utesluta politisk insiderinformation som kan antas vara dominerande 

inom den politiska aktiviteten i det centralt styrda Kina. Frågeställning för mikrostudien lyder: Hur har 

Kinaexponerade företag som SKF, Hexagon och Boliden påverkats historiskt sett efter en börsdag med 

extrem  volatilitet  på  någon  av  de  kinesiska  börserna?  Sammanfattningsvis  skulle  ett  påverkande 

mönster från de kinesiska marknaderna kunna vara ett resultat av  Behavioral finance. Den effektiva  

marknadshypotesen talar i grunden emot ett påverkningsmönster mellan Kina och Sverige. Teorierna är 

däremot förenklade modeller av normala aktiemarknader utan starkare politiska influenser. Den svaga 
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formen lämpas aningen sämre som förklaringsmodell  eftersom exogena politiska chocker kan störa 

tekniska analysmått.

3.2 Den effektiva marknadshypotesen
En  effektiv  marknad  är  en  fungerande  marknad  där  aktuella  priser  återspeglar  all  tillgänglig 

information som kan anses relevant för ett värdepapper. Är marknaden effektiv ger det aktuella priset 

på ett värdepapper den bästa skattningen på dess sanna värde (Levy 1999). Fama (1965) beskriver en 

effektiv  marknad  som  en  marknad  där  många  vinstmaximerade  individer  aktivt  konkurrerar  med 

varandra i sina försök att förutspå framtida rörelser för studerade värdepapper, där relevant information 

för det mesta är tillgänglig för alla deltagare. Under ovissa förhållanden kan det sanna värdet på ett  

värdepapper aldrig precist fastslås, vilket leder till att det råder vissa oenigheter mellan deltagare på 

marknaden om uppfattningen om det  faktiska  värdet.  Dessa  oenigheter  möjliggör  en  viss  skillnad 

mellan marknadsvärdet och det faktiska värdet. Är marknaden effektiv är det svårt för investerare att 

utnyttja  information för  att  göra överavkastningar.  Med överavkastningar  menar  Howells  och Bain 

(2002) att man slår avkastningskravet eller ligger över jämviktsläget under längre tidsperioder.

Den effektiva marknadshypotesen menar att all tillgänglig information som går att finna gällande en 

viss aktie redan återspeglas i aktiekursen. Det innebär att investerare efter riskjustering inte kan göra 

övervinster genom att hitta köp- eller säljmöjligheter på marknaden. Vanligtvis har teorin större stöd 

bland akademiker,  medan aktiemäklare  inte  tenderar  att  stödja den i  lika stor  utsträckning.  Vidare 

antyder  Den  effektiva  marknadshypotesen att  aktuella  priser  reflekterar  all  information  som finns 

tillgänglig  för  investerare.  Det  innebär  att  aktiva  investerare  skulle  ha  svårt  att  överträffa  passiva 

strategier som följer marknadsindex. Detta då det skulle innebära avvikande insyn, något som enligt 

teorin är svårt att åstadkomma på en konkurrenskraftig marknad (Bodie, Kane och Marcus 2009). 

Cha  (1993)  presenterar  ett  antal  olika  studier  som  förhåller  sig  kritiskt  till  den  effektiva 

marknadshypotesen. Den första studien tyder på att det i vissa fall går att göra övervinster genom att 

använda tillgänglig information, vilket motsäger den effektiva marknadshypotesens teori. För det andra 

är förändringarna i aktiekurserna alltför stora för att kunna mätas i modeller avsedda för den effektiva 

marknadshypotesen.

Att observera trender och köpa aktier när marknaden är på uppgång och sälja när den är på nedgång är 

inte  nödvändigtvis  något  som talar  emot  den  effektiva  marknadshypotesen.  Hypotesen  förespråkar 
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ingenting angående hur informationen offentliggörs. Individer som verkar enligt en metod som inte nått 

global kännedom kan under en viss period lyckas överprestera ett index. Något som talar emot  den 

effektiva marknadshypotesen har att göra med tidsskillnader. En majoritetsägare i ett företag behöver 

inte  reagera  på  ett  liknande  sätt  som  en  utomstående  investerare  på  en  oväntad  förändring  i  en 

aktiekurs,  det  kan antas  att  reaktionerna  kommer  vid  olika tillfällen.  Detta  kan skapa  avvikelser  i 

aktiekursen trots att det inte har tillkommit någon ny information. Går ett sådant scenario att förutspå är 

det inte omöjligt att faktiskt kunna misstänka delar av framtida prisförändringar. De flesta argumenten 

mot den effektiva marknadshypotesen pekar på tidsfördröjningen mellan att ny information dykt upp 

och att den blivit allmänt känd samt att individer kan tänkas agera irrationellt (Hellström 1998).

Den effektiva marknadsformen beskrivs vanligtvis i tre olika former. Den svaga, den halvstarka och den 

starka formen (Gavelin och Sjöberg 2012).

3.2.1 Marknadshypotesens svaga form 

I den svaga formen återspeglar aktiekurserna all information som kan härledas genom att undersöka 

historiska priser, handelsvolym eller kort ränta. Denna version indikerar att teknisk trendanalys inte 

lönar sig.  Den teoretiska motiveringen lyder att  om det hade varit  möjligt  att  dra några värdefulla 

slutsatser ur offentliga uppgifter gällande historiska aktiekurser hade investerare redan utnyttjat den 

möjligheten (Bodie Kane och Marcus 2008).

3.2.2 Marknadshypotesens halvstarka form 

Den halvstarka formen förespråkar att all information som är tillgänglig för offentligheten gällande ett 

företags framtidsutsikter antas vara återspeglat i aktiekursen.  Detta innebär utöver historiska priser, 

även  information  om  ett  företags  produktionslinje,  information  om  verksamhetens  kvalité, 

balansräkning, patentinnehav och framtidsanalyser. I likhet med svag form antas dessa faktorer inte 

kunna användas för att överlista den effektiva marknaden (Bodie Kane och Marcus 2008).

Offentlig  information  inkluderar  även  externa  finansiella  och  föreskrivande  anmärkningar  som till 

exempel beskattade av fastigheter, marknadsrelaterad ränta och aktiens betavärde. De investerare som 

ogiltigförklarar den halvstarka marknadsformen kan dra nytta av offentlig information som exempelvis 

bokföringsuppgifter. Majoriteten av professionella förvaltare använder sig av fundamentala analyser för 

att kunna identifiera köplägen på aktier. Vanligt är att man tittar på P/E kvoten (price/earnings), samt 
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M/B kvoten, där M indikerar marknadsvärdet och B står för det bokförda värdet per aktie (Levy 2002).

3.2.3 Marknadshypotesens starka form 

Den  tredje  marknadsformen  antyder  att  aktuella  priser  redan  återspeglar  all  offentlig  och  privat 

information som finns tillgänglig. Enligt den starka marknadsformen är det inte möjligt att göra några 

övervinster  med  hjälp  av  insiderinformation  (Sjöberg  och  Gavelin  2012).  Kritiskt  sett  är  det 

förmodligen få  som skulle  argumentera mot  att  de företagsanställda som har tillgång till  värdefull 

information  rörande  företaget  innan  den  offentliggjorts  har  goda  möjligheter  att  framgångsrikt 

spekulera med hjälp av informationen (Bodie, Kane och Marcus 2008). 

3.3 Random walk
Det finns två tillvägagångssätt som vanligtvis brukar användas vid försök att försöka förutspå framtida 

rörelser på aktiemarknaden. Den ena är en tekniskt krävande metod som går ut på att med hjälp av 

olika modeller  försöka  utläsa mönster  ur  historiska  data  under  antagande att  historien  kommer  att 

upprepa sig. Det innebär att framtida värden är beroende av historiska data vilket kan utnyttjas vid 

kännedom av dessa värden. Det andra tillvägagångssättet, främst förespråkat av akademiker bygger på 

att de tekniska modellerna är ordentligt understödda. De menar att på en effektiv marknad går det inte 

att dra nytta av redan offentliggjord information (Fama 1965).

Lite förenklat kan Random walk beskrivas som en serie förändringar på aktiemarknaden oberoende av 

tidigare händelser. Vid försök att förutspå framtida prisförändringar kan historiska värden därför inte 

användas (Levy 2002). Levy (1999) använder sig av en enkel slantsingling för att illustrera teorin. 

Oavsett hur många gångar slanten singlats, eller vilket utfall det resulterat i kommer sannolikheten att 

det blir krona i kommande försök inte att påverkas av tidigare utfall. Sannolikheten kommer alltid att  

vara 50 procent. Man skulle därför kunna uttrycka det som att myntet saknar minne.

Kendall  (1953)  undersökte  en  teori  som  gick  ut  på  att  försöka  finna  återkommande  mönster  i 

aktiepriser som återspeglar upp- och nedgångar i ekonomin. Han tyckte sig upptäcka att han inte kunde 

finna några förutspående mönster i aktiekurserna. Priserna utvecklades till synes helt slumpartat. 

Förutsatt att priser sätts efter tillgänglig information måste det innebära att enbart ny information får 

aktiekursen att stiga eller sjunka. Ny information måste per definition vara oförutsägbar. Detta innebär 

att aktiekurser som förändras som reaktion på ny information således också är oförutsägbara. Detta är  
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argumentet som ligger till grund bakom teorin om Random walk, dvs att aktiekurser i grund och botten 

är slumpmässiga och oförutsägbara (Bodie, Kane och Marcus, 2008).

3.4 Behavioral finance
Behavioral  finance framväxt  startade  under  sjuttiotalet  av  psykologer  som intresserade  sig  för  de 

finansiella  marknaderna  (Gavelin  och  Sjöberg  2012).  Denna  skola  motsätter  sig  de  fundamentala 

byggstenarna i de tidigare teorierna om den effektiva marknadshypotesen främst gällande individernas 

förmåga att agera rationellt. I  den effektiva marknadshypotesen förväntas aktörer vara rationella och 

välja den mest effektiva portföljen med hjälp av mått som medelavkastning medan förespråkare för 

Behavioral finance menar att det snarare är psykologiska faktorer som påverkar en investerares beslut 

(Forbes 2009). 

Det finns fyra huvudregler som Behavioral finance bygger på, benämnda  de fyra hemska finansiella  

sanningarna. Den första regeln bygger på att marknaden i regel ligger före   experter, journalister och 

finansiella rådgivare i tiden, vars jobb är att förutspå marknaden. Nyheter skapar med andra ord inte 

prisrörelser, tvärtom är det enligt teorin prisrörelser som skapar nyheter. Det förekommer asymmetrisk 

information snarare än antagandet  om  den effektiva marknadshypotesen,  dvs full  information.  Den 

andra regeln förespråkar att marknaden är irrationell främst på grund av förhoppningar, girighet och 

rädsla.  I perioder kan aktörernas finansiella situation och intressen leda till  hysteri eller indifferens 

(Tvede 2002).

Irrationellt beteende kan uppstå i en osäker situation och kan förklaras av bland annat en asymmetrisk 

inställning  till  vinst  och  förlust,  placering  i  mentala  konton,  kognitiva  misstag  eller  emotionella 

påtryckningar  (Gavelin  och  Sjöberg  2012).  Tvetsky  och  Kahneman  (1982)  visade  i  en  studie  att 

människor  tenderar  att  ha  en  asymmetrisk  inställning  till  vinst  och  förlust.  Testet  visade  på  att 

majoriteten av individerna hellre valde att realisera en säker vinst på exempelvis 300 dollar än att delta  

i  ett  lotteri  där  sannolikheten  för  vinst  var  80  procent  och  premien  400  dollar.  Motsatt  resultat  

redovisades  för  förluster,  dvs  individerna  var  mera  benägna  att  delta  i  ett  lotteri  och  med  hög 

sannolikhet riskera att förlora mer än vad de skulle realisera i en säker förlust. Andra studier har även 

pekat på att en och samma individ tenderar att värdera pengar olika efter inkomstscenariot. Studier 

visar på att individer generellt tar högre risker med tidigare realiserade aktievinster och spelvinster än 

med exempelvis pengar som kommer från bidrag eller löner (Wärneryd 2001).

Människor  kan tolka verkligheten på ett  missvisande sätt  och  detta  kan få  oväntade följder  på  de 
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finansiella  marknaderna.  Klassiska  kognitiva  misstag  är  självöverskattning  och  en  överdrivet 

optimistisk tro på framtiden (Gavelin och Sjöberg 2012). En annan form av kognitivt misstag är att 

investerare tror sig se historiska mönster som egentligen kan vara slumpmässiga utfall. Detta innebär i 

princip att investeraren lägger historisk avkastning som grund för framtida avkastning (Beckman et al. 

2012). Att vara en optimist är en överlevnadsmekanism som ligger i människans natur som gör att vi 

har lättare att ta till oss positiva nyheter än negativa nyheter. Denna faktor är central för prissättningen 

för så kallade löftesbolag. Investerare är optimistiska över framtiden att aktiepriserna rusar utan att 

företaget  egentligen  åstadkommit  någonting  i  nuläget.  Gällande  självöverskattning  så  tenderar 

investerare att se sig själva som skickliga när det går bra och skylla på otur när det går dåligt (Gavelin 

och Sjöberg 2012). 

Exempel på emotionella fenomen kan delas upp på marknadsnivå och individuell nivå. Resultaten till 

följd av emotionella påtryckningar är antingen över- eller underreaktion (Wärneryd 2001). Olika typer 

av  emotionella  påtryckningar  kan  bland  annat  kategoriseras  som  grupptryck,  konservatism  och 

ångeraversion.  Grupptryck  förekommer  både  på  individuell  nivå  som  vänners  agerande  och  på 

marknadsnivå, främst då genom massmedia. Konservatism är ett emotionellt fenomen på individuell 

nivå som innebär att individen i fråga bygger upp en känslomässig relation till  ett företag eller en aktie  

över tid.  Investeraren står fast  vid sina investeringsbeslut kring den favoriserade aktien och ändrar 

ibland inte ens beteende efter nya dåliga nyheter. Ångeraversion innebär att individen känner rädsla för 

konsekvenser och hellre avvaktar att ta ett beslut (Sjöberg och Gavelin 2012)

Den  tredje  hemska  finansregeln iakttar  problematiken  med  en  kaotisk  makroekonomisk  omvärld. 

Makroekonomiska prognoser är otydliga i sitt sammanhang och små detaljer som ingen kan förutspå 

kan ändra hela marknadens beteende. Slutligen berör den fjärde regeln den tekniska analysen, och att 

den i hög grad är självuppfyllande. Det vill säga om alla använder samma utgångsläge och agerar efter 

analysen så kan investerare tjäna pengar även om de egentligen inte är rätt ute (Tvede 2002).
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4. Tidigare forskning
Indirekt  politiskt  styrda  aktiemarknader  och dess  funktionssätt  är  en  intressant  utgångspunkt  i  vår 

studie.  Detta för att  i  synnerhet för att  kunna förklara Kinas aktiemarknadsstruktur.  Fisman (2001) 

försökte  utreda  politiska  kopplingar  till  aktiemarknader  i  Indonesien.  Landet  har  liksom Kina  en 

centraliserad politisk struktur,  där  flera  företag med tydlig  koppling  till  regimen återfinns.  Fisman 

använde  ryktesspridning  om  den  dåvarande  presidenten  Suarto's  ohälsa  samt  död  för  att  mäta 

företagens  vinstförändringar.  Han  drog  sedermera  slutsatsen  att  det  fanns  en  mängd  företag  som 

påverkades negativt av ryktesspridningen. Fisman redogör också i sin avhandling att  Indonesien är 

mindre  korrupt  än  Kina,  och  att  detta  fenomen  också  borde  vara  tillämpbart  på  de  kinesiska 

börsmarknaderna. 

Wrangdahl och Söderblom (2012) undersökte hur avkastningen på Stockholmsbörsen påverkades på 

kort  sikt  av kraftig  volatilitet  på amerikanska  Nasdaq OMX och japanska Nikkei  25.  Med kraftig 

volatilitet  menar  Wrangdahl  och  Söderblom  en  förändring  på  minst  tre  procent  från  föregående 

börsdag. Antalet observerade dagar i studien som skiljer sig med tre procent eller mer är ungefär fem 

procent av det totala antalet observationer. Efter att volatila dagar summerats på Nasdaq och Nikkei har 

motsvarande dag samt fyra efterföljande dagar på OMX30 valts ut för att jämföra medelvärden. De 

drog efter denna empiriska ansats slutsatsen att Stockholmsbörsen generellt tenderade att följa de två 

stora börserna aktuella för undersökningen. 

Storckenfeldt  och  Shir  Ali's  (2010)  undersökte  korrelationer  på  finansiella  marknader  mellan 

utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Författarna analyserar utvecklingsländer som Sydafrika 

och Indien med flera och dess korrelation till bland annat amerikanska och brittiska aktiemarknader.  

Undersökningen omfattar inte Kinas aktiemarknader. Studien visar hur korrelationen förändras under 

kristider som It-bubblan och finanskrisen år 2008-2010 och att ett lämpligt placeringsalternativ då vore 

att placera i tillväxtländer som generellt är mindre exponerade mot omvärlden. 
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5. Metod

5.1 Data
Tre  kinesiska  index  förekommer  i  denna  studie,  Shanghai  Composite  Index  (SSEI),  Shenzhen 

Composite Index (SZSEI) och Hang Seng Index (HSI). SSEI innehåller samtliga bolags A och B aktier 

listade på Shanghaibörsen (Shanghai Stock Exchange 2014). Indexet introducerades år 1991. SZSEI är 

Shenzhenbörsens  huvudsakliga  generalindex  (Shenzhen  Stock  Exchange  2014).  Hang  Seng  Index 

introducerades  i  januari  1969  och  är  det  index  som  bäst  motsvarar  aktiviteten  som  helhet  på 

Hongkongbörsen (Hang Seng Indexes 2014). Historisk data för samtliga index har hämtats från Yahoo 

Finance (2014). Vi  har samlat in samtliga stängningskurser för perioden 1 januari 2001 till 1 januari  

2014.  Kurserna  är  justerade  för  valutaförändringar  och  presenteras  med  kinesiska  Yuan  i  Kina, 

Hongkongdollar i Hongkong och med svenska kronor i Sverige (Yahoo Finance 2014). 

Nasdaq OMX30 är ett index som innehåller de 30 största bolagen listade på Stockholmsbörsen (Nasdaq 

OMX Nordic 2014). De kursdata vi använt oss av delas upp i dagdata, veckodata och månadsdata. För 

mikrostudier lämpar sig daglig data bäst när vi mäter effekter på kort sikt, exempelvis utfall under en 

börsvecka.  För  korrelationsanalyser  används  månadsdata.  Anledningen  till  att  månadsdata  primärt 

används för korrelationsstudier under längre tidshorisonter är för att Random walk är ett relativt vanligt 

förekommande fenomen under kortare tidshorisont, vilket kan bidra till otydliga mönster på lång sikt 

(Dufour och Roy, 1985).

5.2 Tidsram
Kina blev medlem i WTO år 2001 vilket innebar startskottet för normaliserade handelsförbindelser med 

ett flertal västländer, däribland USA (Nationalencyklopedin 2014). År 2001 är därmed en intressant 

utgångspunkt för denna studie. I vissa fall går vi tillbaka till år 1999 då vi funnit det lämpligt för att få 

ett jämt antal treårsperioder i regressionsanvändandet. Vi hämtar data för samtliga fyra index under 

samma period  mellan  2001 (i  somliga  fall  1999)  och 2014.  På företagsnivå  ämnar  vi  att  göra  en 

kortsiktig analys huruvida företagens respektive aktier påverkas på fyra dagars sikt till följd av kraftig 

volatilitet i Kina. 

5.3 Tidszoner
Eftersom en del av syftet med denna uppsats är att ta reda på hur dagar med kraftig volatilitet i Kina 
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påverkar utvalda svenska börsnoterade företag måste vi ta hänsyn till tidsskillnaden mellan länderna. 

Kina ligger i tidszonen UTC+8 och använder sig inte av sommartid vilket innebär att tidsskillnaden är 

sex timmar vid svensk sommartid och sju timmar svensk vintertid.  Hongkongbörsen stänger 16.00 

lokal tid vilket innebär att Hongkonghandeln stänger samtidigt som Stockholmsbörsen öppnar under 

vintertid. På sommaren inleder Hongkonghandeln sin sista timme när Stockholmsbörsen öppnar (Hang 

Seng Indexes 2014). Denna extra timme under sommarperioden kommer vi att bortse från då vi anser 

att den inte borde utgöra någon anmärkningsvärd skillnad. Shanghai- och Shenzhenbörserna stänger 

15.00 lokal  tid  vilket  innebär  att  de oavsett  årstid  har hunnit  stänga när Stockholmsbörsen öppnar 

(Shanghai  Stock Exchange 2014).  Detta  innebär  att  en dag med kraftig  volatilitet  på någon av de 

kinesiska  marknaderna  (Hongkong inkluderat)  har  möjlighet  att  påverka  Stockholmsbörsen  samma 

datum. Exempelvis om Hang Seng Index stänger med en uppgång på fyra procent den första december 

så kommer denna dag att i våra kalkyler benämnas som dag noll i Sverige, den andra december som 

dag ett osv. 

5.4 Urval av Kinaexponerade företag och icke-exponerade företag
De kriterier vi ställt upp för användandet av vad vi definierar som Kinaexponerade företag är följande:

• Företagets börsvärde ska uppgå till minst en miljard euro.

• Företaget ska vara listat på OMX Stockholm Large Cap.

• Företaget  ska  antingen ha verksamma filialer  i  Kina  eller  ha  landet  som en tydligt  uttalad 

betydande exportmarknad. 

SKF, Hexagon och Boliden är de företagen vi valt ut som uppfyller samtliga krav. 

Urvalet med icke-exponerade företag har följande kriterier:

• Företaget ska vara listat på OMX Stockholm Large Cap.

• Företaget får inte driva någon verksamhet i Kina.

• Företaget nämner inte Kina som en potentiell exportmarknad på dess hemsida eller i medier.

• Företagen väljs ut från olika branscher, detta för att undvika effekter av eventuella negativa 

perioder inom en enskild bransch.
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5.5 Tillvägagångssätt
Frågeställning  ett  är  en  makroekonomisk  analys  där  vi  jämför  aritmetisk  medelavkastning  på  de 

fastlandskinesiska börserna genom en korrelationsanalys över tid. Inledningsvis kommer vi med hjälp 

av  korrelationsanalysen  att  testa  huruvida  Gao's  (2002)  uttalande  angående  kinesiska  finansiella 

marknaders relation till omvärlden är aktuell även för det senaste årtiondet. Denna korrelationsanalys är 

ämnad att svara på den första frågeställningen där vi kommer undersöka om det finns någon stigande 

korrelation mellan de kinesiska börserna och Stockholmsbörsens OMX30. Vi kommer även undersöka 

korrelationen mellan de kinesiska börserna och den amerikanska Nasdaq OMX.

Frågeställning  två  kommer  undersökas  i  ett  mikroekonomiskt  perspektiv.  I  denna  frågeställning 

undersöks ett antal observerade dagar med extrem volatilitet på de kinesiska börserna, och sedermera 

dess inverkan på Kinaexponerade företag på Stockholmsbörsen. Vi kommer sedan ställa dessa utfall i 

relation till vad vi benämner ”icke-exponerade”, dvs företag utan en direkt koppling till den kinesiska 

marknaden. Dagar med extrem volatilitet har vi valt att mäta med hänsyn till upp- eller nedgångar som 

är större än fem procent. På så vis rensar vi ut vardagliga händelser i Kina.

De dagar som visar en förändring på mer än fem procent för valt index ställs sedan i relation till den 

aktie  som index jämförs  med.  Vi  har  i  undersökningen tittat  på  samma dag plus  tre  efterföljande 

börsdagar. Det betyder att det i vissa fall på grund av exempelvis helg kan röra sig om en längre period.  

Låt oss ta som exempel att vi har undersökt hur Bolidens stängningskurs påverkas av volatiliteten på 

Shanghaibörsen.  I  exemplet  nedan  följer  en  demonstration  av  hur  Bolidens  stängningskurs  har 

utvecklats under en fyradagarsperiod efter en förändring med över fem procent på Shanghaibörsen. 

Underrubriken tidsskillnader ger en utförligare förklaring varför jämförelsen börjar redan samma dag. 

SSEI Boliden

Δ P   Dag 0    Δ P = (Pt - Pt-1)/Pt-1. 

Dag 1   Δ P = (Pt +1- Pt)/Pt. 

Dag 2   Δ P = (Pt+2 - Pt+1)/Pt+1. 

Dag 3   Δ P = (Pt +3- Pt+2)/Pt+2. 

(1)

Ett volatilt utfall på SSEI (Δ P) avgör referensdagen. Den genomsnittliga förändringen i Bolidens 

aktiekurs  bestäms  av  dagens  kurs  minus  gårdagens  kurs,  dividerat  på  gårdagens  kurs.  Denna 

18



beräkning utförs  för  samtliga  dagar  med  volatila  utfall  högre  än  fem procent,  därefter  kan  den 

genomsnittliga upp- eller nedgången beräknas.

För frågeställning tre används en Vector Autoregression (VAR). En VAR modell är en ekonometrisk 

modell som är användbar vid makroekonomiska prognoser av multivariata tidsserier. VAR är också 

användbar för att beskriva dynamiska beteenden för ekonomiska och finansiella tidsserier. Utöver att 

göra  prognoser  är  VAR  en  användbar  modell  för  analyser  av  strukturell  inferens  och  kausala 

förhållanden (Karlsson 2012).

Exempelvis  studeras  två  tidsserier:  Y  och  Z.  En  VAR  modell  skulle  således  innehålla  följande 

ekvationer: 

   Yt = δ0 + α1Yt-1 + γ 1Zt-1 + α2Yt-2 + γ2Zt-2 

Zt = η0 + β1Yt-1 + ρ1Zt-1 + β2Yt-2 + ρ2Zt-2  

(2)

Där Yt  och Zt är dagens värde för tidsserierna. Y är den beroende variabeln i ekvationens övre rad och 

Z  är  den  beroende  variabeln  i  ekvationens  undre  rad.  δ0 och η0 är  konstantvärdet  för  respektive 

tidsserie. I den över raden är α1 parameterskattningen framför Yt-1  dvs gårdagens värde på tidsserie Y. γ1 

är parameterskattningen framför gårdagens värde för Zt-1 , dvs gårdagens värde för tidsserie Z. α2 är 

parameterskattningen framför Yt-2 , dvs två tidsperioder bort. γ2 är parameterskattningen framför Zt-2 

dvs  två  tidsperioder  bort.  Ekvationens  undre  rad  är  uppbyggd  på  samma  sätt  med  skillnaden  att 

parameterskattningarna anges som β framför Y och ρ framför Z (Wooldridge 2006).

För att säkerställa att modellen ger pålitliga resultat utförs tester för säkerställa att nödvändiga kriterier 

är uppfyllda. Att testa autokorrelationen hos residualerna (AC) är ett lämpligt test. I vår undersökning 

används  ett  La  Grange-multipliertest.  Detta  är  ett  test  utformat  som  en  hypotesprövning  där 

nollhypotesen  innebär  att  det  inte  förekommer  någon  seriell  korrelation  och  alternativhypotesen 

innebär att seriell korrelation förekommer. Noll- och alternativhypotesen formuleras därav på följande 

sätt:

H0: Det förekommer ingen seriell korrelation

HA: Det förekommer seriell korrelation
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Eftersom  testet  bygger  på  avsaknad  av  seriell  korrelation  är  det  ej  önskvärt  att  kunna  förkasta 

nollhypotesen (Brüggermann & Lütkepohl 2004).

P-värden vid hypotestester baseras på antaganden om att fördelningen följer en normalfördelning. För 

att  säkerställa  att  så  är  fallet  finns  ett  antal  tester  att  tillgå  för  att  undersöka  om antagandet  om 

normalfördelning håller.  Fördelningens snedhet  och kurtosis  är  två centrala  begrepp. Fördelningens 

snedhet  mäter  symmetrin  kring  medelvärdet  och  kurtosis  är  ett  mått  på  hur  sannolika  utfallen  i  

svansarna av en fördelning är.

Ett Jarque-Bera test är ett lämplighetstest som testar om fördelningens snedhet och kurtosis motsvarar 

en normalfördelning eller inte. Hypoteserna kan formuleras på följande sätt (Domanski 2010):

H0: Residuelerna är normalfördelade

HA: Residualerna är inte normalfördelade

I  VAR-modellen  används  månadsdata  mellan  år  2001 till  2014 för  SSEI  och SZSEI.  Modellen 

används för att  undersöka empiriska stöd för en eventuell  prognos på en svensk Kinaexponerad 

aktie, baserat på historiska data från SSEI och SZSEI. 

I statistiska sammanhang används en hypotesprövning för att testa hur sannolikt ett påstående är.  

Detta utförs genom att testa nollhypotesen, dvs att den undersökta parameterskattningen är noll mot 

alternativhypotesen, vilket innebär att parameterskattningen är skild från noll. I tester används p-

värden som beslutsregel för huruvida nollhypotesen kan förkastas eller inte. Ett p-värde tolkas som 

sannolikheten att erhålla observerat värde. Signifikansnivån är fem procent i utförda tester.
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6. Resultat

6.1 Korrelationsmatris
Korrelationen börserna emellan mättes med månadsdata för perioden januari 2001 till januari 2014. Vi 

finner korrelationsanalysen att döma, likt Wrangdahl och Söderblom (2012) att Stockholmsbörsen är 

starkt påverkad av Nasdaq Composite. Korrelationen börserna emellan uppmättes till 0,793 där noll 

motsvarar  värdet  för  korrelationslöshet  och  ett  är  värdet  för  total  korrelation.  Den  starkaste 

korrelationen finner vi mellan de fastlandskinesiska börserna SSEI och SZSEI (0,913). Vidare kan vi 

konstatera att HSI tenderar att korrelera starkare med Nasdaq Composite än med de fastlandskinesiska 

börserna  även  om  SSEI  och  HSI  korrelerar  relativt  starkt  (0.49).  Korrelationen  mellan  de 

fastlandskinesiska börserna och amerikanska Nasdaq Composite stärker Gao's (2002) uttalande om att 

det kinesiska börsväsendet historiskt sett inte påverkats nämnvärt av bland annat amerikanska börser.

21

Tabell 1: Korrelationsmatris, månadsdata 2001-2014
OMX30 HSI SZSEI SSEI

 - 0.793 0.702 0.202 0.251
OMX30 0.793  - 0.688 0.234 0.279
HSI 0.702 0.688  - 0.382 0.49
SZSEI 0.202 0.234 0.382  - 0.913
SSEI 0.251 0.279 0.49 0.913  -
Tidsperiod: 20010101-20140101 
Källa: Yahoo Finance (2014)

Nasdaq
Nasdaq Comp



6.2 Korrelationstest
Figur 1 visar hur korrelationen mellan den aritmetiska avkastningen på SSEI, Stockholm OMX30 och 

Nasdaq OMX växt sig starkare sedan  finanskrisen. Analysen bygger på månadsdata i treåriga intervall.

Figur 1: Korrelation, SSEI, OMX30 och Nasdaq OMX (USA)

      Källa: Yahoo Finance

Förhållandet mellan SZSEI och Stockholm OMX30 samt SZSEI och Nasdaq OMX illustreras nedan i  

Figur  2.  Korrelationen  mellan  dessa  index  liknar  SSEI:s  mönster  med  respektive  marknader. 

Sambanden är enligt analysen en aning svagare. 

Figur 2: Korrelation, SZSEI, OMX30 och Nasdaq OMX (USA)

Källa: Yahoo Finance
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I Figur 3 nedan presenteras nedan korrelationsförändringen över tid mellan Stockholm OMX30 och 

amerikanska Nasdaq OMX. De båda omvärldsintegrerade indexen korrelerar på en betydligt högre nivå 

under hela perioden. I tabell 1 visade dessa två index på en stark korrelation över hela perioden. 

Figur 3: Korrelation, OMX30 och Nasdaq OMX (USA)

Källa: Yahoo Finance

6.3 Medelavkastning

6.3.1 Genomsnittlig normalvärdesändring
Den genomsnittliga dagliga värdeökningen under perioden 2001-2014 har varit följande: 

Dessa värdeökningar kommer benämnas som genomsnittlig normalvärdesändring i kommande stycken.

6.3.2 Shanghai Composite Index

Totalt har 47 dagar med volatilitet större än fem procent registrerats för SSEI år 2001-2014. Det finns 

referensdagar från samtliga 13 år representerade, det vill säga att SSEI har minst en dag representerad 

med femprocentig volatilitet varje år under studieperioden. Den genomsnittliga uppgången för dessa 
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Tabell 2: Genomsnittlig normalvärdesändring
Exponerade Företag Förändring Icke-exponerade Företag Förändring
SKF B 0.13 Securitas -0.01
Hexagon B 0.17 0.06
Boliden 0.07 Nordea 0.03
Tidsperiod: 20010101-20140101 Anm: Förändring i procent
Källa: Yahoo Finance (2014) 

Castellum



utfall  motsvarar  7,1  procent  och  den  genomsnittliga  nedgången  sex  procent.  Den  genomsnittliga 

aritmetiska avkastningen för de Kinaexponerade företagen i studien visar på uppgångar mellan 0,2-1,9 

procent  på  referensdagen  när  SSEI  stiger  med  mer  än  fem  procent.  Detta  kan  ställas  emot  den 

genomsnittliga normalvärdesändringen på 0,1-0,2 procent. När SSEI faller tenderar företagens aktier att 

falla  med  mellan  1,1-2,3  procent.  Enligt  vår  observation  är  gruvföretaget  Boliden  det  exponerade 

företaget som ger tydligast utfall.

De  icke  exponerade  företagen  Securitas,  Castellum  och  Nordea  varken  ökar  eller  minskar 

genomsnittligt med mer än en procent sett över de fyra undersökningsdagarna. De exponerade aktierna 

ökar (minskar) i genomsnitt mer än de icke-exponerade aktierna på referensdatum. Medelökningen för 

de exponerade aktierna 1,01 medan den är 1,007 för de icke-exponerade. De icke-exponerade företagen 

ligger  närmre  de  genomsnittliga  normalvärdesändringarna.  Standardavvikelserna  överstiger  inte  3,5 

procent  för  någon  av  dessa  företags  aktier.  Tabell  4  visar  den  aritmetiska  avkastningen  för  icke-

exponerade företag efter en dag med hög volatilitet på Shanghaibörsen. 
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Tabell 3:Medelavkastning för Kinaexponerade företag efter volatilitet på SSEI
Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3

SSEI: >5 % SSEI: < -5%
SKF B SKF B
Medelavkastning 1.003 0.990 1.003 1.005 Medelavkastning 0.990 1.001 0.997 1.005

0.041 0.028 0.023 0.038 0.033 0.035 0.038 0.031
Hexagon B Hexagon B
Medelavkastning 1.013 0.986 0.992 1.002 Medelavkastning 0.989 1.002 0.992 1.007

0.046 0.042 0.034 0.023 0.036 0.041 0.042 0.033
Boliden Boliden
Medelavkastning 1.019 0.978 1.010 1.012 Medelavkastning 0.977 0.992 0.993 1.005

0.070 0.041 0.033 0.046 0.037 0.048 0.047 0.047
Tidsperiod: 20010101-20140101 Anm: Förändring i procent
Källa: Yahoo Finance (2014)

Standardavikelse Standardavikelse

Standardavikelse Standardavikelse

Standardavikelse Standardavikelse



6.3.3 Shenzhen Composite Index

Totalt uppmättes 67 fall med en volatilitet större än fem procent på referensdatum. Den genomsnittliga 

uppgången för  dessa  utfall  är  7,3  procent  och  den genomsnittliga  nedgången 6,5  procent.  Dvs ett 

marginellt  högre  genomsnitt  än  systerbörsen  Shanghais  generalindex.  Tabell  5  åskådliggör  den 

genomsnittliga volatiliteten för de Kinaexponerade svenska aktierna. 

Trots att SZSEI inom denna period uppvisar cirka 40 procent fler volatila utfall än SSEI så ser vi inga 

större skillnader på hur de svenska aktierna reagerat. Bolidens aktie rör sig mest av de exponerade 

företagen. Gruvföretagets aktie både stiger och sjunker i genomsnitt med två procent på referensdatum. 

Risken för avvikande utfall får anses vara liknande fallet SSEI. 
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Tabell 4:Medelavkastning för icke Kinaexponerade företag efter volatilitet på SSEI
Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3

SSEI: >5 % SSEI: < -5%
Securitas Securitas
Medelavkastning 1.009 0.990 1.005 1.003 Medelavkastning 0.998 1.003 0.997 1.003

0.027 0.022 0.023 0.024 0.029 0.027 0.020 0.027

Medelavkastning 1.005 0.997 0.989 1.001 Medelavkastning 0.997 0.985 0.995 0.990
0.034 0.030 0.023 0.026 0.028 0.025 0.031 0.028

Nordea Nordea
Medelavkastning 1.009 1.000 0.995 1.007 Medelavkastning 0.994 1.003 0.998 0.998

0.031 0.026 0.024 0.030 0.033 0.025 0.031 0.029
Tidsperiod: 20010101-20140101 Anm: Förändring i procent
Källa: Yahoo Finance (2014)

Standardavikelse Standardavikelse
Castellum Castellum

Standardavikelse Standardavikelse

Standardavikelse Standardavikelse

Tabell 5:Medelavkastning för Kinaexponerade företag efter volatilitet på SZSEI
Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3

SZSEI: >5 % SZSEI: < -5%
SKF B SKF B
Medelavkastning 1.009 0.994 1.002 1.001 Medelavkastning 0.991 1.008 1.002 1.002

0.033 0.025 0.018 0.032 0.030 0.032 0.034 0.032
Hexagon B Hexagon B
Medelavkastning 1.012 0.996 0.997 1.001 Medelavkastning 0.991 1.009 0.999 0.999

0.035 0.037 0.030 0.023 0.033 0.037 0.040 0.035
Boliden Boliden
Medelavkastning 1.021 0.987 1.007 1.008 Medelavkastning 0.980 1.001 0.994 0.995

0.064 0.040 0.029 0.046 0.037 0.048 0.041 0.042
Tidsperiod: 20010101-20140101 Anm: Förändring i procent
Källa: Yahoo Finance (2014)

Standardavikelse Standardavikelse

Standardavikelse Standardavikelse

Standardavikelse Standardavikelse



Gällande de icke-exponerade företagens aktier är resultatet i det närmsta identiskt med resultaten för 

SSEI. Tabell 6 ovan visar hur de icke-exponerade aktierna i genomsnitt rör sig efter hög volatilitet i  

Shenzhen. 

6.3.4 Hang Seng Index

Vi finner ett korrelerade mönster mellan HSI och de tre Kinaexponerade företagen SKF, Hexagon och 

Bolidens B-aktier. På referensdatum tenderar företagens aktier att genomsnittligt stiga med mer än tre 

procent vid extremfallet när HSI ökar med mer än fem procent. Vi kan också konstatera att samtliga 

aktier  tenderar  att  sjunka  en  aning  efter  uppgången.  Noterbart  för  denna  studie  är  också  HSIs 

förhållandevis höga korrelation med omvärlden som vi visade i avsnitt 5.1.  Ett liknande mönster kan 

konstateras för dagar då HSI minskat med mer än fem procent. Samtliga aktier sjunker med mellan 

cirka en till fyra procent för att sedan plana ut nästkommande dagar. 

Vi finner 35 kursdagar där HSI ändrats med fem procent eller mer åren 2001-2014. Snittuppgången för 

samtliga utfall  över fem procent för HSI var under perioden 7,9 procent.  Det genomsnittliga fallet 

uppmäts till 6,8 procent. Den största värdeförändringen står Bolidens aktie för, gruvföretaget uppnår i 

genomsnitt en ökning på 5,3 procent och ett fall på 3,6 procent. Vi kan även konstatera att samtliga  

aktier  tenderar  att  röra  sig  längre  ifrån  normalvärdesändringen.  Tabell  7  och  tabell  8  visar 

medelavkastningen efter extrem volatilitet i Hongkong.
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Tabell 6:Medelavkastning för icke Kinaexponerade företag efter volatilitet på SZSEI
Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3

SZSEI: >5 % SZSEI: < -5%
Securitas Securitas
Medelavkastning 1.002 0.993 1.005 1.003 Medelavkastning 1.001 1.006 1.000 0.998

0.028 0.018 0.023 0.026 0.026 0.026 0.018 0.023

Medelavkastning 1.005 0.996 1.002 0.992 Medelavkastning 0.994 1.000 0.997 1.000
0.033 0.023 0.023 0.025 0.031 0.030 0.030 0.027

Nordea Nordea
Medelavkastning 1.009 1.000 0.995 1.007 Medelavkastning 0.994 1.003 0.998 0.998

0.031 0.026 0.024 0.030 0.033 0.025 0.031 0.029
Tidsperiod: 20010101-20140101 Anm: Förändring i procent
Källa: Yahoo Finance (2014)

Standardavikelse Standardavikelse
Castellum Castellum

Standardavikelse Standardavikelse

Standardavikelse Standardavikelse



6.3.5 VAR-analys

Bolidens aktie var den aktie i sammanhanget som tydligast följde efter SSEI och SZSEI på extremt 

volatila dagar (se 6.3.2 och 6.3.3) och används därav som den svenska Kinaexponerade aktien i VAR-

modellen. Då de observerade p-värdena för variablerna Boliden, SSEI och SZSEI inte understiger 0.05 

innebär det att nollhypotesen inte går att förkasta i Jarque-Bera testet. Det innebär även att det inte 

finns stöd för att resedualerna inte skulle vara normalfördelade.

De uppmätta p-värdena i La Grange-mulitiplier testet innebär att vi på fem procents signifikansnivå 

inte har stöd för att det förekommer seriell korrelation i någon av laggarna.

27

Tabell 8:Medelavkastning för icke Kinaexponerade företag efter volatilitet på HSI
Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3

HSI: >5 % HSI: < -5%
Securitas Securitas
Medelavkastning 1.032 1.003 1.007 0.997 Medelavkastning 1.004 1.000 1.000 1.015

0.033 0.028 0.032 0.026 0.043 0.039 0.030 0.040

Medelavkastning 1.030 1.007 1.008 1.001 Medelavkastning 0.980 1.007 1.006 1.009
0.036 0.040 0.047 0.027 0.050 0.043 0.049 0.049

Nordea Nordea
Medelavkastning 1.030 1.004 1.006 1.000 Medelavkastning 0.981 0.998 0.996 1.005

0.061 0.034 0.031 0.033 0.036 0.038 0.029 0.051
Tidsperiod: 20010101-20140101 Anm: Förändring i procent
Källa: Yahoo Finance (2014)

Standardavikelse Standardavikelse
Castellum Castellum

Standardavikelse Standardavikelse

Standardavikelse Standardavikelse

Koefficient Frihetsgrader P-värde
Boliden 4.494 2 0.11
SSEI 1.483 2 0.48
SZSEI 0.375 2 0.83
Anm: *,** och *** anger statistisk signifikans på 10, 5 och 1 procent.
Källa: Yahoo Finance (2014) 

Tabell 9: Jarque-Bera test

Tabell 7:Medelavkastning för Kinaexponerade företag efter volatilitet på HSI
Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3

HSI: >5 % HSI: < -5%
SKF B SKF B
Medelavkastning 1.049 1.009 1.010 0.998 Medelavkastning 0.988 1.000 1.005 1.006

0.046 0.040 0.034 0.040 0.047 0.046 0.042 0.056
Hexagon B Hexagon B
Medelavkastning 1.038 1.016 1.015 0.991 Medelavkastning 0.982 1.001 1.008 1.010

0.053 0.037 0.066 0.048 0.048 0.060 0.041 0.063
Boliden Boliden
Medelavkastning 1.053 1.003 1.016 1.008 Medelavkastning 0.965 0.999 0.988 1.001

0.077 0.048 0.061 0.075 0.051 0.071 0.063 0.087

Källa: Yahoo Finance (2014)

Standardavikelse Standardavikelse

Standardavikelse Standardavikelse

Standardavikelse Standardavikelse
Tidsperiod: 20010101-20140101 Anm: Föränding i procent



Jarque-Bera- och Lagrange-multipliertesterna  skattade VAR(3), dvs en modell med tre laggar. Som 

förklarande  variabler  användes  de  logaritmerade  förstadifferenserna  av  Bolidens  aktie,  SZSEI  och 

SSEI.  Tabell  11  visar  de  förklarande  variablerna  med  tre  laggar  (L1,  L2,  L3),  med  tillhörande 

koefficienter. Av de erhållna p-värdena för SSEI och SZSEI är endast lagg 3 signifikanta. En VAR-

analys med Bolidens historiska aktiekurs som beroendevariabel presenteras nedan.

Figur  4  visar  en  prognos  baserad  på  VAR-modellen  där  den  blåa  tidsserien  är  den  logaritmerade 

förstadifferensen av Bolidens månatliga utveckling från år 2001 till 2014. Den röda linjen indikerar en 

prognos som sträcker  sig  över 24 månader  och baseras  på historiska data  från Boliden,  SSEI och 

SZSEI. Eftersom tidsserien är differentierad kretsar tidsserien över hela perioden runt noll. Volatiliteten 

avtar i samband med att tidsserien övergår från sitt faktiska värde till prognosen. De sista 24 månaderna 

visar tidsserien volatila tendenser i jämförelse med prognosen, vi kan därmed konstatera att prognosen 
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Lagg Koefficient Frihetsgrader P-värde
1 23.7211 2 0.095*
2 20.5121 2 0.198
3 11.1318 2 0.801
Anm: *,** och *** anger statistisk signifikans på 10, 5 och 1 procent.
Källa: Yahoo Finance (2014) 

Tabell 10: La Grange-Multiplier test

Lagg Koefficient
Boliden 1 0.236*** 

(0.086)
2 0.060

(-0.107)
3 0.334***

(0.104)
SSEI 1 -0.194

(0.19)
2 -0.154

(0.187)
3 0.486**

(0.192)
SZSEI 1 -0.076

(0.287)
2 -0.175

(0.29)
3 -0.5798**

(0.263)
Tidsperiod: 20010101-20140101
Källa: Yahoo Finance (2014)

Tabell 11: Vector autoregression 

Anm: standardfel anges inom parantes. *,** och *** anger statistisk signifikans på 10, 5 och 1 procent.



inte utgjorde något bra mått på verkligheten.  

Figur 4: Boliden: 24 månaders prognos

 Källa: Yahoo Finance

7. Diskussion
Att vi finner låg korrelation mellan både SSEI och SZSE i jämförelse med OMX30 beror förmodligen 

på  att aktiemarknaderna  till  stor  del  upprätthållits  via  politiskt  influerade  faktorer.  Aktiepriserna 

behöver inte motsvara företagens lönsamhet vilket vi gett exempel på i kapitel två och behöver därmed 

inte  heller  motsvara  deras  konkurrenskraft  på  den  internationella  marknaden.  De  statliga 

utförsäljningarna  borde  utgöra  en  viktig  del  i  omstruktureringen  av  kapital  på  aktiemarknaderna. 

Forhammar (2006),  Grip (2002) och Green (2003) påpekar att  denna omstrukturering går tämligen 

långsamt  även om det  ställts  som krav  för  WTO-medlemskapet. Den tydligaste  indikatorn  på  den 

pågående omstruktureringen åskådliggörs enligt vår studie under finanskrisen, då världsekonomin i sin 

helhet var mer sårbar. Enligt Beckman et al. (2012) tenderar aktiemarknader att korrelera mer under 

kristider,  vilket överensstämmer med  Behavioral finance-teorier som  den andra hemska regeln om 

irrationalitet  och rädsla samt över- och underreaktioner.  Korrelationsanalysen visar att  de kinesiska 

marknaderna  korrelerar  allt  starkare  med  både  amerikanska  Nasdaq,  svenska  OMX30  och 

Hongkongbörsen, som alla var drabbade av finanskrisen åren 2008-2010. 

Kinaexponerade  företag  påverkades  i  genomsnitt  i  högre  grad  än  icke-exponerade.  Samtliga 

exponerade aktiers avkastning var i genomsnitt högre (lägre) än genomsnittlig normalvärdesändring 

efter en extrem uppgång (nedgång) i exempelvis Shanghai.  Den svaga effektiva marknadshypotesen 
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menar att mönster i gårdagens avkastning inte kan påverka framtida avkastning. Hypotesen förespråkar 

med andra ord att den slutsats vi eventuellt kan dra av denna studie inte kan ge någon fingervisning för 

framtida  avkastning  efter  dagar  med  extrem  volatilitet  i  Kina.  De  mönster  vi  finner i 

medelavkastningsstudien tyder på två saker. Primärt att företag med exponering mot Kina påverkas 

aningen mer än icke-exponerade företag av volatilitet på de kinesiska marknaderna. Sekundärt finner vi 

att  en  extrem uppgång i  något  av  de  kinesiska  indexen  också  i  regel  bidrar  till  en  genomsnittlig 

uppgång  för  de  exponerade  företagsaktierna.  Ett  liknande  mönster  går  att  urskilja  för  dagar  med 

negativ utveckling, dvs de exponerade aktierna påverkas negativt. Därav lämpar sig inte teorin om den 

effektiva marknadshypotesen särskilt väl för att förklara detta fenomen. Gällande efterföljande dagar på 

kort sikt efter referensdatum så verkar Random walk vara den teori som lämpar sig bäst för att förklara 

vad som sker, då medelavkastningen förmodligen skulle kunna beskrivas som slumpmässig när den 

extremt volatila effekten kan tänkas haft sin genomslagskraft. Det är svårt att urskilja något särskilt 

mönster på det sätt som vi kan göra på referensdatum. 

Något som bör nämnas som en svaghet i denna delstudie är svårigheten att identifiera och kategorisera 

företag som Kinaexponerade, och att urvalet således sker aningen subjektivt. En ytterligare svaghet är 

det endast är ett fåtal aktier som studeras, eventuellt hade utfallet kunna varit annorlunda med en större 

population. Problematiken med Kinaexponerade företag på Large Cap-listan är att dessa företag får 

anses vara begränsade i antal. 

Kinnman (2008) klargör att integrationen mellan Sverige och Kina med stor sannolikhet kommer att 

öka allt eftersom kinesisk efterfrågan ökar, särskilt i samband med den snabbt växande medelklassen. 

Kinaexponerade- och icke-exponeradeföretagsaktier reagerar mer efter volatilitet på Hongkongbörsen, 

vilket  inte  är  orimligt  då  Hongkongbörsen  är  betydligt  mer  integrerad  med omvärlden.  Ett  sådant 

mönster är dock svårare att studera gällande Fastlandskina till följd av dess unika struktur. Något som 

skulle kunna förklara ett annorlunda scenario är att aktieägare i Kinaexponerade företag kan tänkas få 

negativ information från Shanghais generalindex, utan att förstå vad nedgången beror på. Aktieägarna 

kan då tänkas paniksälja exponerade aktier och istället köpa icke-exponerade aktier. Den hypotetiska 

nedgången skulle även kunna vara ett resultat av statligt agerande, som inte nödvändigtvis behöver 

påverka de kinesiska företagen och därmed heller inte de svenska företagens export. Ett sådant scenario 

skulle  kunna  förklaras  enligt  den  tredje  hemska  finansteorin om  svårigheten  att  tyda  en 

makroekonomisk  omvärld.  Kinesisk  inrikespolitik  och  omstruktureringar  skulle  på  så  sätt  kunna 

påverka svenska företag. Att skapa en prognos och finna empiriskt stöd i en VAR-analys för Bolidens 
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differentierade  avkastning  med  stöd  av  de  två  fastlandskinesiska  generalindexen  SZSEI  och  SSEI 

visade sig vara problematiskt i vår studie. Prognosen lyckades inte fånga upp volatiliteten med endast  

dessa variabler som utgångspunkt.

8. Slutsats 
Korrelationsstudien undersöktes i frågeställning ett:  Kan vi finna en stigande korrelation mellan de  

fastlandskinesiska börserna och Stockholmsbörsen under den senaste 15-årsperioden? Våra resultat 

tyder  på  att  fastlandskinesiska  aktiemarknader  historiskt  sett  korrelerar  på  en  låg  nivå  med 

västerländska  aktiemarknader.  Integrationen  marknaderna  emellan  ökar  däremot  enligt 

korrelationsanalysen,  vilket  förmodligen  kan  förklaras  av  att  den  kinesiska  staten  minskar  sitt 

marknadsinflytande.  Landets  ekonomiska  tillväxt  är  också  en  tänkbart  bidragande  orsak.  Ökade 

handelsutbyten i  kombination med minskat  statligt  inflytande i  Kina kan tänkas  bidra till  en ökad 

integration mellan de kinesiska och den svenska aktiemarknaden. 

Frågeställning två lyder som bekant: Hur har Kinaexponerade företag som SKF, Hexagon och Boliden  

påverkats historiskt sett efter en börsdag med extrem volatilitet på någon av de kinesiska börserna?  

Denna delstudie tyder på att Kinaexponerade företag som SKF, Boliden och Hexagon i genomsnitt 

påverkas  i  högre  grad  än  icke-exponerade  företag  av  extrem volatilitet  på  de  kinesiska  börserna. 

Samtliga exponerade aktier tenderar att följa index upp- eller nedgång på referensdatum. Boliden var 

det  företag  vars  aktie  såg  ut  att  påverkas  starkast  av  extrem volatilitet  i  Shanghai  och  Shenzhen. 

Svårigheten med ett  rättvist  urval av företag samt företagens antal  får  ses som en svaghet i  denna 

studie. Behavioral finance teorin angående över- och underreaktion är den teori som bäst skulle kunna 

beskriva detta fenomen, att rädsla tenderar att sprida sig snabbt mellan integrerade regioner. De båda 

klassiska teorierna som den effektiva marknadshypotesen och  Random walk lämpar sig sämre för att 

förklara dessa fenomen. 

Den tredje frågeställningen lyder: Kan vi finna empiriskt stöd för att historiska rörelser på en kinesisk  

aktiemarknad  kan  användas  för  att  göra  prognoser  på  en  Kinaexponerad  aktie  i  Sverige? VAR-

analysen tyder på att detta inte går att göra, åtminstone på det sätt vi konstruerat den. De förklarande 

variablerna är förmodligen för få och prognosen stryker nollpunkten vilket inte borde vara fallet om 

man jämför med den verkliga volatiliteten. Sammanfattningsvis finns det indikationer i vår studie som 

tyder på att Kinaexponerade företag påverkas mer än icke-exponerade företag av extrem volatilitet i 

Kina och att  korrelationen mellan OMX30 och de fastlandskinesiska börserna stärkts på senare år. 
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Däremot går det inte att göra prognoser på framtida rörelser för ett Kinaexponerat företag som Boliden 

med hjälp utav endast de kinesiska indexen, vilket inte ter sig orimligt då det borde vara betydligt fler  

faktorer som påverkar kursutvecklingen. 

9. Förslag till vidare forskning

Eftersom  vi  dragit  slutsatsen  att  de  fastlandskinesiska  aktiemarknaderna  inte  ger  någon  tydlig 

förklaring på det  egentliga förhållandet  mellan OMX30 och den kinesiska ekonomin finner  vi det 

intressant att undersöka om endast kinesisk tillväxt kan ha påverkat Stockholmsbörsen. Vi uppmuntrar 

kommande författare att  bygga vidare på mikrostudien främst i form av mer omfattande statistiska 

metoder. En strategi vore att använda fler företag och förklarande variabler för att öka den statistiska 

relevansen och försöka bidra till en mer omfattande helhetsbild.

En annan studie vi skulle finna av intresse är att noggrant undersöka enstaka fall där den kinesiska 

regeringen  tagit  beslut  som  kommit  att  påverka  kinesiska  företag  som  ger  ut  H-aktier  eller  är 

registrerade som Red-chips och undersöka vilken effekt det har på Hongkongbörsen och vidare även på 

västerländska marknader. 
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