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Abstract – Explanatory Factors of Government 
Bond Spread between U.S. and Germany 
 
This bachelor’s thesis in Mathematical Statistics and Industrial Economics 
aims to determine explanatory variables of yield spread between U.S. and 
German government bonds. The bonds used in this thesis have maturities of 
five and ten years. To accomplish the task at hand, a multiple linear regression 
model is used. Regression models are commonly used to describe government 
bond spread, and this bachelor’s thesis aims to create a basis for further 
modeling and contribute to improvement of existing models. The problem 
formulation and course of action have been developed in cooperation with a 
Swedish bank, not named for reasons of confidentiality. 
 
Two main parts constitute this bachelor’s thesis. The Industrial Economics 
part investigates which macroeconomic factors are of interest in order to 
create the model. The economics are (in this case) the statistical context, 
which emphasizes the importance of this part. For the mathematical part of the 
thesis, a multiple linear regression and related statistical tests are performed on 
the chosen variables. The results of these tests indicate that the policy rate 
spread between the countries is the most significant variable, and in itself 
describes the government bond spread quite well. However, the policy rate 
does not seem to describe the bond spread as well regarding the last five years. 
This gives a hint that the importance of the variable policy spread is 
diminishing, while the importance of other factors is increasing. 
 

Sammanfattning 
 
Det här kandidatexamensarbetet inom matematisk statistik och industriell 
ekonomi undersöker förklarande faktorer bakom ränteskillnad, så kallad 
spread, mellan amerikanska och tyska statsobligationer. De obligationer som 
undersöks har en löptid på fem respektive tio år. Den huvudsakliga analysen 
görs genom multipel linjär regression. Regressionsmodellering av 
statsobligationsspread är vanligt förekommande i bankvärlden och det här 
kandidatexamensarbetet kan utgöra en grund för vidare modellering och 
förbättring av befintliga modeller. Problemformuleringen och arbetsupplägget 
har utformats i samarbete med en svensk bank, som inte nämns vid namn på 
grund av sekretesskäl.  
 
Kandidatexamensarbetet består av två huvuddelar. Den första delen inom 
industriell ekonomi, där det undersöks vilka makroekonomiska faktorer som är 
relevanta. Dessa faktorer utgör även den statistiska kontexten, varför den 
första delens vikt inte ska underskattas. I den andra delen, inom matematisk 
statistik, undersöks de framtagna faktorerna genom multipel linjär regression 
och relaterade statistiska tester.  Resultaten indikerar att skillnaden i styrränta 
mellan länderna är den mest signifikanta variabeln, och utgör en bra grund för 
att i stora drag beskriva statsobligationsspread. För de senaste fem åren 
påvisas en viss skillnad, då styrräntan ensam inte förklarar obligationsspread 
lika bra och andra faktorer istället får större vikt i modellen. 
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Förord 
 
Detta kandidatexamensarbete är skrivet vid Kungliga Tekniska Högskolan, 
institutionen för matematik, avdelning matematisk statistik. Arbetet har 
utformats i samarbete med en svensk bank, hädanefter benämnd som banken. 
Banken har även bistått med den data som analysen grundas på. Arbetet är 
uppdelat i två delar, matematik samt industriell ekonomi, där den sistnämnda 
skrivits på ITM-skolan vid KTH. 
 
Arbetet har genomförts av Emelie Malmberg och Jonas Sjöberg, studenter på 
civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi. Handledare under projektet 
har varit Camilla Landén (matematisk statistik), Anna Jerbrant (industriell 
ekonomi) samt en ränteanalytiker från banken. Arbetet har bestått av fem 
element: problemformulering, litteraturstudium, datainsamling, matematisk 
modellering och rapportskrivning. Tyngdpunkten har legat på matematisk 
modellering och väl underbyggd statistisk kontext. 
 
Ett stort tack riktas till Camilla Landén för tips och kommentarer under 
projektets gång och till Anna Jerbrant för givande diskussioner kring 
utformning, relevans och litteraturstudium. Även kontaktpersonen från banken 
tillägnas ett stort tack, inte bara för hjälp med problemformulering och 
tillhandahållande av data, utan även för synpunkter och råd gällande den 
matematiska modelleringen. 
 
Alla tolkningar och bearbetningar av information i arbetet är författarnas egna. 
Banken har givit råd vid utformningen av arbetet och bidragit med den data 
som ligger till grund för analysen, men ligger varken bakom de resonemang 
som förs eller de slutsatser som dras.  
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1  Introduktion 
 

1.1  Terminologi 
 
Termer som läsaren behöver känna till: 
 
Treasury note Statsobligation utgiven av USA som har en löptid mellan två och tio år 

samt kupongutbetalning en gång per halvår. 1 
Bund Statsobligation utgiven av Tyskland med tidshorisont på antingen två, 

fem, tio eller trettio år. 2 
Räntespread Skillnad i ränta mellan den statsobligation som undersöks mot en given 

benchmark. 
Baspunkt Används ofta som måttenhet för räntespread. En baspunkt är en 

hundradels procentenhet. 
Default risk Risken att utgivaren antingen inte kan möta räntebetalningar eller 

betala tillbaka det nominella beloppet. 3 
 

1.2  Bakgrund 
 
Statsobligationer är och har länge varit ett viktigt sätt för länder att tillföra och 
reglera likviditet. Genom emission av statsobligationer får stater in kapital av 
investerare mot en förutbestämd ränta och på en bestämd tidshorisont. Sedan 
regleringarna på obligationsmarknaden togs bort (år 1929 i USA) styrs 
obligationspriserna av utbud och efterfrågan, vilket innebär att priser på 
statsobligationer bestäms av marknadsjämvikten. Räntan på statsobligationer 
motsvarar alltså den avkastning investerare kräver givet de aktuella 
förhållandena. 4  En ökad efterfrågan medför enligt grundläggande 
nationalekonomi att priset på produkten ökar till dess att jämvikt är uppnådd. 
Ökad efterfrågan ökar således lönsamheten för säljaren av produkten. I fallet 
med statsobligationer innebär ökad efterfrågan att staten inte behöver betala ut 
lika hög ersättning. Då fler vill investera i statsobligationerna sänks 
följaktligen räntan. 5  
 
Statsobligationer har tidigare ofta benämnts som riskfria och investerare har 
betraktat dem som ett riskfritt komplement i portföljen. På grund av turbulens 
på finansmarknaden såsom finanskriser och politiska spänningar har dock 
investerare blivit mer kritiska i sin bedömning och börjat göra skillnad på 
investeringar i statsobligationer från olika länder. Ett flertal existerande 
forskningsrapporter undersöker vad som orsakar denna skillnad, räntespread, 
mellan statsobligationer utställda av olika länder. Speciellt diskuteras 
räntespread för krisländer inom europeiska monetära unionen (EMU) med 
tyska statsobligationer som benchmark. 6 I rapporterna visas att det är möjligt 
att undersöka räntespread med multipel linjär regression och erhålla statistiskt 
signifikanta resultat.  
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Något som i dagsläget tycks vara ovanligare inom detta forskningsområde är 
rapporter om vilka faktorer som förklarar förändringar i räntespread för länder 
utanför EMU, vilket ränteanalytiker på banken uppmärksammat. Således gavs 
förslaget att undersöka detta för räntespread mellan amerikanska Treasury 
Notes och tyska Bund. Anledningen till att just Tyskland används som 
benchmark är att det är en av Europas största och mest stabila ekonomier, samt 
att det är vedertaget i branschen att ha Bunden som benchmark. Vidare är 
USA:s statsobligationer lämpliga att undersöka av flera anledningar. Dels är 
USA en av världens största ekonomier, vilket både gör att Treasury Notes är 
intressanta att undersöka men också underlättar då det finns god tillgång på 
data.  Dessutom är USA ett av de länder som utöver Tyskland ofta används 
som benchmark och därför är det av intresse att få en uppfattning om hur 
förhållandet mellan ländernas statsobligationsräntor ser ut.  
 
Under samtal med tre ränteanalytiker på banken föreslogs en enkel grund-
ekvation för hur nominell ränta på statsobligationer kan beskrivas. 
Grundekvationen är linjär och består av fyra huvudkategorier samt en 
restterm. De fyra huvudkategorierna är realränta, inflationsförväntningar, 
riskpremium och likviditetspremium. Utifrån denna grundekvation är det 
möjligt att utveckla en matematisk modell för att beskriva räntespread. 
Variablerna som sedan ska ingå i den matematiska modellen är ekonomiska 
indikatorer som kan användas för att beskriva de fyra huvudkategorierna ovan.  
 
Realränta beskrivs enkelt som nominell ränta minus inflation och är det 
grundläggande avkastningskrav som investerare har. Realräntan är konjunktur-
beroende och förändringar bör därmed vara likartade för både USA och 
Tyskland. Eftersom statsobligationer är en långsiktig investering är inflations-
förväntningarna mycket viktiga; om den valuta obligationen ger avkastning i 
förväntas minska i värde mot andra valutor krävs kompensation för detta. 
Riskpremium är den specifika risk som förknippas med investeringen. Till stor 
del bör denna kategori beskrivas av default risk, vilket är risken att 
investeraren i slutändan inte får tillbaka pengar som avtalat. Dock kan 
riskpremien även bero på andra faktorer, exempelvis implicit volatilitet. 
Slutligen är likviditetspremium förmågan att omsätta investeringen i likvida 
medel före utgångsdatum, vilket naturligtvis är en viktig faktor. Dock bör inte 
variationerna i denna faktor för länder som Tyskland och USA vara speciellt 
stor då de har väl utvecklade och stora obligationsmarknader. Dessa fyra 
huvudkategorier diskuteras mer ingående i avsnitt 4, ”Urval av variabler”. 
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1.3  Syfte 
 
Syftet med detta kandidatexamensarbete är att undersöka om det går att finna 
ett linjärt samband mellan ett antal förklarande variabler och räntespread för 
länder utanför EMU med tyska statsobligationer som benchmark. Detta är av 
intresse eftersom räntespread är en viktig parameter vid skattning av långa 
marknadsräntor och generell ränteutveckling. Att ha välfungerande 
prognosmodeller är centralt för researchavdelningen på banken eftersom det 
inte bara gynnar bankens egna affärer utan även bidrar till ökat förtroende från 
dess kunder. I dagens kraftigt konkurrensutsatta finansiella miljö är det 
dessutom speciellt viktigt för banken att ligga i framkant med 
prognosprodukter då kunderna allt mer värdesätter kunskap, insikt och analys 
som bidrar med information till affärs- och investeringsbeslut. 

 

1.4  Problemformulering 
 
Den främsta avsikten med det här kandidatexamensarbetet är att besvara vilka 
variabler som förklarar förändringar i räntespread på fem- och tioåriga 
statsobligationer utgivna av USA med Tyskland som benchmark. Då 
kandidatexamensarbetet är indelat i två delar, matematisk statistik och 
industriell ekonomi, kommer två frågeställningar att finnas inom ramarna för 
arbetet, vilka båda bidrar till att besvara huvudfrågeställningen ovan.  
 
Frågeställningen inom industriell ekonomi som arbetet ska besvara är vilka 
ekonomiska indikatorer som är mest användbara för att beskriva de fyra 
kategorierna som förklarar räntespread. För att en ekonomisk indikator ska 
vara användbar för matematisk modellering måste den vara mätbar och 
relevant för länderna ifråga. När dessa ekonomiska indikatorer identifierats 
ska de användas som variabler i den matematiska modellen.  
 
Den matematiska delen av rapporten ska svara på vilka av dessa variabler som 
är statistiskt signifikanta utifrån tillgänglig data, samt undersöka eventuella 
problem med modelleringen och ge svar på hur väl räntespreaden går att skatta 
utifrån de utvalda variablerna.   
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1.5  Avgränsningar  
 
För att rimliga och relevanta slutsatser ska kunna dras inom tidsramen för 
arbetet har en del avgränsningar gjorts. Den första uppenbara begränsningen 
som valts är att bara undersöka räntespreaden för USA. Detta eftersom det 
troligtvis kan finnas en skillnad i relevans för variablerna då de används för 
olika länder. För att utföra regressionsanalysen på ett annat land hade en ny 
analys behövts för att ta fram de variabler som har central betydelse för just 
det landet. Självklart är det även intressant att se hur väl metoden fungerar för 
länder utanför EMU, men detta kommer inte tas upp i arbetet.  
 
Vidare har fokus lagts på tidshorisonterna fem och tio år. Anledningen är att 
tidshorisonten på obligationer har stor betydelse för räntespreaden. Dock är 
det inte säkert att räntespreaden påverkas på samma sätt för kortsiktiga 
obligationer som för långsiktiga obligationer vid förändringar i variablerna. 
Därför har fokus lagts enbart på två medellånga tidshorisonter.  
 
Ytterligare en avgränsning som gjorts är exkludering av politiska faktorer. 
Detta då det uppkommer svårigheter gällande den matematiska beskrivningen 
(det hade behövts dummy-variabler för varje möjlig politisk händelse) och att 
det finns utrymme för tolkningar, till exempel av rapporter som släpps. 
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2  Teoretisk bakgrund 
 
Nedan presenteras de matematiska teorier som ligger till grund för 
regressionsanalysen som gjorts. Avsnittet behandlar fyra områden: 
regressionsanalys, problem som kan uppstå, prediktion och test av statistisk 
signifikans. Under det första området presenteras grundläggande teorier och 
antaganden för regressionsanalys. Under problem som kan uppstå redogörs för 
fyra vanliga problem med datan som bryter mot de grundläggande antaganden 
som gäller för linjär regression. Prediktionsavsnittet beskriver de speciella 
omständigheter som råder då regressionsanalysen görs i prediktionssyfte. Det 
sista avsnittet i den teoretiska bakgrunden behandlar test som görs för att 
fastställa statistisk signifikans för kovariater. Alla dessa områden är centrala 
för genomförandet av en omfattande och pålitlig regressionsanalys.  

 
2.1  Regressionsanalys 
 
Regressionsanalys är en av de mest grundläggande metoderna inom 
matematisk statistik som används för att beskriva samband mellan variabler. 
Regression används både inom ekonometri och då data fås från kontrollerade 
experiment. Det enklaste fallet är linjär regression, då det är en beroende y-
variabel som ska förklaras med hjälp av ett antal oberoende x-variabler 
(kovariater) genom ett linjärt samband. Vid de tillfällen då det existerar minst 
två kovariater benämns modellen som multipel linjär regression. I analysen tas 
även hänsyn till att förklaringen av den beroende variabeln inte kommer att 
vara perfekt, vilket görs genom addition av en felterm (residual), benämnd 𝑒.  
 
En observation av den beroende y-variabeln benämns 𝑦! (där observations-
numret är i), kovariaterna benämns 𝑥!" (observation i, variabel j) och feltermen 
𝑒! . För totalt n stycken observationer och k stycken oberoende variabler 
beskrivs modellen således enligt följande ekvation: 
 

𝑦! = 𝛽! + 𝛽!𝑥!! + 𝛽!𝑥!! +⋯+ 𝛽!𝑥!" + 𝑒!   , i = 1, 2, …, n 
 
För enkelhetens skull används istället ofta matrisnotation enligt följande: 
 

𝑌 =

𝑦!
𝑦!
⋮
𝑦!

 ,  𝛸 =   

1 𝑥!!
1 𝑥!"
⋮         ⋮
1 𝑥!!

⋯ 𝑥!!
⋯ 𝑥!!
⋱           
         𝑥!"

 ,    𝛽 =

𝛽!
𝛽!
⋮
𝛽!

 ,    𝑒 =

𝑒!
𝑒!
⋮
𝑒!

 

 
vilket gör att ekvationen kan skrivas som: 𝑌 = 𝑋𝛽 + 𝑒 
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2.1.1  Antaganden 
 
Utgångsläget i regressionsanalysen är att följande punkter är uppfyllda: 

1. Feltermerna är oberoende av varandra, Corr[𝑒! , 𝑒!!!] = 0 
2. Väntevärdet av feltermerna är noll, E[  𝑒 | X ] = 0  
3. Variansen är densamma för feltermerna, Var[  𝑒 | X ] = I𝜎! 
4. Feltermerna är normalfördelade, 𝑒! ∈ 𝑁(0,𝜎) 

 
Den sista punkten antas dock inte alltid vara uppfylld, men för att vissa tester 
ska vara exakt giltiga är det ett krav.  
 

2.1.2  Minstakvadratmetoden  
 
Syftet med regressionsanalys är som tidigare nämnts att undersöka om en viss 
responsvariabel (beroende variabel) kan beskrivas utifrån ett antal förklarande 
variabler (kovariater). Detta görs genom att först producera skattningar för 
beta-värdena (som från början är okända) och därefter genom att testa om 
dessa är statistiskt signifikanta (test för att beta-värdena är skilda från noll). 
Det första steget för att kunna utföra regressionsanalys är således att definiera 
en metod som producerar skattningar för beta-värdena.  
 
Den metod som oftast använts för detta syfte är minstakvadratmetoden, som 
ger skattningen 𝛽  genom att minimera summan av kvadraterna för 
residualerna. Alltså, min |  𝑒  |!  för 𝑒 = 𝑌 − 𝑋𝛽 . Beta-skattningarna erhålles 
följaktligen genom att lösa normalekvationerna 𝑋!𝑒 = 0   (där 𝑋!  är 
transponatet av 𝑋), vilket ger 𝛽 = (𝑋!𝑋)!!𝑋!𝑌. Kovariansmatrisen kan nu 
härledas till  Cov[ 𝛽 | X ] = (𝑋!𝑋)!!𝜎!  och en väntevärdesriktig skattning  
av 𝜎! är  𝑠! = !

!!!!!
|𝑒|!.  7 
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2.2  Problem som kan uppstå 
 

2.2.1  Multikollinearitet  
 
Multikollinearitet kan upptäckas genom höga standardavvikelser för vissa 
beta-skattningar, vilket beror på att två eller flera kovariater är linjärt beroende 
(har hög korrelation). Detta medför att det blir svårt att dra slutsatser kring 
vilken effekt som fås av en viss variabel (strukturell tolkning). Prediktions-
förmågan hos modeller försämras inte av multikollinearitet, såvida de 
datapunkter som ska användas för prediktion ligger inom samma intervall som 
de datapunkter som användes för den ursprungliga regressionen. Naturligtvis 
är detta inte alltid fallet, alltså kan problem även fås då modellen ska användas 
för prediktion. Problemen uppstår till följd av att förändringar i den beroende 
variabeln blir svåra att tillskriva en specifik kovariat, och beta-skattningarna 
anpassas efter den ursprungliga datan. När prediktioner ska göras för ny data 
är det inte självklart att denna anpassning fortfarande är korrekt.    
 
Således kan modellen få orimligt höga R! -värden då hög grad av 
multikollinearitet är närvarande (se avsnitt 2.4.2 för mer information om vad 
R! innebär). Detta medför viss risk att modellen misstas för att vara bättre än 
vad den faktiskt är. Därför är det lämpligt att undersöka vilken nivå av 
multikollinearitet som existerar bland kovariaterna. Ett enkelt sätt att 
undersöka detta är genom korrelationsmatrisen. Där framgår hur väl korrelerad 
varje kovariat är mot alla andra kovariater. Är något av dessa värden nära 1 
eller -1 så bör en av kovariaterna exkluderas ur modellen. Däremot är det inte 
säkert att datan är teoretiskt korrelerad, det kan vara så att multikollinearitet 
uppstår för att stickprovet är litet. I detta fall kan det räcka att tillföra fler 
datapunkter.   
 
Ytterligare en metod för att undersöka multikollinearitet är att beräkna 
Variance Inflation Factor (VIF) för varje kovariat. Fördelarna med VIF är dels 
att hänsyn tas till att en variabel kan beskrivas väl av ett antal andra faktorer 
(exempelvis kan ålder beskrivas någorlunda väl av 7 + antal år i skola + antal 
år i arbetsliv), samt att det finns en tumregel att VIF  >10 innebär problem. 8 
 
Den ursprungliga formeln för VIF är följande: 𝑉𝐼𝐹! = 

!
!!!!

! 

 
där 𝑅!! är 𝑅  !-värdet för regressionen utförd med 𝑥!    som beroende variabel och 
resterande 𝑥    som kovariater. Ett enklare sätt att beräkna VIF är dock genom att 
invertera korrelationsmatrisen, och därefter plocka ut alla diagonalelement. 
Diagonalelementen motsvarar respektive VIF-värde för kovariaterna. 9 
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2.2.2  Endogenitet  
 
Endogenitet uppkommer när feltermen i regressionen är korrelerad med en 
eller flera av kovariaterna. Det finns många olika former av endogenitet som 
uppkommer av olika anledningar, men matematiskt sett är problemet 
detsamma. Skattningsproceduren där beta-värdena bestäms, ”ordinary least 
squares”, kräver att feltermen är okorrelerad med kovariaterna. Är detta inte 
uppfyllt kan inte metoden producera konsekventa skattningar för beta-värdena, 
vilket medför problem när en strukturell tolkning av regressionen ska göras. 
Dock påverkar det inte prediktionsförmågan hos modellen, inte heller påverkar 
det måttet av hur väl hela modellen förutsäger utfallsvariabeln. 
 
Exempel på fenomen som orsakar endogenitet är utelämnande av relevanta 
variabler, urvalsbias (till exempel självselektion eller att undersökaren själv 
väljer ut data som verkar lämplig) och simultanitet (den beroende variabeln 
påverkar värdet på en eller flera kovariater). Slutligen kan endogenitet även 
orsakas av mätfel på kovariaterna (även om mätfelen är slumpvisa). 10 
 

2.2.3  Heteroskedasticitet   
 
Heteroskedasticitet uppstår då den tredje punkten i antagandena inte längre 
gäller, alltså då feltermerna har olika varians, Var [𝑒! | X ] = 𝜎!!. Detta medför 
att de rapporterade standardavvikelserna för beta-skattningarna blir felaktiga, 
samt att F-testet inte längre är giltigt (F-testet förklaras i avsnitt 2.4). Detta 
medför alltså problem även när en modell ska tas fram för att enbart användas 
för prediktion. Ett enkelt sätt att undersöka om feltermerna är approximativt 
normalfördelade är genom att skapa ett histogram över dem, alternativt genom 
Quantile-Quantile plots. Om de plottade feltermerna ungefär följer en rät 45°-
linje så har de en approximativ normalfördelning, vilket gör F-testet 
asymptotiskt giltigt. 11 
 
Ett sätt att rätta standardavvikelserna (om feltermerna inte är approximativt 
normalfördelade) är genom att använda White’s Consistent Covariance 
Estimator istället för att använda den ursprungliga formeln för kovarians 
(standardavvikelserna för beta-skattningarna är ju roten ur elementen på 
diagonalen i kovariansmatrisen). Implementation av White’s robusta feltermer 
görs genom en konsistent kovariansmatris som fungerar både för det 
homoskedastiska och heteroskedastiska fallet.  
 
White’s Consistent Covariance Estimator: 
Cov[ 𝛽 | X ] = (𝑋!𝑋)!!𝑋!𝐷 𝑒!   𝑋(𝑋!𝑋)!! 

där 𝐷 𝑒!  är en diagonalmatris (𝑛×𝑛) med element 𝑒!!. 𝐷 𝑒! =
𝑒!!    0
   ⋱   
0    𝑒!!
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2.2.4  Autokorrelation i feltermerna 
 
Autokorrelation beskriver en variabels korrelation med sig själv mellan olika 
tidpunkter. Då tidsintervallet mellan observationerna av variabeln är ℎ 
beräknas autokorrelationen enligt 𝑅! 𝑡, 𝑡 + ℎ = 𝐶𝑜𝑟𝑟 𝑋(𝑡),𝑋 𝑡 + ℎ . Om 
𝑅! 𝑡, 𝑡 + ℎ = 0 för alla ℎ så existerar inget tidsberoende för variabeln. 12 
 
Existerar autokorrelation i feltermerna innebär det att 𝑒!!! är beroende av 
utfallet på 𝑒! . Autokorrelation i feltermerna bryter således mot det första 
grundantagandet för regressionsanalys som är att feltermerna från olika 
observationer ska vara oberoende av varandra. Ett sätt att hantera 
tidsberoendet i feltermerna är genom applicering av en robust kovariansmatris. 
White’s estimat av kovariansmatrisen hanterar enbart fallet där feltermerna är 
heteroskedastiska, dock har MATLAB en inbyggd funktion hac som skattar 
kovariansmatrisen justerad även för autokorrelation. 13  

Figur (2.1) autokorrelerade feltermer vs oberoende feltermer 
 
I figur (2.1) illustreras ett exempel på hur autokorrelerade feltermer (röda 
punkter) kan tänkas se ut jämfört med oberoende feltermer (blå punkter). 
Tidpunkt avläses på x-axeln och residualernas värden avläses på y-axeln. Som 
figuren tydligt visar så är feltermerna som representeras av de röda punkterna 
positiva för den första halvan av tidsperioden och negativa för den andra 
halvan av tidsperioden, vilket påvisar stark autokorrelation. 

         Figur (2.2) ACF för röd kurva           Figur (2.3) ACF för blå kurva 
 
Figur (2.2) visar en graf över resultaten från autokorrelationsfunktionen för 
den röda kurvan från figur (2.1) som påvisar starkt tidsberoende. Figur (2.3) 
visar resultaten från autokorrelationsfunktionen för den blå kurvan från figur 
(2.1) som saknar tidsberoende. Tidsstegen ℎ  avläses på x-axeln och graden av 
autokorrelation på y-axeln.  
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2.3  Prediktion 
 
För prediktion är det tillräckligt att det går att hitta ett samband mellan värdet 
på den beroende variabeln och kovariaterna, det är inte nödvändigt att alla 
kovariater specifikt driver förändringar i den beroende variabeln. Detta är 
fördelaktigt eftersom hänsyn inte behöver tas till eventuella problem med 
endogenitet, även om detta som tidigare nämnts kan spela roll om en 
strukturell tolkning ska göras i regressionsanalysen. Däremot är det 
fortfarande av stor vikt att ta hänsyn till möjlig existens av multikollinearitet, 
heteroskedasticitet och autokorrelation. 14   
 
Om skattningarna 𝛽  för beta-värdena är framtagna och den nuvarande 
tidpunkten är T, så kan formeln 𝑦!!! = 𝑋!!!𝛽  användas för att ställa 
prognoser kring utfallet av den beroende variabeln vid tiden T+1 (𝑦!!!), givet 
att värden existerar för kovariaterna vid tiden T+1 (𝑋!!! ). Förutom de 
uppenbara problemen vid prediktion (såsom att skattningarna 𝛽  från 
minstakvadratmetoden är skattningar och inte sanna värden samt att feltermen 
𝑒!!! troligtvis inte är lika med noll) så kan det även uppstå problem när 
värdena 𝑋!!! ska erhållas. Dessa värden är trots allt inte kända vid tidpunkt T 
och måste därför antas eller beräknas på något sätt.  
 
Intressant är även att skatta noggrannheten för prediktionerna. Kennedy 
föreslår i sin bok ”A Guide to Econometrics”15 flertalet olika metoder som på 
olika sätt bedömer noggrannheten. Vilken som är lämpligast att använda 
varierar från fall till fall och beror på hur utövaren vill väga in olika typer av 
prediktionsfel. En av de vanligaste metoderna är Mean Absolute Percentage 
Error (MAPE) som beräknar medelvärdet av absolutbeloppet av den 
procentuella avvikelsen. Ett problem med MAPE-metoden är att den inte är 
definierad för fall där något av utfallen är lika med noll (eftersom den 
procentuella avvikelsen beräknas som absolutbeloppet av det predikterade 
värdet minus utfallet, dividerat med utfallet). Vidare så ger metoden oförtjänt 
stora felvärden då utfallen är nära noll, samt att positiva och negativa 
avvikelser inte vägs in lika mycket. Det finns även metoder som viktar större 
avvikelser mer, vilket kan vara fördelaktigt om prediktionsmodellen inte får ge 
för stora fel. Dessa metoder använder sig ofta av alla avvikelser i kvadrat. 
Ytterligare en vanlig metod är Mean Absolute Deviation (MAD), som 
beräknas genom att ta medelvärdet av absolutbeloppen av prediktionsfelen. 
Detta är en bra metod när felen ska vägas in lika mycket. MAD ges dock som 
ett värde och inte som en procentsats, vilket ibland kan vara en nackdel. Detta 
eftersom enbart storleken på MAD inte ger mycket information om 
noggrannheten i prediktionen, däremot ger det ungefärliga gränser på hur stor 
medelavvikelse som skattningarna ger. 16 
 
 

𝑀𝐴𝐷 =
1
𝑛 𝑦! − 𝑦!

!

!!!
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2.4  Test av statistisk signifikans 
 
Kvoten mellan en beta-skattning och dess standardavvikelse benämns t-värde, 
och för kovariat i fås 𝑡! = 𝛽!/𝑆𝐸 𝛽! . Om absolutbeloppet av 𝑡! är nära noll, 
𝑡! ≈ 0,  så finns stark misstanke att motsvarande kovariat 𝑥!   egentligen inte 

är relevant för att beskriva den beroende variabeln. Regressionsmodellen bör 
alltså blir bättre om de kovariater med låga 𝑡 −värden exkluderas.  
 
Ett av de tester som ofta används för att testa en hypotes att r stycken beta-
värden är noll är F-testet, där testvariabeln F beräknas som:  
 

F =

𝛽!
𝑆𝐸 𝛽!

!

  ,                                                          𝑟 = 1

𝑛 − 𝑘 − 1
𝑟

|𝑒∗|!

|𝑒|! − 1    , 𝑟 > 1

  

 
𝑛 − 𝑘 − 1 Antal frihetsgrader i den ursprungliga regressionen 

𝑟 Antal beta-värden som det testas för i nollhypotesen 
|𝑒|! Summan av kvadraterna för residualen i ursprungliga regressionen 
  

|𝑒∗|! Summan av kvadraterna för residualen i regressionen då r stycken  
beta-värden är satta till noll 

 
Om feltermerna har en normalfördelning (enligt fjärde punkten i antagandena) 
så är detta test exakt. Dock räcker det att de första tre punkterna från 
antagandena är uppfyllda för att testet ska vara asymptotiskt giltigt. P-värdet 
för nollhypotesen beräknas enligt P(X > F) där F beräknas enligt ovan och 
X ∈ 𝐹 𝑟,𝑛 − 𝑘 − 1 . Genom applicering av en robust kovariansmatris kan  
F-testet användas för fallet då 𝑟 = 1, med de justerade standardavvikelserna. 
 

2.4.1  Walds test   
 
Ett test där det är möjligt att använda en robust skattning för kovarians-
matrisen är Walds test. Även Walds test används för att testa hypotesen att r 
stycken beta-värden är lika med noll. Detta är således ett bra alternativ istället 
för det tidigare nämnda F-testet, ifall det inte är säkerställt att datan är 
homoskedastisk och att feltermerna är oberoende.  
 
Testparametern som används är:     W = 𝛽  !!𝐶!!!𝛽! 
 
där 𝛽!  består av alla de r stycken beta-värden som ska testas i nollhypotesen 
och 𝐶! är den robusta kovariansmatrisen för 𝛽!.  
 
Testparametern W har nu asymptotiskt en 𝒳!(𝑟)-fördelning, givet att noll-
hypotesen är sann. Ett p-värde för hypotesen kan därför enkelt beräknas. 17 
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2.4.2  𝐑𝟐 och justerat 𝐑𝟐 
 

R!-värdet är ett mått på hur väl de förklarande variablerna beskriver den 
beroende variabeln. Detta mått fungerar bäst i det linjära fallet, då den totala 
variansen för den beroende variabeln går att dela upp i två delar. Dels den 
”förklarade” variansen (variansen för det predikterade värdet på den beroende 
variabeln) och dels den ”oförklarade” variansen (variansen för feltermen).  
R!-värdet beräknas sedan som kvoten mellan den förklarade variansen och den 
totala variansen, vilket alltså beskriver hur väl variationerna kan förklaras av 
modellen. Detta kan skrivas som: 
 

𝑉𝑎𝑟 𝑦 = 𝑉𝑎𝑟 𝑥𝛽 + 𝑉𝑎𝑟 𝑒     och    𝑅! =   !"# !!
!"#(!)

 
 
Att maximera R! -värdet är dock ingenting som behöver göras manuellt, 
eftersom detta görs per automatik i regressionen då minstakvadratmetoden 
används. Det R!-värdet istället används till är att urskilja vilken av flera 
modeller som beskriver den beroende variabeln på ”bästa” sätt. Detta 
underlättar i urvalet av vilka förklarande variabler som ska inkluderas i 
modellen.  
 
En icke-önskvärd konsekvens är dock att R! -värdet alltid förbättras (blir 
högre) då fler kovariater inkluderas. Detta trots att de nya kovariater som 
inkluderas kanske egentligen inte är bra alternativ för att förutsäga den 
beroende variabeln. Därför används istället ofta en justerad variant av R!, 
nämligen R!. Det justerade värdet tar hänsyn till frihetsgraden, alltså hur 
många kovariater som är inkluderade i regressionen samt antalet 
observationer. Således, om Walds test (eller annat liknande test) säger att 
någon/några förklarande variabler bör tas bort, så bör detta enbart göras om 
det även resulterar i att det justerade R!-värdet förbättras.  
 
Det justerade R!-värdet beräknas enligt följande formel: 
 
𝑅! = 𝑅! − (1− 𝑅!)

𝑝
𝑛 − 𝑝 − 1 

 
där n är det totala antalet observationer och p är antalet kovariater (ej inklusive 
den konstanta termen).18  
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3  Metod 
 
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssätt under arbetet. Det första under-
avsnittet, ”Urval av variabler”, beskriver den metodik med vilken den 
ekonomiska delen av arbetet utformats. Resterande underavsnitt beskriver det 
matematiska tillvägagångssättet samt bearbetning av data.  

3.1  Urval av variabler 
 
De ekonomiska indikatorer som kan förklara förändringar i räntespread hos 
statsobligationer är många, dock har utgångspunkten varit att hitta variabler 
inom de fyra huvudområdena (inflationsförväntningar, realränta, riskpremium 
och likviditetspremium) som banken rekommenderat.  För att identifiera 
mätbara och relevanta variabler har arbetet genomförts på följande sätt: 
 
Först söktes relevanta artiklar och rapporter genom sökmotorer som KTHB 
Primo och Google Scholar. Ur dessa databaser valdes ett tjugotal 
vetenskapliga artiklar och rapporter som låg till grund för litteraturstudien. De 
rapporter som valdes ut behandlar områdena matematisk statistik och 
ekonometri samt diskuterar regressioner för räntespread med Tyskland som 
benchmark för länder inom EMU.  Ett flertal av rapporterna har publicerats av 
utgivare som är mycket insatta i ämnet såsom Europeiska Kommissionen, 
Europeiska Centralbanken (ECB) och International Monetary Fund (IMF). En 
del av rapporterna och artiklarna som använts hade dock lite annorlunda syfte, 
exempelvis att undersöka vilka faktorer som påverkar inflationsförväntningar. 
 
Efter litteraturstudien gjordes en analys kring vilka av de funna faktorerna som 
även är relevanta då det gäller räntespread för USA. Analysen gjordes med 
hjälp av resonemang och slutsatser i ovan nämnda vetenskapliga artiklar, 
tillsammans med kännedom om ekonomiska förhållanden i USA. Kunskapen 
erhölls dels genom ett tiotal informella diskussioner och mailkonversationer 
med ränteanalytiker på banken och dels genom studier av nyhetsartiklar och 
nyligen utgivna publikationer från banken. Avstämning med banken gjordes 
kontinuerligt för att kontrollera att de slutsatser som drogs var rimliga. En hel 
del grundläggande teori kring områden som räntor, inflation, valutor, 
konjunkturcykler befästes även med kurslitteratur och kunskap inom 
nationalekonomi. Den makroekonomiska analysen i sin helhet hittas i avsnitt 
4, ”Urval av variabler”. 
 
Då urvalet var färdigt erhölls den efterfrågade datan för de ekonomiska 
indikatorerna från banken. De databaser som datan hämtades ifrån är 
Bloomberg och Macrobond, två väl etablerade databaser för finansiell data 
som används i stor utsträckning på banken.  
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3.2  Grundekvation 
 
Den grundekvation som utformats från huvudkategorierna används för att 
beskriva den nominella räntan för statsobligationer enligt följande formel: 
 
𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙  𝑟ä𝑛𝑡𝑎 =   𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟   +   𝑅𝑒𝑎𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎   +   𝑅𝑖𝑠𝑘𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚    
  +  𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 + 𝑓𝑒𝑙𝑡𝑒𝑟𝑚  
 
För att skatta räntespread (skillnad i nominell ränta mellan länderna) kan 
således dessa kategorier användas. Dock existerar inga direkta mått på 
huvudkategorierna, varför en analys gjordes kring vilka ekonomiska 
indikatorer som beskriver de fyra huvudkategorierna på ett lämpligt sätt. 
Tillvägagångssätt för analysen finns i avsnitt 3.1 ”Urval av variabler” och 
analysen i sin helhet finns i avsnitt 4 ”Urval av variabler”. Den slutgiltiga 
ekvation som användes i regressionsanalysen är: 
 
y =   β! + β!"#x!"# + β!"#$x!"#$ + β!"##x!"## + β!"#$%&x!"#$%& + β!"#x!"# +
β!"#$%&x!"#$%& + β!"#$%x!"#$% + β!!"#x!"#$ + β!"#$%x!!"#$ + β!"#$%&'x!"#$%&' +
β!"#$∗!"#$x!"#$%&'x!"#$ + β!"##$%&x!"##$%& + β!"#$%$&x!"#$%$& + 𝑒  
 
I de fall där kovariaterna kunde uttryckas som spread gjordes detta, dels för att 
undvika multikollinearitet men också för att ”spara” frihetsgrader. 
Kompletterande information kring vad respektive kovariat står för och vilken 
huvudkategori de tillhör hittas under avsnitt 5.1 ”Lista över variabler”.  
 

3.3  Test av statistisk signifikans  
 
Innan signifikanstesten utfördes gjordes en undersökning av multikollinearitet, 
heteroskedasticitet och autokorrelation. Endogenitet undersöktes inte eftersom 
strukturella tolkningar ligger utanför arbetets ram. Multikollinearitet 
undersöktes genom kovariaternas korrelationsmatris och Variance Inflation 
Factors. Heteroskedasticitet undersöktes grafiskt med hjälp av histogram och 
Quantile-Quantile plots. Autokorrelation undersöktes grafiskt med en plot av 
feltermerna samt med autokorrelationsfunktionen.  
 
Eftersom autokorrelation var ett problem utfördes alla regressioner med en 
robust kovariansmatris som korrigerar både heteroskedasticitet och 
autokorrelation. Alla standardavvikelser och t-värden som rapporteras i 
resultatdelen är beräknade med den robusta kovariansmatrisen. Den första 
reducering som gjordes av modellen för både fem och tioåriga obligationer var 
justering för multikollinearitet. Detta gjordes genom eliminering av de 
kovariater som bidrog till multikollinearitet och hade lägst t-värden från 
regressionen på grundekvationen. Efter att dessa kovariater exkluderats 
utfördes en ny regression. För de variabler med 𝑡! > 2  antogs direkt statistisk 
signifikans. Resterande variabler testades för statistisk signifikans genom 
hypotesen att beta-värdena är lika med noll (att kovariaterna ska exkluderas).  
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F-testet (med korrigerade standardavvikelser) genomfördes för hypoteser som 
enbart gällde exkludering av en kovariat. Walds test utfördes för hypotesen att 
𝑟 > 1 kovariater ska exkluderas (eftersom F-testet ej är giltigt i detta fall). 
Dock användes inte White’s kovariansmatris i Walds test utan en robust 
kovariansmatris som även korrigerar för autokorrelation (beräknas med 
funktionen hac i MATLAB). Slutligen jämfördes R!-värdena mellan de olika 
modellerna och noggrannheten i prediktionerna för den slutligt utvalda 
modellen bedömdes genom MAD. Dessutom utfördes ett ”out-of-sample”-test 
på den slutliga modellen. Detta innebär att regressionen utfördes för enbart en 
del av datan, sedan användes de skattade beta-värdena för att prediktera 
utfallet för de sista datapunkterna som inte ingick i regressionen.  
 

3.4  Datahantering    
 
Den data som regressionsanalysen grundar sig på har som tidigare nämnts 
erhållits ur databaserna Bloomberg och Macrobond. Slutligen användes 180 
observationer på respektive kovariat, mätta med månadsvisa tidssteg under 
åren 1999-2013.   
 
Det första problem som uppstod i datahanteringen gällde tidsperioderna för 
datan. Vissa ekonomiska indikatorer rapporteras månadsvis, vissa kvartalsvis 
och vissa årsvis. De flesta rapporteras dock månadsvis, och spread för 
statsobligationer går att avläsa med ännu mindre tidssteg om det skulle vara 
nödvändigt. Därför utfördes regressionsanalysen med månadsvisa tidssteg. 
Data som rapporteras kvartalsvis hölls konstant för de två nästkommande 
månaderna efter rapporteringen. Data som rapporteras per år hölls konstant 
under kommande år efter rapporteringen.  
 
Ytterligare ett problem som uppstod var att rapporteringsdatumen inte var 
exakt desamma, exempelvis fås viss data i slutet av en månad och annan data i 
början av nästa månad. Detta korrigerades genom anpassning till de datum då 
den beroende variabeln rapporterades. Vissa datapunkter har alltså flyttats 
fram, max ett par dagar, för att matcha rapporteringen för räntespread. Dock 
har självklart inga datapunkter flyttats bakåt i tiden (detta skulle ge felaktiga 
resultat eftersom marknaden inte då vet om utfallet av rapporteringen).  
 
Det program som användes för att utföra regressionen är MATLAB och 
funktionen LinearModel.fit som har indata (kovariater, beroende variabel, 
modellspecifikation). Interceptet (den konstanta termen) är automatiskt 
inkluderat i regressionen. Funktionen returnerar skattningar för beta-värdena 
som beräknas genom minstakvadratmetoden samt en del ytterligare statistik 
såsom R!-värdet. För att skapa den robusta kovariansmatrisen och korrekta 
standardavvikelser användes funktionen hac, som har LinearModel-modellen 
som indata.  
 
För att få fram p-värden användes sannolikhetsfunktionen 𝑓𝑐𝑑𝑓(𝐹, 𝑟,𝑑𝑓) för 
F-testet samt 𝑐ℎ𝑖2𝑐𝑑𝑓(𝑊, 𝑟) för Walds test.  
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4  Urval av variabler 
 
I detta avsnitt redovisas de variabler som omfattats av den makroekonomiska 
analys som gjorts, grundad på litteraturstudien samt diskussionerna med 
ränteanalytiker på banken. Ett underavsnitt finns för varje huvudkategori: 
inflationsförväntningar, realränta, riskpremium och likviditetspremium.  
I dessa underavsnitt presenteras ett antal ekonomiska indikatorer, och 
resonemang förs kring de undersökta indikatorernas relevans. Dessa avslutas 
med en slutsats – om den ekonomiska indikatorn ska inkluderas som variabel i 
den matematiska modellen eller inte. I slutet av avsnittet finns en 
sammanfattning och diskussion kring vilka variabler som inkluderats. 
 

4.1  Aktuell situation  
 
Enligt aktuell data är räntan på statsobligationer utgivna av USA för tids-
horisonterna fem och tio år högre än räntan på statsobligationer utgivna av 
Tyskland för samma tidshorisonter. Räntan på U.S. Treasury Notes för fem 
respektive tio år ligger på 1.61% respektive 2.66%19 medan räntan på German 
Bunds för samma tidshorisonter ligger på 0.61% respektive 1.54%.20 Detta 
innebär att den amerikanska räntan ligger 100 respektive 112 baspunkter över 
den tyska. Således kommer i dagsläget en räntehöjning på statsobligationer 
från USA öka spreaden medan en räntehöjning på statsobligationer från 
Tyskland kommer att minska spreaden. Räntesänkningar för respektive land 
ger motsatt effekt. Värt att notera är att det historiskt sett inte alltid har varit så 
att den tyska räntan har varit lägre än den amerikanska.  
 

4.2  Inflationsförväntningar   
 
Inflationsförväntningar bör ha stor inverkan på obligationsräntor, då tidsvärdet 
på en valuta påverkas av inflation och därmed påverkas även värdet av 
sparande mot given ränta. Enkelt sagt bör räntenivåerna följa inflationen, dock 
sker detta genom en aningen komplicerad mekanism. En förväntat sjunkande 
inflation leder dels till att värdet av en obligation ökar realt sett (om 
inflationen väntas sjunka blir obligationen mer attraktiv eftersom 
obligationsräntan är konstant), men det leder även till en ökad efterfrågan på 
obligationen i fråga och därmed en prisökning. Denna prisökning gör att 
avkastningen på obligationen faller, alltså fås effekten att räntorna sjunker då 
inflationen förväntas sjunka.21  Inflationsförväntningar väntas därför ha en 
positiv korrelation med obligationsräntorna. Ett problem som uppstår är dock 
att data för inflationsförväntningar med tidshorisont fem till tio år är 
svårfunnen och att det troligtvis inte finns något index som rapporterar detta 
tillräckligt långt tillbaka i tiden. Således behövs andra variabler som kan 
beskriva inflationsförväntningarna. Diskussion kring olika användbara 
ekonomiska indikatorer som kan beskriva inflationsförväntningar följer nedan. 
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4.2.1  Undersökningsbaserade inflationsförväntningar 
 
Inflationsförväntningar för USA för tidshorisonten ett år rapporteras från 
Michigan Surveys of Consumers. Denna data har sammanställts sedan 1978 
och publiceras i samarbete med Thomson Reuters och Federal Reserve.22 Trots 
att detta inte beskriver de inflationsförväntningar som gäller för tids-
horisonterna fem och tio år så är det troligt att de ettåriga förväntningarna 
pekar i samma riktning och kan fånga upp större trender i inflations-
förväntningar som gäller även för de längre tidshorisonterna. Michigan 
Inflation Expectations kommer därför inkluderas i regressionen.  
 

4.2.2  Kapacitetsutnyttjande 
 
Den reala aktiviteten för ett land är en relevant faktor då prognoser ska ställas 
för framtida inflation. Flera olika mått på real aktivitet existerar och för att i 
största möjliga utsträckning undvika multikollinearitet bör enbart ett av dessa 
användas. Enligt tidigare utförda tester och analyser går statistisk signifikans 
att fastställa för det vanligaste måttet för real aktivitet, nämligen arbetslöshet. 
Än bättre resultat fås dock om faktorn kapacitetsutnyttjande (kvoten mellan 
faktisk produktion och total produktionskapacitet) istället används. 23 Ett stort 
kapacitetsutnyttjande tenderar att leda till ökad inflation (det leder åtminstone 
till förväntningar om ökad inflation) vilket medför att obligationsräntor 
pressas upp. Variabeln kapacitetsutnyttjande kommer därför inkluderas i 
regressionen. 
 

4.2.3  Råvarupriser  
 
Att råvarupriser har effekt på inflationen beror på att de bidrar till prisnivån i 
samhället, eftersom de ingår i de flesta konsumtionsvaror. Exempelvis ger 
ökade priser på olja högre priser på energi medan ökade priser på spannmål 
ger högre priser på livsmedel. Ökade priser i samhället leder som bekant till att 
löner behöver höjas och till att prisnivån i landet höjs så småningom. Att priser 
på råvaror höjs behöver dock inte medföra att alla övriga priser i samhället 
höjs. Mellan år 1970 och 1980 var priser på råvaror en viktig indikator för 
inflationsutvecklingen, men på senare år (efter 1990) har det varit svårare att 
fastställa statistisk signifikans för råvaruprisernas inverkan på den faktiska 
inflationen.24  Förändringar i råvarupriser medför dock fortfarande att det 
spekuleras i att inflationen kommer förändras, alltså är det möjligt att 
råvarupriserna påverkar inflationsförväntningarna.25 Ökade råvarupriser borde 
alltså ge ökade inflationsförväntningar, vilket pressar upp obligationsräntorna. 
Råvarupriser kommer således inkluderas i modellen. 
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4.2.4  Energipriser 
 
En ändring i energipriser påverkar inflationen både direkt och indirekt. Den 
direkta förändringen i energipriser påverkar inflationen genom ökade priser på 
drivmedel, villaolja och el, eftersom dessa komponenter ingår i vanliga mått 
på inflation exempelvis konsumentprisindex (KPI). Tidshorisonten för de 
direkta förändringarna är 12–24 månader, och de direkta konsekvenserna för 
inflationen påverkar därför inte inflationsförväntningar på fem till tio års sikt.  
Det som istället påverkar inflationsförväntningar på längre sikt är de indirekta 
effekterna. Dessa fås i ett andra led, som konsekvenser av stigande kostnader 
för företag. Den indirekta effekten blir särskilt betydelsefull om energipriserna 
ökar under en längre period. En kvantifiering av de indirekta effekterna är svår 
att göra, men enligt Riksbankens analyser är det rimligt att anta att de indirekta 
effekterna för Sverige är ungefär lika stora som de direkta effekterna. 26  Detta 
innebär att de indirekta effekterna från förändring i energipriser i Tyskland 
och USA också borde ha en signifikant påverkan på inflationsförväntningarna 
för respektive land. Dock finns i dagsläget inget index för energipriser. För att 
kunna inkludera denna variabel hade priser på olja, naturgas med mera behövt 
vägas in på lämpligt sätt. Både olja och naturgas är dessutom redan 
inkluderade i råvaruprisindexet. Av praktiska skäl inkluderas denna variabel 
därför inte i regressionen. 
 

4.2.5  Lönenivå 
 
Förändring i lönenivå bör påverka inflationsförväntningar, då det orsakar 
förändring i prisnivåerna. Exempelvis leder ökade löner till att företag måste 
höja sina priser för att vinsterna ska ligga kvar på samma nivå som tidigare. 
Detta medför att inflationen ökar i framtiden, alltså höjs inflations-
förväntningarna. Lönenivåerna bör därför påverka inflationsförväntningarna 
och variabeln lönenivå inkluderas.  
 

4.2.6  BNP-gap 
 
BNP-gapet är den procentuella skillnaden mellan ett lands faktiska BNP och 
dess potentiella BNP. Potentiell BNP definieras som den nivå på produktionen 
som uppnås då de produktionsfaktorer som finns tillgängliga i form av arbete 
och kapital används normalt. Jämviktsläget är således då BNP-gapet är noll. 
Om det finns lediga resurser fås ett negativt BNP-gap, vilket antyder 
lågkonjunktur. Ett positivt BNP-gap fås om resursutnyttjandet är högt och 
efterfrågan överstiger utbudet.27 BNP-gapet fungerar alltså som en indikator 
för konjunkturläget, men det är även ett mått på förväntad inflation. Om 
resursutnyttjandet ligger på en normal nivå med enbart mindre variationer 
(BNP-gap kring noll) är det enligt Riksbanken svårt att med hjälp av 
ekonometri påvisa samband mellan BNP-gap och inflation, men då lite större 
avvikelser identifieras går det att fastställa samband enligt den svenska 
centralbanken.  
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Ett lågt resursutnyttjande tenderar att dämpa inflationstrycket, vilket 
uppmärksammades för exempelvis USA efter finanskrisen 2008–2009 då det 
negativa BNP-gapet bidrog till att pressa ned inflationen från den normala 
nivån på 2% till runt 1%. 28 Nackdelar med denna indikator är dock att BNP-
gapet är svårt att mäta. Siffrorna som publiceras behöver ofta revideras i 
efterhand. Dessutom rapporteras siffrorna bara årsvis. Ytterligare en detalj är 
att det finns hög korrelation mellan BNP-gapet och kapacitetsutnyttjandet. 
Kapacitetsutnyttjande kommer därför inkluderas istället för BNP-gap.   
 

4.3  Realränta  
 
Realräntan är en viktig del för att beskriva den nominella räntan, dock 
diskuteras det i rapporter huruvida direkta förändringar i realräntan är 
relevanta för att beskriva räntespread. Det antas ofta att realräntan är en 
konstant term, vilket skulle innebära att den inte påverkar räntespreaden 
någonting. Om realränta påverkar spread, så borde korta statsobligationer 
påverkas mest, medan spread på långa statsobligationer till större del bör bero 
på förändringar i inflationsförväntningar.29 30  
 
Realräntan rapporteras inte direkt, dock finns i USA Treasury Inflation 
Protected Securities (TIPS) som är obligationer som utges med tidshorisonter 
på 5, 10 och 30 år och är reglerade mot inflation (konsumentprisindex).31 
Räntan på dessa kan beskriva realräntan, men problemet ligger i att TIPS 
enbart har utgivits sedan 1997 och i början var det låg omsättning och lågt 
utbud på marknaden. För Tyskland finns en liknande variant, Inflation Linked 
Federal Bond (BUND/EI). Dock har dessa enbart givits ut vid fyra tillfällen, 
de första år 2006.32 Detta innebär att datan är för bristfällig för att inkluderas i 
regressionen. Således måste realräntan approximeras på andra sätt.  

4.3.1  Konjunkturläge 
 
Realräntan påverkas av konjunkturläget, eftersom realräntan bestäms av 
investerares reala avkastningskrav och att dessa förändras beroende på 
konjunkturläget. Konjunkturläget beskrivs bland annat av arbetsmarknads-
faktorer (nya arbetssökande, sysselsättningsgrad, arbetskraftsdeltagande), 
produktion och försäljning.33 Dock tenderar dessa mått att vara tidsfördröjda, 
de beskriver alltså inte riktigt det rådande konjunkturläget. Istället bör det vara 
fördelaktigt att använda undersökningsbaserade mått såsom Purchasing 
Managers Index (PMI) för att beskriva det nuvarande konjunkturläget. PMI 
sammanställs från konjunkturstatistik (produktion, sysselsättning, lager-
hållning med mera) som inhämtas månadsvis från en svarspanel. Indexet 
baseras enbart på fakta och inte på åsikter. 34  Målet med detta mått är alltså att 
snabbt få en uppfattning om det aktuella konjunkturläget. Om indexet går ner 
väntas konjunkturnedgång vilket bör öka efterfrågan på statsobligationer samt 
motivera centralbanker att sänka räntan för att stimulera ekonomin. Om PMI 
minskar för ett land så förväntas även räntan på landets statsobligationer 
sjunka.  
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4.3.2  Styrräntor 
 
Styrränta (policy rate) är den av respektive centralbank bestämda ränta som 
sätter nivåer för ut- och inlåning till kommersiella banker. Förändringar i 
styrräntan ger direkta effekter på marknadsräntorna, vilket är upphovet till 
namnet styrränta. 35 Eftersom styrräntan är grundläggande för alla marknads-
räntor bör den även påverka obligationsräntor. Denna påverkan beror på att ju 
lägre penningmarknadsräntorna är, desto lägre måste obligationsräntorna vara. 
För att beskriva grundläggande skillnad i räntenivå för respektive land införs 
därför spread mellan USA:s Federal Funds Rate och den tyska reporäntan som 
variabel i regressionen. 
 

4.3.3  Interbankräntor  
 
I ekonomiskt stabila tider är interbankräntorna starkt kopplade till den 
förväntade styrräntan från centralbanker. Oftast ligger interbankräntorna 
ovanför de förväntade styrräntorna med ett ungefär konstant antal baspunkter, 
som utgörs av ett riskpremium.36 Dessa interbankräntor borde därför vara en 
bra variabel för att beskriva kortsiktiga ränteförväntningar. Eftersom 
obligationsräntor är starkt kopplade till penningmarknadens räntor bör även 
dessa påverkas av variabeln interbankräntor. Interbankräntor inkluderas därför 
i regressionen, som spread mellan sex månaders USD Libor och Euribor. 
Eftersom interbankräntor är kopplade till respektive styrränta finns dock 
misstanke om korrelation dessa variabler emellan.  
 

4.4  Riskpremium 
 
Att räntan på statsobligationer är olika för olika länder beror delvis på att 
investeringarna inte ses som riskfria. Att investera i statsobligationer från 
Grekland anses i dagsläget mer riskfyllt än att investera i likartade stats-
obligationer från Tyskland. Enligt grundläggande ekonomiska principer 
innebär detta att investerare som väljer att investera i Grekland kräver högre 
avkastning, ett riskpremium, för att vilja välja det mer riskfyllda alternativet. 
Således behövs mått på risk för att beskriva en del av räntespreaden. 
 

4.4.1  Kreditbetyg  
 
Ett mått på default risk för länder som använts i vissa rapporter inom ämnet är 
kreditvärdigheten som rapporteras av kreditvärderingsinstitut såsom Moody’s, 
Standard & Poor’s med flera. 37 Uppenbara nackdelar med detta mått är dock 
tidsfördröjning, stegvis skala och minskat förtroende för instituten.  
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Tidsfördröjningen beror på att det är en trögflytande process att ändra ett lands 
kreditbetyg, det kan ta flera månader innan beslutet om en ändring går igenom. 
Således kommer marknaden ligga steget före, vilket skulle innebära att det inte 
sker någon direkt förändring i räntespread när väl betyget ändras eftersom 
detta redan är inprisat. Den stegvisa skalan är uppenbarligen en nackdel 
eftersom det inte går att fånga upp exakt hur utsikterna för landets ekonomi ser 
ut med hjälp av ett kreditbetyg. Att förtroendet för instituten har gått ner 
(vilket bland annat berott på deras allt för positiva värdering av 
bostadsobligationer) påverkar också, eftersom betygen nu inte längre väger 
lika tungt enligt investerare. 38 Av dessa anledningar kommer inte kreditbetyg 
vara inkluderat i regressionen. 
 

4.4.2  Kreditswapspread 
 
Kreditswappar (CDS) är utformade för att överföra kreditrisken för ränte-
bärande värdepapper mellan två parter. Swappens köpare betalar en premie till 
utgivaren mot att denne tar på sig kreditrisken som gäller en tredje part. 
Utgivaren förbinder sig följaktligen till att ersätta det nominella beloppet om 
den tredje parten inte kan betala på grund av en konkurs eller annan 
kredithändelse. Köpare av kreditswappar kan alltså spekulera i möjligheten att 
betalningen kommer utebli. Den premie som köparen betalar bestäms således 
av marknadskrafterna och beror på den förväntade kreditrisken. 39  
 
Priset (spreaden) på kreditswappar för statsobligationer borde alltså ha en viss 
korrelation med sannolikheten för default för motsvarande land. Under de 
senaste åren är det trots allt flera länder (bland andra Ecuador, Argentina och 
Ryssland) som har hamnat i default.40 Detta har också uppmärksammats i ett 
flertal rapporter, där statistisk signifikans har kunnat fastställas mellan CDS 
spread och räntespread på statsobligationen. Dessa rapporter har dock enbart 
diskuterat räntespread för krisländer inom EU. 41  
 
Då fokus för det här arbetet ligger på räntespread för USA behövs ytterligare 
några aspekter tas i beaktande. För det första så är marknaden för amerikanska 
CDS:er mycket liten och har låg omsättning, vilket medför att de priser som 
existerar inte är fullt pålitliga. Det finns en risk att måttet inte förklarar statens 
återbetalningsmöjligheter på det sätt som önskas.42 Dessutom finns det övriga 
speciella omständigheter eftersom den amerikanska ekonomin är en så stor del 
av världsekonomin. Många länder har starka kopplingar till USA och dollarn, 
och börserna i USA används ofta som indikatorer på tillståndet för 
världsekonomin. Dessa faktorer och mycket annat gör att omvärlden 
anstränger sig extra för att inte låta USA hamna i default. Om skuldtaket nås 
och återbetalningar av obligationslån anses vara omöjliga är det enligt allmän 
åsikt mer troligt att skuldtaket höjs. Detta skulle medföra att återbetalningarna 
förskjuts framåt några dagar, men en CDS skulle fortfarande inte vara värd 
mycket i det läget. Således är det enligt många bortkastat att investera i 
amerikanska CDS:er. 43 Följaktligen inkluderas inte heller denna variabel i 
regressionen. 
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4.4.3  Skuldsättningsgrad 
 
Skuldsättningsgrad är landets statsskuld i förhållande till BNP. Det är 
fördelaktigt att använda skuldsättningsgraden istället för att bara titta på 
storleken på skulden eftersom BNP, som mäter storleken på ekonomin som 
helhet, är en bra indikator på de potentiella skatter staten kan samla in. Om 
statsskulden växer långsammare än BNP, är bördan av att betala skulden 
fallande jämfört med regeringens potentiella skatteintäkter. Denna kvot är 
således en bra skattning för kreditrisken (landets förmåga att betala räntor och 
betala tillbaka skulder)44 och är därför en viktig parameter för riskpremien.  
 
En hög skuldsättningsgrad bör medföra att investerare kräver högre avkastning 
eftersom de tar högre risk. För länder inom EMU påvisas signifikans för 
skuldsättningsvariabeln med konfidensgrader upp till 99%, enligt rapporter 
som undersöker räntespread. 45, 46 47  Dock misstänks att skuldsättningen för 
just USA inte nödvändigtvis är lika relevant för att beskriva räntespread. Detta 
eftersom många investerare inte ser USA:s skuldsättning som ett problem.  
”Even as the U.S. continues borrowing to cover this year’s projected $845 
billion deficit, bond markets remain untroubled. Yesterday’s 1.91 percent 
yield in New York on the 10-year Treasury note was lower than on the day 
President Barack Obama was sworn in for his first term.” som finans-
journalisten Lynch skriver i en artikel på Bloomberg i mars 2013. Menings-
skiljaktigheterna angående huruvida skuldsättningsgraden verkligen påverkar 
negativt är dock stora. Två ekonomer på IMF hävdar bestämt att ökad 
skuldsättningsgrad minskar tillväxttakten och därför påverkar ekonomin som 
helhet negativt, vilket borde pressa upp obligationsräntorna. 48 Slutsatsen som 
utgås ifrån är att skuldsättningsgrad för respektive land teoretiskt borde öka 
dess obligationsräntor, och variabeln inkluderas för att undersöka om 
sambandet kan fastställas. 
 

4.4.4  Skuldsättningsgrad i kvadrat 
 
Skuldsättningen i kvadrat inkluderas för att fånga upp att förändringar i 
skuldsättningsgrad inte nödvändigtvis har ett linjärt samband med räntespread. 
Ett rimligt antagande kan vara att skuldsättning enbart påverkar räntespread 
marginellt till att börja med, men att efterfrågan minskar och kravet på 
ersättning ökar då skuldsättningen överstiger vissa nivåer. Exempelvis är en 
allmänt erkänd sådan nivå 90%-nivån. Överstiger skuldsättningsgraden 90% 
kommer det enligt många ekonomer få kritiska effekter för landets tillväxt. 49 
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4.4.5  Riskaptit 
 
Denna variabel beskriver den globala riskaptiten. En hög siffra motsvarar att 
investerare är ovilliga att ta risk. Riskaptit har visat sig vara en signifikant 
variabel enligt en del av de rapporter som studerat räntespread för framförallt 
krisländer inom EMU. 50,51 Om investerare är ovilliga att ta risk kommer 
efterfrågan öka för de tillgångar som ses som säkra och minska för bland annat 
statsobligationer från riskfyllda länder. Detta innebär en ökning i räntespread. 
Dock brukar både statsobligationer från Tyskland och USA ses som säkra 
investeringar vilket skulle kunna innebära att riskaptiten påverkar efterfrågan 
för statsobligationer från de båda länderna på samma sätt. Variabeln 
inkluderas för att undersöka om det går att fastställa ett samband även i denna 
studie.  
 
En indikator på riskaptit som fått statistisk signifikans är spreaden mellan 
företagsobligationer med rating AAA och BBB. Då investerare är ovilliga att 
ta risk tenderar efterfrågan på AAA-obligationer att öka (räntan minskar) och 
efterfrågan på BBB-obligationerna minskar (räntan ökar). En ökning i spread 
representerar alltså ökad riskaptit.52  Ett annat lämpligt mått är Merrill Lynch 
Option Volatility Estimate Index – MOVE. Detta index baseras på 
optionspriser, där optionerna har amerikanska Treasuries som underliggande 
tillgång. Eftersom optioner kan ses som en slags försäkring på tillgångar så 
indikerar detta pris vilken implicit volatilitet (risk) som marknaden förväntar 
sig, alltså hur dyr försäkringspremien är på amerikanska obligationer. 53 
Eftersom MOVE redan finns som ett färdigställt index kommer detta användas 
istället för spread mellan företagsobligationer med rating AAA och BBB.  
 

4.4.6  Interaktion mellan riskaptit och skuldsättning 
 
Riskaptit har konstaterats vara en viktig faktor i ett flertal rapporter, 
framförallt i länder med problem i statsfinanserna. Om riskaptiten är låg och 
investerare är ovilliga att ta risk så är det rimligt att statsobligationer från 
länder med hög skuldsättning diskrimineras ytterligare, utöver den effekt som 
fås från riskaptits- och skuldsättningsvariabeln var och en för sig. Därför 
införs variabeln ”interaktion mellan riskpreferens och skuldsättning”, för att 
fånga detta möjliga samband.54  

 

4.4.7  Bytesbalans 
 
Bytesbalansen för ett land är definierad som nettoexporten för landet plus 
nettofaktorinkomsten (vinst på utländska investeringar minus betalningar till 
utländska investerare) och kontantöverföringar. Förändringar i denna variabel 
hjälper till att beskriva hur det ekonomiska klimatet i ett land utvecklar sig, 
ökad bytesbalans innebär en positiv utveckling och bidrar till att landet ses 
som ett säkrare investeringsalternativ.55 Även denna variabel inkluderas och 
uttrycks som procent av BNP.  
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4.4.8  Förväntad valutakurs  
 
Faktum är att spread på fem- och tioåriga statsobligationer ofta används som 
uppskattning för valutakurser. Den generella regeln är att då spreaden ökar i 
ett lands favör förväntas även dess valuta att öka i värde. 56 Detta innebär att 
det troligtvis finns en korrelation mellan förväntad valutakurs och spread på 
statsobligationer. Problematiken med den förväntade valutakursen är att den 
inte direkt rapporteras. Många aktörer (banker, ekonomiska institut) ställer 
egna prognoser på hur de tror valutakurser kommer utvecklas, men inget 
generellt mått finns tillgängligt. Förväntad valutakurs kommer följaktligen inte 
kunna inkluderas i regressionen.  

 

4.5  Likviditetspremium  
 

4.5.1  Utbud 
 
Utbudet är ett definitivt mått på hur mycket obligationer som ställts ut av de 
undersökta länderna. Ett ökat utbud grundas i att staten har ett ökat behov av 
likviditet, vilket medför att utbudet av statsobligationer är korrelerat med det 
offentliga underskottet. Att staten har ett ökat behov av likviditet påverkar 
även dess betalningsförmåga, vilket gör att det kan argumenteras för att 
utbudet på statsobligationer kan kategoriseras under riskpremium. Men ett litet 
utbud innebär även större svårigheter att köpa/sälja vid valfri tidpunkt, vilket 
gör att investerare kräver kompensation i form av högre avkastning. Alltså 
påverkar utbudet troligtvis också vilket likviditetspremium investerare kräver 
vilket i sin tur påverkar det även räntan på statsobligationerna. Likviditets-
premiet ses dock som en marginell faktor för länder vars statsobligationer 
redan ses som förhållandevis likvida.57  
 
Det totala utbudet som syftas på är summan av alla utgivna obligationer, 
uttryckt i euro eller dollar. Dock finns dessa siffror inte tillgängliga på ett 
enkelt sätt, varför det rekommenderats att istället använda de offentliga 
underskotten som variabler. Offentligt underskott beskriver hur mycket statens 
utgifter överstiger statens inkomster under ett år (till skillnad från statsskulden 
som beskriver total belåning). Även denna variabel uttrycks i 
regressionsmodellen som procent av BNP. 
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4.5.2  Omsättningshastighet 
 
En ökad omsättningshastighet ökar likviditeten hos statsobligationerna, vilket 
är positivt ur en investerares synvinkel och därmed pressas räntorna nedåt då 
omsättningshastigheten ökar. Enligt tidigare resonemang bör detta dock enbart 
vara en marginell faktor för länder vars statsobligationer redan ses som relativt 
likvida, vilket är fallet både för USA och Tyskland. Misstanke finns således 
om att det kan bli svårt att fastställa statistisk signifikans för denna variabel. 
Misstanken förstärks ytterligare av risken att det finns stark korrelation mellan 
omsättningshastighet och utbud. Dessutom är det likviditetspremium som 
existerar för vissa statsobligationer relativt konstant. Alltså bör variabeln 
omsättningshastighet ingå i interceptet och således kommer denna variabel 
inte att inkluderas i regressionen. 
 
 

4.6  Slutsats och diskussion 
 
När urvalet av variabler gjordes togs inte bara den makroekonomiska 
relevansen i beaktning, utan även användbarheten ur ett matematiskt 
perspektiv. Även praktiska faktorer som om datan rapporteras regelbundet, om 
den revideras i efterhand, om den finns tillgänglig för både USA och Tyskland 
samt om indikatorn är relevant för båda länderna har spelat in. Varje enskild 
variabel har alltså analyserats enligt aspekterna ovan, och resultatet av detta 
ligger till grund för den matematiska modellen. En viktig utgångspunkt har 
också varit om variabeln ska beskriva förväntningar eller dagsläget. Nedan 
följer en sammanfattning om vilka ekonomiska indikatorer som anses mest 
lämpliga att användas som variabler för att beskriva räntespread för 
amerikanska och tyska statsobligationer. 
 
De fyra variabler som valdes för att fånga inflationsförväntningar är: 
kapacitetsutnyttjande, löneutveckling, råvarupriser och inflationsförväntnings-
index. Dessa variabler är alla framåtblickande och används i olika 
sammanhang som mått för inflationsförväntningar. Utöver detta uppfyller 
även dessa variabler de praktiska krav som den matematiska modelleringen 
kräver, alltså inkluderades de i regressionsmodellen.  
 
Realräntekategorin är aningen svårare att fånga upp och definiera. I denna 
modell utgörs realränta av tre variabler: konjunkturläge, styrräntor och 
interbankräntor för respektive land. Konjunkturläget styr den grundläggande 
räntenivån, eftersom det ger en bild av hur mycket avkastning en investerare 
kan förvänta sig på en godtycklig investering. Styrräntan är en grund för alla 
räntor för fast sparande i ett land och inkluderas därför. Förändrar en 
centralbank styrräntan brukar de andra räntorna i landet snart följa efter. 
Interbankräntor är nära kopplade till respektive styrränta, men fångar även upp 
ränteförväntningar, vilket är önskvärt. 
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Riskpremium är den bredaste kategorin, där ett tiotal kandidater analyserats 
och fem variabler slutligen valts ut för att inkluderas i modellen. Variablerna 
utgörs av de ekonomiska indikatorerna skuldsättning, riskaptit och 
bytesbalans. Skuldsättning rapporteras regelbundet och en hög 
skuldsättningsgrad medför ökad default risk för landet i fråga. Riskaptit på 
obligationsmarknaden mäts genom MOVE-indexet, och förhållandet mellan 
bytesbalans och BNP inkluderas för att ge en mer aktuell bild av landets in- 
och utflöden i förhållande till storleken på landets ekonomi. En hög 
skuldsättning kombinerat med låg riskaptit på marknaden har enligt flera 
rapporter gjort att riskpremien ökat ytterligare. Interaktionen mellan 
skuldsättning och riskaptit inkluderas därför. Även skuldsättning i kvadrat 
inkluderades för att fånga att avkastningskraven kan öka markant då 
skuldsättningsgraden överstiger vissa nivåer. 
 
Slutligen valdes offentligt underskott för att beskriva kategorin likviditets-
premium. Detta för att ett underskott i en statsbudget tyder på att staten i fråga 
kommer att behöva låna ytterligare under kommande mandatperiod, vilket 
leder till ökad volym av utfärdade statsobligationer, vilket i sin tur leder till 
ökad likviditet och således minskat likviditetspremium för statsobligationerna.  
 
Naturligtvis finns en mängd svårigheter med denna modellering, vilka har fått 
hanteras efter bästa förmåga. Exempelvis finns det ett flertal indikatorer som 
beskriver samma fenomen inom ekonomi, det är alltså inte självklart vilken 
som bör väljas. I dessa fall har urvalet baserats på den genomförda 
litteraturstudien, men också på råd från ränteexperter på banken. Litteratur-
studien kunde varit ännu bredare, och det hade varit fördelaktigt att få åsikter 
från personer med liknande kompetens från andra banker eller finansiella 
institut. När väl variablerna används matematiskt är det viktigt att 
resonemangen bakom urvalet är solitt. Att testa olika variabler utan baktanke 
för att välja ut de som rent matematiskt passar bäst (ger högst R!-värde) är inte 
ett alternativ. Detta eftersom variablerna då förlorar sin statistiska signifikans 
och måste testas på ett nytt stickprov innan slutsatser kan dras. Därför är det 
möjligt att någon variabel som inte inkluderats hade kunnat fungera bra. 
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5  Resultat  
5.1  Lista över variabler 
 
 
Kategori Variabel    Beteckning Beskrivning 
Inflationsförväntningar Kapacitetsutnyttjande  𝒙!"# Kvoten mellan faktisk 

produktion och total kapacitet 

Inflationsförväntningar Lönenivå 𝒙𝒘𝒂𝒈𝒆 Procentuell förändring i 
lönenivå, årstakt 

Inflationsförväntningar Råvarupriser 𝒙𝒄𝒐𝒎𝒎 Globalt råvaruprisindex 

Inflationsförväntningar Michigan Inf. Exp. 𝒙𝒊𝒏𝒇𝑬𝒙𝒑 Undersökningsbaserade 
inflationsförväntningar  

Realränta Konjunkturläge 𝒙𝑷𝑴𝑰 
Purchasing Managers Index, 
månatlig konjunkturstatistik 

Realränta Styrräntor  𝒙𝒑𝒐𝒍𝒊𝒄𝒚 Spread mellan amerikansk 
och tysk styrränta 

Realränta Interbankräntor 𝒙𝒃𝒂𝒏𝒌𝒔 
Spread mellan LIBOR och 
EURIBOR 

Riskpremium Skuldsättningsgrad  𝒙𝒅𝒆𝒃𝒕 
Statsskuld i förhållande till 
landets BNP 

Riskpremium Skuldsättningsgrad  𝟐 𝒙𝒅𝒆𝒃𝒕𝟐 Statsskuld i förhållande till 
landets BNP, kvadrerad 

Riskpremium Riskaptit 𝒙𝒓𝒊𝒔𝒌𝒂𝒑𝒕 
Global riskaptit (obenägenhet 
att ta risk), MOVE-index 

Riskpremium Riskaptit∗Skuld 𝒙𝒓𝒊𝒔𝒌∗𝒅𝒆𝒃𝒕 
Riskaptit multiplicerat med 
skuldsättningsgrad 

Riskpremium Bytesbalans 𝒙𝒄𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 
Kvoten mellan bytesbalans 
och landets BNP 

Likviditetspremium Offentligt underskott 𝒙𝒅𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒕 
Kvoten mellan offentligt 
underskott och landets BNP 

 
Figur (5.1) de utvalda variabler som ska inkluderas i regressionen. 

 
I figur (5.1) visas de 13 variabler som slutligen, efter makroekonomisk analys, 
valts ut till den linjära regressionsmodellen. Tabellen visar vilken kategori 
respektive variabel kommer ifrån, dess benämning i regressionsanalysen samt 
en kort förklaring till vilken data som använts för respektive variabel. Alla 
variabler är beräknade som spreaden mellan USA och Tyskland, förutom 
råvarupriser, Michigan inflation expectations, skuldsättningsgrad och riskaptit. 
Tabellen har inte någon inbördes ordning.  
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5.2  Multikollinearitet  
 
Nedan presenteras resultat från undersökningen av multikollinearitet. 
Undersökningen gjordes för alla de kovariater som nämns i figur (5.1). 
Eftersom enbart samband mellan kovariater (och inte den beroende variabeln) 
bidrar till multikollinearitet så kommer resultaten gälla för regressions-
analyserna på båda tidshorisonterna.    
 

 
 

Figur (5.2) korrelationsmatris för kovariaterna 
 
Figur (5.2) visar korrelationerna mellan alla kovariater. Korrelationen mellan 
kovariat i och j hittas på rad i, kolumn j samt på rad j, kolumn i.  
De rödmarkerade rutorna är de korrelationer som ligger närmast -1 och 1. 
Figuren tyder på att det framförallt finns stark korrelation (0.9967) mellan 
skuldsättningsgrad och skuldsättningsgrad i kvadrat, vilket är föga förvånande. 
Stark korrelation påvisas även mellan bytesbalans och råvarupriser  
(-0.9101). Råvarupriserna är även korrelerade med det undersökningsbaserade 
måttet på inflationsförväntningar för USA (0.8528) och spreaden mellan 
styrräntor är starkt korrelerad med interbankspreaden (0.9675).  
 

Figur (5.3) Variance Inflation Factors, alla kovariater inkluderade 
 
Figur (5.3) visar liknande resultat som figur (5.2), att multikollinearitet 
existerar framförallt för skuldsättningsgrad och skuldsättningsgrad i kvadrat 
(extremt höga VIF-värden på 472 respektive 334), styrräntor och 
interbankräntor samt råvarupriser. Denna bild visar även att riskaptit och 
interaktionen mellan skuldsättningsgrad och riskaptit ligger i riskzonen (VIF 
över 10 innebär problem enligt tidigare nämnd tumregel). Då interaktioner och 
kvadrerade kovariater inkluderas i en modell är det dock på förhand känt att 
hög multikollinearitet kommer uppstå. Om dessa kovariater skulle exkluderas 
enbart på grund av hög grad av multikollinearitet skulle det således aldrig 
finnas något syfte med att inkludera interaktioner och kvadrerade kovariater. 
Därför tas viss hänsyn till den höga graden av multikollinearitet för just 
riskaptit, skuldsättningsgrad och interaktionen mellan dessa.  
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5.3  Regressionsanalys femåriga obligationer 
 
 

5.3.1  Grundekvation (alla kovariater inkluderade) 
 

 

Figur (5.4) plot av den faktiska samt den skattade räntespreaden,  
tidshorisont fem år 

 
 
 
Figur (5.4) visar hur räntespreaden (y-axeln) förändrats över tid (x-axeln), 
samt utfallet av den skattade räntespreaden. Räntespreaden är mätt och skattad 
i baspunkter. Siffrorna på tidsaxeln motsvarar nummer på månad för 
observationen, med start 1998-12-31. Den 180:e månaden blir alltså december 
2013.  I figuren syns att skattningen följer den faktiska räntespreaden väl, men 
att vissa toppar missats. Misstanke att modellen är överanpassad uppstår direkt 
och det är troligt att ett flertal kovariater bör exkluderas.  
 
R! för regressionen var 0.9317 och R! var 0.9264. 
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5.3.2  Residualernas fördelning  
 
 

  Figur (5.5) plot av residualerna             Figur (5.6) ACF felterm 
 
 
 

  Figur (5.7) Histogram, feltermer           Figur (5.8) Quantile-Quantile plot 
 
 
I figur (5.7) och (5.8) syns att feltermerna approximativt är normalfördelade 
och att heteroskedasticitet troligtvis inte är ett problem. Dock tyder figur (5.5) 
på att det finns autokorrelation i feltermerna, eftersom 𝑒!!!  inte verkar 
oberoende av utfallet för 𝑒!. Detta styrks ytterligare av figur (5.6) som visar 
graden av autokorrelation för feltermerna. Framförallt syns att betydande 
autokorrelation (y-axeln) existerar för tidsstegen ett och två (x-axeln). 
Hädanefter kommer därför alla regressioner utföras med en robust 
kovariansmatris som hanterar både heteroskedasticitet och autokorrelation. 
 
 
 
 
 



	  
37	  

 
Figur (5.9) resultat från en första regression på alla kovariater, femåriga 

 
 
Resultat av linjär regression för de femåriga obligationerna visas i figur (5.9), 
alla kovariater inkluderade. I utskriften syns beta-skattningarna under rubriken 
Estimates och respektive standardavvikelse under rubriken SE. T-värdena 
under rubriken tStat är kvoten mellan beta-skattningarna och 
standardavvikelserna. Från regressionen syns att ett flertal t-värden är väldigt 
låga, vilket är väntat speciellt med tanke på den höga graden av 
multikollinearitet. De kovariater med låga t-värden och hög multikollinearitet 
som direkt exkluderas ur modellen är skuldsättningsgrad i kvadrat (debt2) 
samt råvarupriser (comm). Dock exkluderas även interbankräntor (banks) 
eftersom det varken är rimligt eller nödvändigt att inkludera både interbank-
räntor och styrräntor då korrelationen mellan dem är så pass hög (0.97).   
 
Då en ny regression utfördes där interbankräntor, skuldsättningsgrad i kvadrat 
samt råvarupriser exkluderats utfördes erhölls t-värden på 0.4, 0.6 och 0.5 för 
respektive kovariat riskaptit, skuldsättningsgrad och interaktionen mellan dem. 
Att dessa kovariater skulle ha hög multikollinearitet var väntat, dock är t-
värdena för låga för att alla tre kovariater ska inkluderas i modellen. Då 
beslöts att exkludera interaktionen mellan skuldsättningsgrad och riskaptit. Att 
istället exkludera antingen skuldsättningsgrad eller riskaptit hade också varit 
ett alternativ, dock finns starka meningsskiljaktigheter angående huruvida det 
är tillåtet att exkludera en ”main effect” av en variabel men ändå ha kvar dess 
interaktion med annan variabel. Därför valdes det mer konservativa 
alternativet att exkludera interaktionen.  
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5.3.3  Grundekvation justerad för multikollinearitet 
 

 
Figur (5.10) Variance Inflation Factors, fyra kovariater exkluderade 

 
Figur (5.10) visar VIF-värdena efter exkludering av fyra av de variabler som 
bidrog mest till multikollinearitet: interbankräntor, skuldsättningsgrad i 
kvadrat, interaktionen mellan skuldsättningsgrad och riskaptit samt 
råvarupriser. I figuren syns att många VIF-värden sjunkit betydligt, 
exempelvis har skuldsättningsvariabeln minskat från 472.1701 ner till enbart 
3.6449. Alla kovariater ligger nu med god marginal under 10-gränsen och 
multikollinearitet är alltså inte längre ett problem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur (5.11) regression utförd utan interbankräntor, skuldsättningsgrad i 
kvadrat, interaktionen skuldsättningsgrad och riskaptit samt råvarupriser 

 
Figur (5.11) visar resultatet av en robust regression utförd utan fyra av de 
kovariater som bidrog till hög grad av multikollinearitet. Jämfört med figur 
(5.9) där alla kovariater var inkluderade syns stora förändringar i både beta-
värden och standardavvikelser. Exempelvis har t-värdet för styrräntor (policy) 
gått upp betydligt till 21.5382 från 3.1462 och t-värdet för skuldsättningsgrad 
har även det ökat efter att interaktionen med riskaptit exkluderades. Att 
kovariaternas t-värden förändrades kraftigt styrker att de variabler som 
exkluderades hade hög korrelation med ett antal av de resterande variablerna. 
Vidare fås R! på 0.922 och R! på 0.918 för regressionen, vilket fortfarande är 
väldigt högt och i nivå med de värden som rapporterade för den första 
regressionen.  
  
Regressionsresultatet tyder på att de kovariater som främst behöver testas för 
signifikans är konjunkturläge (PMI), lönenivå (wage), inflationsförväntningar 
(infExp) samt riskaptit (riskapt). 
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5.3.4  Test av statistisk signifikans  
 
Eftersom autokorrelation visade sig vara ett problem är ordinarie F-test inte 
giltigt. Då hypoteser ställs att 𝑟 > 1  kovariater ska exkluderas används istället 
Walds test med den robusta kovariansmatrisen som korrigerar för 
autokorrelation och heteroskedasticitet.  
 
Hypotes 1: PMI, inflationsförväntningar och riskaptit ska exkluderas 

 
Figur (5.12) resultat från Walds test, hypotes 1 

 
Figur (5.12) visar de resultat som gavs då Walds test utfördes för hypotesen. 
V_hyp1 är kovariansmatrisen för de tre kovariater som exkluderas i hypotesen, 
waldtest_hyp1 är testparametern som approximativt tillhör 𝜒!-fördelningen  
och p_value_hyp1 är p-värdet för hypotesen. Detta test antyder att hypotesen 
inte kan förkastas, vilket alltså innebär att kovariaterna bör exkluderas ur 
modellen.  
 
Hypotes 2: PMI, inflationsförväntningar, riskaptit och löner ska exkluderas 

 
Figur (5.13) resultat från Walds test, hypotes 2 

 
Hypotes 2 ställs för att undersöka om ytterligare en kovariat, lönenivån, ska 
exkluderas. Att just lönenivå läggs till i den nya hypotesen beror på att 
lönenivå hade lägst t-värde av de kvarvarande kovariaterna från figur (5.7).  
I figur (5.13) redovisas resultaten från Walds test på hypotes 2. Som figuren 
visar blir p-värdet för hypotesen 0.0011, vilket innebär att hypotesen kan 
förkastas. Således ska inte lönenivå exkluderas enligt Walds test.  
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De kovariater som ska exkluderas enligt Walds test är alltså konjunkturläge, 
inflationsförväntningar och riskaptit. För en kompletterande kontroll om även 
någon av resterande kovariater bör exkluderas utförs nedan ett F-test för varje 
enskild kovariat. 

Figur (5.14) p-värden från F-test med varje enskild kovariat 
 
Figur (5.14) visar p-värden från F-test utförda separat för varje kovariat med 
korrigerade (heteroskedasticitets- och autokorrelationskonsistenta) standard-
avvikelser. Frihetsgraderna är 1 respektive 173. Alla p-värden ligger under 5% 
vilket innebär att hypoteserna kan förkastas med konfidensintervall 95%. 
Således behålls de resterande kovariaterna i den slutliga modellen. 𝑅!-värdet 
från regressionen är 0.918 vilket alltså inte är en förändring mot regressionen 
från figur (5.11). 

Figur (5.15) faktisk och skattad räntespread, out of sample test 
 
Figur (5.15) visar en estimering av räntespread då enbart de sex kvarvarande 
variablerna kapacitetsutnyttjande, bytesbalans, lönenivå, styrräntor, offentligt 
underskott och skuldsättningsgrad har använts. Dessutom har skattningen 
gjorts för 90% av observationerna, de resterande 18 datapunkterna användes 
för att undersöka hur väl modellen fungerar för att beskriva den beroende 
variabeln utanför stickprovet. Slutligen beräknades MAD för feltermerna från 
regressionen från hypotes 1. MAD blev 16.4856, mätt i baspunkter, vilket 
innebär att medelvärdet av absolutbeloppet av feltermerna från regressionen är 
16.4856.  
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5.3.5  Regressionsanalys på enbart de fem senaste åren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur (5.16) jämförelse av obligationsspread och styrräntespread 
 

Som regressionsanalyserna tidigare visat verkar spreaden i styrräntor vara den 
enskilt viktigaste variabeln för att beskriva spreaden i obligationsräntor. I figur 
(5.16) visas styrräntespreaden multiplicerat med dess beta-skattning 48.0974 
(streckad linje) samt den faktiska räntespreaden för statsobligationerna 
(heldragen linje). Även fast styrräntorna inte förändras lika snabbt som 
obligationsräntorna så fångas de största trenderna upp väl. Dock tyder grafen 
på att andra variabler blivit allt viktigare för att beskriva räntespreaden de sista 
fem åren (sista 60 observationerna). Med anledning av detta utfördes en ny 
regressionsanalys där enbart de sista 60 observationerna undersöktes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur (5.17) regression utförd för enbart de 60 senaste datapunkterna 
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Figur (5.17) visar den första regressionen, utförd med den robusta kovarians-
matrisen, där enbart de 60 senaste observationerna inkluderades. 𝑅!-värdet 
från regressionen är 0.874  En uppenbar skillnad som syns redan i detta läge är 
att styrräntor (policy) har ett t-värde på enbart 0.2209. När modellen skulle 
reduceras för att minska graden av multikollinearitet valdes alltså att exkludera 
styrräntor och istället behålla interbankräntor (banks). Vidare får skuldsättning 
och skuldsättning i kvadrat t-värden som indikerar att ingen av dessa 
kovariater bör exkluderas, trots att de bidrar till hög multikollinearitet. Detta är 
godtagbart i specialfallet då en kovariat och kovariaten själv i kvadrat är 
inkluderade i regressionen.  
 

 
Figur (5.18) Variance Inflation Factors 

 
Figur (5.18) visar VIF-värdena då styrräntor, interaktionen mellan skuld-
sättning och riskaptit samt råvarupriser är exkluderade. Figuren visar att de 
enda kovariaterna som har hög multikollinearitet är skuldsättning och 
skuldsättning i kvadrat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur (5.19) resultat från regression utan kovariaterna styrräntor, 
interaktionen mellan skuldsättning och riskaptit samt råvarupriser 

 
De kovariater med lägst t-värden som utifrån figur (5.19) först behöver testas 
för statistisk signifikans är bytesbalans (current), konjunkturläge (PMI), samt 
offentligt underskott (deficit). 
 
Hypotes 1: Bytesbalans, konjunkturläge och offentligt underskott ska exkluderas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur (5.20) resultat från Walds test, hypotes 1 
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Figur (5.20) visar resultatet från Walds test av hypotesen att bytesbalans, 
konjunkturläge samt offentligt underskott ska exkluderas. P-värdet för 
hypotesen blir 0.1792 vilket indikerar att hypotesen inte kan förkastas. Således 
bör dessa kovariater exkluderas.  
 

 
Figur (5.21) F-test för varje enskild kovariat 

 
För att undersöka om ytterligare någon kovariat skulle exkluderas utfördes  
F-test för varje kvarvarande kovariat. Standardavvikelserna som användes i 
testet är korrigerade för heteroskedasticitet samt autokorrelation. Antalet 
frihetsgrader är 1 respektive 52. Som figur (5.21) visar så bör ingen ytterligare 
kovariat exkluderas enligt F-testet. 𝑅!-värdet från regressionen är 0.865 vilket 
alltså är lägre än då alla 180 datapunkter var inkluderade. MAD för 
feltermerna är 10.0649. 

Figur (5.21) faktisk räntespread samt skattad räntespread 
 
Figur (5.21) visar den faktiska räntespreaden för de fem senaste åren samt den 
skattade räntespreaden. För skattningen används kovariaterna kapacitets-
utnyttjande, lönenivå, inflationsförväntningar, interbankräntor, riskaptit, 
skuldsättning och skuldsättning i kvadrat.  
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5.4  Regressionsanalys tioåriga obligationer 
 
 

5.4.1  Grundekvation (alla kovariater inkluderade) 
 
 

 
Figur (5.22) plot av den faktiska samt den skattade räntespreaden, 

tidshorisont tio år 
 
 
Figur (5.22) visar hur räntespreaden (y-axel) förändrats över tiden (x-axel) 
samt utfallen av den skattade räntespreaden. Räntespreaden är mätt och 
skattad i baspunkter. Siffrorna på tidsaxeln motsvarar nummer på månad för 
observationen, med start 1998-12-31. Månad 180 (som är den sista 
observationen) är december 2013. I denna figur syns att skattningen även för 
den tioåriga räntespreaden följer den faktiska spreaden väldigt väl, dock något 
sämre än för de femåriga obligationerna. Även i detta fall finns misstanke att 
modellen är överanpassad och att ett flertal kovariater behöver exkluderas. 
  
R! för regressionen var 0.8637 och R! var 0.8531.  



	  
45	  

  

5.4.2  Residualernas fördelning 
 
 

Figur (5.23) plot av residualerna        Figur (5.24) ACF felterm 
 
 

 Figur (5.25) Histogram, feltermer           Figur (5.26) Quantile-Quantile plot 
 

 
I figur (5.25) och (5.26) syns att feltermerna approximativt är normalfördelade 
och att heteroskedasticitet således troligtvis inte är ett problem. Dock tyder 
figur (5.23) och (5.24), liksom motsvarande figur (5.5) och (5.6) för de 
femåriga obligationerna, på att det finns autokorrelation och således ett 
tidsberoende i feltermerna. Därför utfördes även alla regressioner på den 
tioåriga tidshorisonten med robust kovariansmatris vilken hanterar både 
heteroskedasticitet och autokorrelation. 
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Figur (5.27) resultat från en första regression på alla kovariater, tioåriga 
 
 

Resultat av en linjär regression med robust kovariansmatris på tioåriga 
obligationer visas i figur (5.27), alla kovariater inkluderade. I utskriften syns 
beta-skattningarna under rubriken Estimates och respektive standardavvikelse 
under rubriken SE. T-värdena under rubriken tStat är kvoten mellan beta-
skattningarna och standardavvikelserna. De kovariater som har lägst t-värden 
och samtidigt bidrar till hög grad av multikollinearitet är interbankräntor 
(banks), skuldsättningsgrad i kvadrat (debt2) samt råvarupriser (comm). Dessa 
kovariater exkluderades direkt.  
 
Vidare uppstår samma situation som för de femåriga obligationerna gällande 
skuldsättning, riskaptit och interaktionen mellan skuldsättning och riskaptit. 
Då alla dessa tre kovariater är inkluderade fås låga t-värden (< 1) för dem alla. 
Därför togs samma beslut som för de femåriga obligationerna, att exkludera 
interaktionen för att minska multikollineariteten. 
 

5.4.3  Grundekvation justerad för multikollinearitet 
 

 
Figur (5.28) Variance Inflation Factors, fyra kovariater exkluderade 

 
Figur (5.28) visar VIF-värdena efter exkludering av fyra av de variabler som 
bidrog mest till multikollinearitet: interbankräntor, skuldsättningsgrad i 
kvadrat, interaktionen mellan skuldsättningsgrad och riskaptit samt 
råvarupriser. Denna figur är identisk med figur (5.10), eftersom samma 
kovariater exkluderats. Alla kovariater ligger nu med god marginal under  
10-gränsen och multikollinearitet är alltså inte längre ett problem. 
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Figur (5.25) regression utförd utan interbankräntor, skuldsättningsgrad i 
kvadrat, interaktionen skuldsättningsgrad och riskaptit samt råvarupriser 

 
Figur (5.25) visar resultatet av en regression på de tioåriga statsobligationerna 
utförd utan fyra av de kovariater som bidrog till hög grad av multikollinearitet. 
Jämfört med figur (5.19) där alla kovariater var inkluderade syns stora 
förändringar i både beta-skattningar och standardavvikelser. Den största 
förändringen var återigen för styrräntor, där t-värdet ökat från 3.8847 till 
14.5134. De variabler som utifrån denna regression bör testas för signifikans 
är bytesbalans (current), lönenivå (wage), inflationsförväntningar (infExp) 
samt riskaptit (riskapt). 
 

5.4.4  Test av statistisk signifikans  
 
Då hypoteser ställs att 𝑟 > 1  kovariater ska exkluderas används Walds test 
eftersom autokorrelation var ett problem även för de tioåriga obligationerna. 
Den robusta kovariansmatris som används i testet korrigerar både för 
autokorrelation och heteroskedasticitet.  
 

Hypotes 1: Bytesbalans, inflationsförväntningar 
och riskaptit ska exkluderas 

 

 
Figur (5.26) resultat från Walds test, hypotes 1 
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Figur (5.26) visar de resultat som gavs då Walds test utfördes för hypotesen. 
V_hyp1 är kovariansmatrisen för de tre kovariater som exkluderas i hypotesen, 
waldtest_hyp1 är testparametern som approximativt tillhör 𝜒!-fördelningen 
och p_value_hyp1 är p-värdet för hypotesen. Detta test antyder att hypotesen 
inte kan förkastas, vilket alltså innebär att kovariaterna bör exkluderas ur 
modellen.  
 

Hypotes 2: Bytesbalans, inflationsförväntningar, riskaptit 
och lönenivå ska exkluderas 

  

Figur (5.27) resultat från Walds test, hypotes 2 
 
Hypotes 2 ställs för att undersöka om ytterligare en kovariat, lönenivå, ska 
exkluderas. Att just lönenivå läggs till i hypotes 2 beror på att lönenivå hade 
lägst t-värde av de kvarvarande kovariaterna från figur (5.25). I figur (5.27) 
redovisas resultaten från Walds test på hypotes 2. Som figuren visar blir p-
värdet för hypotesen 0.0105, vilket innebär att hypotesen kan förkastas på 
konfidensnivå 95%. Således ska inte lönenivå exkluderas enligt Walds test.  

Figur (5.28) F-test för varje enskild kovariat 
 
Figur (5.28) visar p-värden från F-test utförda separat för varje kovariat med 
korrigerade (heteroskedasticitets- och autokorrelationskonsistenta) standard-
avvikelser. Frihetsgraderna är 1 respektive 173. Alla p-värden ligger under 5% 
(vilket innebär att hypoteserna kan förkastas med konfidensintervall 95%) 
förutom för kovariaten lönenivå. Enligt F-testet bör lönenivå följaktligen 
exkluderas ur modellen, vilket motsäger resultatet från Walds test. 𝑅!-värdet 
från regressionen är 0.853 då alla sex kovariater är inkluderade och 0.850 då 
lönenivå exkluderas. Således behålls lönenivå i den slutliga modellen. 
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Figur (5.29) faktisk och skattad räntespread, out of sample test 
 
 

Figur (5.29) visar en estimering av räntespread då enbart de sex kvarvarande 
variablerna kapacitetsutnyttjande, konjunkturläge, lönenivå, styrräntor, 
offentligt underskott och skuldsättningsgrad har använts. Dessutom har 
skattningen gjorts för 90% av observationerna, de resterande 18 datapunkterna 
till höger om den svarta linjen användes för att undersöka hur väl modellen 
fungerar för att beskriva den beroende variabeln utanför stickprovet. Jämfört 
med figur (5.15) där sex kvarvarande variabler använts för de femåriga 
obligationerna är denna skattning inte fullt lika bra. Fler toppar och dalar har 
missats, dock gäller detta generellt och inte enbart utanför stickprovet. R! för 
den slutliga modellen för de tioåriga obligationerna blev som tidigare nämnt 
0.853 och R! för den slutliga modellen för de femåriga obligationerna 0.918. 
 
Slutligen beräknades MAD för feltermerna för den slutliga modellen för de 
tioåriga obligationerna. MAD blev 14.3838, mätt i baspunkter, vilket innebär 
att medelvärdet av absolutbeloppet av feltermerna från regressionen är 
14.3838. MAD är alltså lägre för den tioåriga spreaden än för den femåriga 
(16.4856), trots att R! för den femåriga spreaden är signifikant högre. Det som 
dock måste tas i beaktande är att spreaden på tioåriga statsobligationer rör sig i 
ett intervall på knappt 250 baspunkter medan den femåriga spreaden rör sig i 
ett intervall på dryg 350 baspunkter, varför den femåriga approximationen 
ändå kan anses bättre. 
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5.4.5  Regressionsanalys på enbart de fem senaste åren 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur (5.30) jämförelse av obligationsspread och styrräntespread 
 

Som regressionsanalyserna tidigare visat verkar spreaden i styrräntor vara den 
enskilt viktigaste variabeln för att beskriva spreaden även på de tioåriga 
obligationerna. I figur (5.30) visas styrräntespreaden multiplicerat med dess 
beta-värde 28.91 (hämtat från figur 5.28) samt den faktiska räntespreaden för 
statsobligationerna (blå kurva). Denna figur visar väldigt tydligt att de stora 
trenderna fångas av styrräntespread, men att toppar och dalar missas genom 
hela observationstiden. Grafen antyder att andra variabler blivit allt viktigare 
för att beskriva räntespreaden de sista fem åren (de sista 60 observationerna) 
även för de tioåriga obligationerna. Med anledning av detta utfördes en ny 
regressionsanalys där enbart de sista 60 observationerna undersöktes. 

 
Figur (5.31) regression utförd för enbart de 60 senaste datapunkterna 
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Figur (5.31) visar den första regressionen för tioåriga obligationer, utförd med 
den robusta kovariansmatrisen, där enbart de 60 senaste observationerna 
inkluderades. 𝑅! -värdet från regressionen är 0.7413. För de tioåriga 
obligationerna har återigen interbankräntor lägre t-värde än styrräntor, vilket 
medför att interbankräntor väljs bort för att minska graden av 
multikollinearitet. Vidare exkluderas även skuldsättning i kvadrat, 
interaktionen samt råvarupriser. Således exkluderas samma fyra kovariater för 
att reducera multikollinearitet som för hela tidsperioden, figur (5.28). 
 

Figur (5.32) resultat från regression utan kovariaterna styrräntor, 
interaktionen mellan skuldsättning och riskaptit samt råvarupriser 

 
De kovariater med lägst t-värden som utifrån figur (5.32) först behöver testas 
för statistisk signifikans är kapacitetsutnyttjande (cap), lönenivå (wage), 
offentligt underskott (deficit) samt inflationsförväntningar (infExp). 
 

Hypotes 1: Kapacitetsutnyttjande, lönenivå, offentligt underskott och 
inflationsförväntningar ska exkluderas 

 
Figur (5.33) resultat från Walds test, hypotes 1 

 
Figur (5.33) visar resultatet från Walds test på hypotes 1. Det höga p-värdet 
indikerar att hypotesen inte kan förkastas, således exkluderas dessa kovariater.  
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Hypotes 2: Kapacitetsutnyttjande, lönenivå, offentligt underskott, 
inflationsförväntningar och riskaptit ska exkluderas 

 

  

Figur (5.33) resultat från Walds test, hypotes 1 
 
Figur (5.33) visar resultatet från Walds test på hypotes 2. Eftersom den första 
hypotesen accepterades med ett högt p-värde ställdes en ny hypotes att 
ytterligare en kovariat ska exkluderas. Det höga p-värdet (0.4253) indikerar att 
inte heller denna hypotes kan förkastas, således exkluderas dessa fem 
kovariater. 
 

 
Figur (5.34) F-test för resterande kovariater 

 
För att undersöka om ytterligare någon kovariat skulle exkluderas utfördes  
F-test för varje kvarvarande kovariat. Standardavvikelserna som används i 
testet är korrigerade för heteroskedasticitet samt autokorrelation. Antalet 
frihetsgrader är 1 respektive 55. De låga p-värdena antyder att ingen 
ytterligare kovariat ska exkluderas, enligt F-testet. 𝑅!-värdet från regressionen 
är 0.7468, vilket alltså är lägre än då alla 180 datapunkter var inkluderade. 
Dock är 𝑅!-värdet högre i den slutliga modellen än då alla kovariater var 
inkluderade, figur (5.21). MAD för feltermerna är 12.3419.  
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Figur (5.35) faktisk räntespread samt skattad räntespread 

 
Figur (5.35) visar den faktiska räntespreaden för de fem senaste åren samt den 
skattade räntespreaden. För skattningen används kovariaterna bytesbalans 
(current), konjunkturläge (PMI), styrräntor (policy) och skuldsättningsgrad 
(debt).  
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6  Analys och diskussion  
 
Den variabel som visade sig vara överlägset mest signifikant för att beskriva 
räntespread för statsobligationer var styrräntespread. Detta gällde generellt för 
både fem- och tioåriga statsobligationer för de tidsperioder som undersöktes. 
Det kan anses föga förvånande att styrräntan, som är grunden för alla 
räntenivåer på marknaden, verkar ha hög inverkan på obligationsräntorna. 
Dock noterades att styrräntespread inte lika väl beskriver förändringar i 
obligationsspread de senaste fem åren, se figur (5.16) och (5.30). På grund av 
detta blev det även intressant att undersöka vilka variabler som varit mest 
signifikanta under den tidsperioden (år 2009-2013), för att se om styrräntornas 
minskade relevans medför några skillnader.  
 

6.1 Femåriga obligationer 
 
Då regressionen utfördes för hela tidsperioden erhölls med Walds test 
statistisk signifikans för sex kovariater: kapacitetsutnyttjande, bytesbalans, 
lönenivå, styrräntor, offentligt underskott och skuldsättningsgrad. Detta 
resultat styrktes ytterligare av F-test på varje enskild kovariat, utförda med 
robusta feltermer. De kovariater som exkluderades med Walds test var 
konjunkturläge, inflationsförväntningsindex och riskaptit. Då regressionen 
istället utfördes för enbart de fem sista åren erhölls signifikans för sju av 
kovariaterna: kapacitetsutnyttjande, lönenivå, inflationsförväntningsindex, 
interbankräntor, riskaptit, skuldsättning och skuldsättning i kvadrat. De 
kovariater som exkluderades efter Walds test var: bytesbalans, konjunkturläge 
samt offentligt underskott. Även detta resultat styrktes med F-test.  
 
Konjunkturläge är alltså den enda kovariat som exkluderas för de femåriga 
obligationerna för båda tidsperioderna (bortsett från de variabler som 
exkluderats på grund av multikollinearitet). Förklaringen till att konjunktur-
läge inte nödvändigtvis påverkar spread kan tänkas vara att i en allt mer 
globaliserad värld är konjunkturlägena ofta likartade i olika länder. Enligt 
detta resonemang kan konjunkturläget påverka statsobligationsräntor, men det 
bör inte påverka räntespread. 
 
Rent teoretiskt borde riskaptit inte påverka spread mellan två investeringar 
som anses vara lika riskfyllda. Eftersom både tyska och amerikanska 
statsobligationer anses vara förhållandevis säkra investeringsalternativ 
(historiskt sett benämnda som riskfria) så borde deras räntor röra sig likadant i 
det avseendet. Detta stämmer då regressionen utförs på hela tidsperioden, då 
riskaptit inte visar sig vara signifikant. När tidsperioden istället begränsas till 
enbart de senaste fem åren fås dock ett högt t-värde för riskaptit-variabeln och 
det går direkt att förkasta hypotesen att denna kovariat ska exkluderas. Detta 
antyder att investerare de senaste fem åren inte har likställt risken som de olika 
statsobligationerna medför.   
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Intressant är även att USAs skuldsättning och skuldsättning i kvadrat blir 
betydligt mer relevanta i regressionsanalysen för de sista fem åren. 
Skuldsättning i kvadrat exkluderades direkt i regressionsanalysen på hela 
tidsperioden på grund av lågt t-värde och hög multikollinearitet, men i 
regressionsanalysen på de sista fem åren visade den sig vara signifikant. 
Vidare fick interbankräntor högre t-värde än styrräntor, vilket gjorde att 
styrräntor exkluderades för att undvika multikollinearitet. Alltså kunde den 
variabel som var mest signifikant för regressionen på hela tidsperioden inte 
inkluderas i regressionen som utfördes enbart på de sista fem åren. Att 
interbankräntor fick högre signifikans än styrräntor för regressionen på de sista 
fem åren var dock inte helt oväntat. Interbankräntorna förändras kontinuerligt 
medan styrräntorna de sista fem åren håller en relativt konstant nivå. 
Dessutom är interbankräntor till viss del framåtblickande och inkluderar 
förväntad räntepolitik, vilket är en faktor som inte fångas upp av styrräntor. En 
möjlig slutsats är att om medvetenhet finns kring att styrräntorna kommer 
hållas på någorlunda konstanta nivåer så är det fördelaktigt att istället använda 
interbankräntor för skattning av räntespread på femåriga obligationer mellan 
Tyskland och USA.  
 

6.2  Tioåriga obligationer 
 
För de tioåriga obligationerna blev resultaten till viss del annorlunda jämfört 
med de femåriga. Då regressionen utfördes för hela tidsperioden erhölls med 
Walds test statistisk signifikans för sex kovariater: kapacitetsutnyttjande, 
konjunkturläge, lönenivå, styrräntor, offentligt underskott och skuld-
sättningsgrad. De kovariater som kunde uteslutas enligt Walds test var 
följaktligen bytesbalans, inflationsförväntningar och riskaptit. Även för de 
tioåriga obligationerna utfördes F-test, med robusta feltermer, på varje enskild 
kovariat. F-testet antydde dock att även lönenivå skulle exkluderas ur 
modellen. Då en exkludering av lönenivå gav ett lägre 𝑅! behölls lönenivå 
som kovariat i den slutliga modellen, i enlighet med Walds test.  
 
Då regressionen istället utfördes för de fem sista åren erhölls signifikans 
enbart för fyra av kovariaterna: bytesbalans, konjunkturläge, styrräntor och 
skuldsättningsgrad. De kovariater som exkluderades efter Walds test var: 
kapacitetsutnyttjande, lönenivå, offentligt underskott, inflationsförväntningar 
och riskaptit. Även detta resultat styrktes med F-test.  
 
Ett anmärkningsvärt resultat är att variabeln konjunkturläge visade sig vara 
signifikant för båda tidsperioderna för de tioåriga obligationerna. Denna 
variabel kunde exkluderas ur modellen för båda tidsperioderna för de femåriga 
obligationerna. Vidare erhölls signifikans för styrräntor för de fem sista åren, 
trots att styrräntorna var relativt konstanta under denna period. En möjlig 
anledning till denna skillnad är att spreaden mellan de tioåriga obligationerna 
håller sig inom ett mindre intervall, vilket alltså innebär att räntorna på de 
tioåriga obligationerna rör sig mer likartat än räntorna för de femåriga 
obligationerna. Därför kan den relativt konstanta styrräntespreaden ändå 
fungera som variabel i detta fall. 
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En ytterligare skillnad som identifierades är att kapacitetsutnyttjande inte 
visade sig vara relevant de senaste fem åren för de tioåriga obligationerna. 
Detta har tidigare varit den variabel som fått högst signifikans av de variabler 
som beskriver inflationsförväntningar. Av de kvarvarande fyra variablerna 
representerar ingen huvudkategorin inflationsförväntningar, vilket är 
anmärkningsvärt. Dock existerar samband mellan bytesbalans och inflation 
(inflationsnivå påverkar ett lands valutakurs vilket påverkar export och 
import)58 och det är alltså möjligt att vissa inflationsförväntningar fångas av 
denna variabel. Att det existerar ett samband mellan bytesbalans och 
inflationsförväntningar styrks ytterligare av korrelationerna mellan 
bytesbalans och inflationsförväntningsindex (-0.74) samt mellan bytesbalans 
och råvarupriser (-0.91). 
 
Huvudkategorin likviditetspremium representerades i det här arbetet enbart av 
variabeln offentligt underskott. Då regressionerna utfördes för hela 
tidsperioden visade sig denna variabel vara signifikant för både femåriga och 
tioåriga obligationer. När tidsperioden för regressionerna begränsades till 
enbart de fem sista åren kunde denna variabel dock direkt exkluderas för både 
femåriga och tioåriga obligationer. Att ett likviditetspremium skulle existera 
och dessutom påverka räntespread för statsobligationer i USA och Tyskland är 
föga troligt då dessa tillgångar i dagsläget ses som mycket likvida. En tolkning 
av resultatet kan därför vara att statsobligationerna inte ansågs vara likvärdigt 
likvida i början av tidsperioden, men att detta på senare år förändrats. Dock 
påverkar det offentliga underskottet även statsobligationers riskpremium till 
viss del, varför även detta kan vara en anledning till att signifikans erhölls för 
regressionerna på hela tidsperioden.  
 
Enligt resonemangen i teoridelen, avsnitt 4.3 ”Realränta”, bör realränta 
(exempelvis variabeln konjunkturläge) vara viktigare på statsobligationer med 
kort tidshorisont medan inflationsförväntningar (exempelvis variabeln 
kapacitetsutnyttjande) bör vara viktigare på obligationer med lång 
tidshorisont. Resultaten som erhölls i det här arbetet är tvärtemot vad som 
väntades i det avseendet. Det bör dock noteras att både femåriga och tioåriga 
obligationer brukar klassas som medellånga. Dessutom är 60 datapunkter i 
minsta laget för att erhålla signifikanta resultat för den här typen av 
regressioner. 
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6.3  Noggrannhetsdiskussion  
 
Regressionsanalysen bygger på linjär approximation. För att erhålla bra 
resultat krävs att den beroende variabeln kan beskrivas av linjära samband. 
Detta antagande är sällan helt uppfyllt i verkligheten. Självklart är det alltså 
intressant att veta hur bra approximationen blir. Ett mått på detta är Mean 
Absolute Deviation, MAD, som är medelvärdet av feltermernas absolutbelopp. 
För femårig statsobligationsspread blev MAD ungefär 16 baspunkter och för 
tioårig blev den ungefär 14 baspunkter, vilket är 4.7% respektive 5.6% av de 
intervall respektive spread rör sig inom under den undersökta tidsperioden.  
 
Det kan låta mycket med 16 respektive 14 baspunkter, men syftet med 
modellen är inte främst att exakt skatta räntespread, utan att hitta förklarande 
faktorer som beskriver räntespread. För det syftet räcker den noggrannhetsnivå 
som uppnåtts. Om modellen visar sig pålitlig över tid så kan ett ytterligare 
användningsområde vara som indikator på felprissättningar på marknaden. 
Innan en modell används i ett sådant syfte krävs naturligtvis utvärdering och 
det är alltså ingenting den här modellen bör användas till i dagsläget. Om 
modellen skulle användas som indikator på felprissättningar så krävs enligt 
MAD att modellens utslag skiljer sig mer än +/- 16 respektive +/- 14 
baspunkter från marknadsvärdet för att några slutsatser ska kunna dras. 
 
De första regressionerna utfördes på 180 observationer, vilket är till antalet 
tillräckligt för att kunna utföra en någorlunda pålitlig regressionsanalys. En 
tumregel är att antalet observationer bör vara minst tio gånger så många som 
antalet kovariater (antalet kovariater är ursprungligen 13 i denna modell).59 För 
de regressioner som utfördes på de sista 60 observationerna är alltså resultaten 
mer osäkra.  
 

6.4  Utvärdering av vald metod  
 
I detta kandidatexamensarbete har grundläggande regressionsmodellering 
använts för att beskriva räntespread. Eftersom det valts att enbart undersöka 
räntespread mellan USA och Tyskland så har tidsseriedata använts. Trots att 
det är möjligt att skatta räntespread med hjälp av vanlig regressions-
modellering är det rimligt att anta att en bättre modell hade kunnat erhållas 
med hjälp av modeller inom tidsserieanalys. Dock krävs vidare kunskap i 
ämnet för att ytterligare kunna identifiera potentiella förbättringsmöjligheter. 
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Att datan för olika variabler rapporteras med olika tidsintervall hade kunnat 
hanteras annorlunda. Som tidigare nämnts hålls de variabler som rapporteras 
mer sällan än månadsvis konstanta mellan rapporteringstidpunkterna. En 
annan möjlighet hade varit interpolation mellan dessa tidpunkter. Detta blir 
inte nödvändigtvis bättre, då marknadstron vid given tidpunkt inte behöver 
vara ett medelvärde av föregående och nästkommande rapporteringsvärde. Det 
absolut bästa vore naturligtvis om datan kunde erhållas med tätare 
observationer eller om marknadstron mellan observationer hade rapporterats. 
Att gå längre tillbaka i tiden för att få fler observationer är inte ett lika 
önskvärt alternativ, dels på grund av att det skett förändringar i investerares 
bild av statsobligationer (statsobligationer ansågs tidigare vara riskfria) men 
även på grund av att Euron infördes först år 1999.  
 
I största möjliga mån har variabler uttryckta som förhållande mellan 
indikatorn och BNP använts. Dels för att indikatorerna skulle bli jämförbara 
mellan länderna men också för att minska trender orsakade av exempelvis 
inflation. Variabeln lönenivå uttrycktes som procentuell förändring från 
samma månad föregående år, vilket motverkar säsongsmönster. Dessutom har 
spreadvariabler använts där det varit möjligt, vilket också i viss mån 
motverkar trender i datan. För vissa variabler har dessa modifieringar inte 
kunnat göras, antingen på grund av brist på data från ett av länderna, eller på 
grund av datans natur (till exempel är vissa index globala). Det hade 
förmodligen varit önskvärt att göra en trendanpassning av de variabler som 
inte kunnat bearbetas, exempelvis det globala indexet på råvarupriser. Detta 
specifika förslag testades med hjälp av linjär trendanpassning, utan märkbart 
utslag. Dock hade alla variabler behövt kontrolleras för trender, och då inte 
enbart linjära trender.  
 

6.5  Förslag på fortsatta studier  
 
Användning av metoder inom tidsserieanalys rekommenderas som utveckling 
av detta arbete. Modellen hade kunnat utvecklas dels genom införande av 
tidsfördröjda variabler (vilket skapar möjligheter för prediktion) men också 
genom hantering av trender i datan. Vidare är denna modell enbart utformad 
för spread mellan USA och Tyskland. Det hade även varit önskvärt att utforma 
en modell med fler länder som utgångspunkt och därmed även fler 
observationer.  
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7  Appendix  
 

7.1  Bilagor från MATLAB 
 
Plottar över feltermer och grundekvation utan modifiering 
 
% Code to produce error plots for both 5y and 10y spreads 
% Also plots real spread and estimated spread for 5y and 10y 
clear all, clc, clf 
  
filename = 'kovariater_ny.xlsx'; 
sheet = 1; 
xlRange = 'Y3:AM182'; 
subsetA = xlsread(filename, sheet, xlRange); 
  
spread_5y = subsetA(:,1); 
spread_10y = subsetA(:,2); 
covariates = [subsetA(:,3:15)]; 
  
% Linear regression for all covariates, 5-year 
model_1 = LinearModel.fit(covariates, spread_5y, 
'VarNames',{'CapUt','CurrAcc','PMI_ISM','WageSpread','PolicySpr
ead','Deficit','InfExpUS','InterbankRates','MOVE','USDebt','Deb
t2','Debt_Risk','Commodities','Spread'}) 
error_1 = spread_5y-[ones(180,1) 
covariates]*model_1.Coefficients.Estimate; 
  
% Linear regression for all covariates, 10-year 
model_2 = LinearModel.fit(covariates, spread_10y, 
'VarNames',{'CapUt','CurrAcc','PMI_ISM','WageSpread','PolicySpr
ead','Deficit','InfExpUS','InterbankRates','MOVE','USDebt','Deb
t2','Debt_Risk','Commodities','Spread'}) 
error_2 = spread_10y-[ones(180,1) 
covariates]*model_2.Coefficients.Estimate; 
  
% Histogram 
figure(1) 
histfit(error_1) 
title('Normal distribution fitted to error terms 5y') 
xlim([-70 70]) 
  
figure(2) 
histfit(error_2) 
title('Normal distribution fitted to error terms 10y') 
xlim([-70 70]) 
  
% Residual plots 
x = 180:-1:1; 
figure(3) 
scatter(x, error_1,'*') 
xlabel('month') 
ylabel('residual (bps)') 
ylim([-70 70]) 
title('Residuals 5y') 
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figure(4) 
scatter(x, error_2,'*') 
xlabel('month') 
ylabel('residual (bps)') 
ylim([-60 60]) 
title('Residuals 10y') 
  
% QQ-plots 
figure(5) 
qqplot(error_1) 
title('Q-Q plot 5y') 
  
figure(6) 
qqplot(error_2) 
title('Q-Q plot 10y') 
  
 
% Plot to compare estimated with the real values of spread 
figure(7) 
plot(x,spread_5y,'b',x,[ones(180,1) 
covariates]*model_1.Coefficients.Estimate,'-.r') 
hleg1 = legend('Real','Estimated') 
xlabel('month') 
ylabel('spread (bps)') 
title('Real spread vs estimated spread 5y') 
  
figure(8) 
plot(x,spread_10y,'b',x,[ones(180,1) 
covariates]*model_2.Coefficients.Estimate,'-.r') 
hleg2 = legend('Real','Estimated') 
xlabel('month') 
ylabel('spread (bps)') 
title('Real spread vs estimated spread 10y') 
  
 
Exempelkod för utförande av Walds test 
 
% Wald test, 10y, latest 60 observations 
  
clear all, clc 
format short 
  
filename = 'kovariater_ny.xlsx'; 
sheet = 1; 
xlRange = 'Y3:AM182'; 
subsetA = xlsread(filename, sheet, xlRange); 
  
spread_10y = subsetA(1:60,2); 
covariates = [subsetA(1:60,3:15)]; 
  
% Linear regression for all covariates, 10-year 
model_1 = LinearModel.fit(covariates, spread_10y, 
'VarNames',{'CapUt','CurAc','PMI','Wage','Polic','Defic','InfEx
','Banks','MOVE','Debt','Debt2','DebRi','Commo','Spread'}); 
[cov se beta] = hac(model_1); 
t = [beta./se]; 
model_1_betas = [beta se t] 
t_values = 
{'Intercept','CapUt','CurAc','PMI','Wage','Polic','Defic','InfE
x','Banks','MOVE','Debt','Debt2','DebRi','Commo';t(1) t(2) t(3) 
t(4) t(5) t(6) t(7) t(8) t(9) t(10) t(11) t(12) t(13) t(14)}' 
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 % Linear regression without multicollinearity  
covar_nomulti = [covariates(:,1:7) covariates(:,9:10)]; 
model_2 = LinearModel.fit(covar_nomulti, spread_10y, 
'VarNames',{'CapUt','CurAc','PMI','Wage','Polic','Defic','InfEx
','MOVE','Debt','Spread'}); 
[cov se beta] = hac(model_2); 
t_nomulti = [beta./se]; 
model_2_betas = [beta se t_nomulti] 
t_values_nomulti = 
{'Intercept','CapUt','CurAc','PMI','Wage','Polic','Defic','InfE
x','MOVE','Debt';t_nomulti(1) t_nomulti(2) t_nomulti(3) 
t_nomulti(4) t_nomulti(5) t_nomulti(6) t_nomulti(7) 
t_nomulti(8) t_nomulti(9) t_nomulti(10)}' 
  
% Testing for cap, wage, deficit & infExp = 0 
r =4; 
removed_vars = [covariates(:,1) covariates(:,4) 
covariates(:,6:7)]; 
included_vars = [covariates(:,2:3) covariates(:,5) 
covariates(:,9:10)]; 
  
% Matrix where the last r columns are the removed vars 
covariates_hyp1 = [included_vars removed_vars]; 
[cov_hac]  = hac(covariates_hyp1, spread_10y); 
  
% Covariance matrix for the betas that we want to test 
V_hyp1 = cov_hac(7:10,7:10) 
beta_1 = [model_2.Coefficients.Estimate(2) 
model_2.Coefficients.Estimate(5) 
model_2.Coefficients.Estimate(7) 
model_2.Coefficients.Estimate(8)]; 
  
waldtest_hyp1 = beta_1*inv(V_hyp1)*beta_1' 
p_value_hyp1 = 1-chi2cdf(waldtest_hyp1,r) 
  
% Testing for cap, wage, deficit, infExp & Riskapt = 0 
r =5; 
removed_vars = [covariates(:,1) covariates(:,4) 
covariates(:,6:7) covariates(:,9)]; 
included_vars = [covariates(:,2:3) covariates(:,5) 
covariates(:,10)]; 
covariates_hyp2 = [included_vars removed_vars]; 
[cov_hac]  = hac(covariates_hyp2, spread_10y); 
  
V_hyp2 = cov_hac(6:10,6:10) 
beta_2 = [model_2.Coefficients.Estimate(2) 
model_2.Coefficients.Estimate(5) 
model_2.Coefficients.Estimate(7) 
model_2.Coefficients.Estimate(8) 
model_2.Coefficients.Estimate(9)]; 
  
waldtest_hyp2 = beta_2*inv(V_hyp2)*beta_2' 
p_value_hyp2 = 1-chi2cdf(waldtest_hyp2,r) 
  
% Linear regression without multicollinearity, cap, wage, 
deficit, infExp & riskapt 
covar_hyp2 = [covariates(:,2:3) covariates(:,5) 
covariates(:,10)]; 
model_3 = LinearModel.fit(covar_hyp2, spread_10y, 
'VarNames',{'CurAc','PMI','Polic','Debt','Spread'}); 
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[cov se beta] = hac(model_3); 
t_nomulti = [beta./se]; 
model_3_betas = [beta se t_nomulti] 
t_values_3 = 
{'Intercept','CurAc','PMI','Polic','Debt';t_nomulti(1) 
t_nomulti(2) t_nomulti(3) t_nomulti(4) t_nomulti(5)}' 
  
error = spread_10y - [ones(60,1) 
covar_hyp2]*model_3.Coefficients.Estimate; 
 
MAD = sum(abs(error))/length(error) 
  
x = 60:-1:1; 
figure(1) 
plot(x,spread_10y,'b',x,[ones(60,1) 
covar_hyp2]*model_3.Coefficients.Estimate,'-.r') 
hleg2 = legend('Real','Estimated') 
ylim([-100 130]) 
xlabel('month') 
ylabel('spread (bps)') 
title('Real spread vs estimated spread 10y') 
 

7.2 Bilaga från Excel 
	  
Utdrag från det Excel-dokument som använts vid alla regressioner. 
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