
 
 
 

 
 
 
 

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete  nr. 304 
Kandidatprogram Fastigheter och Finans Kandidatnivå, 15 hp 
Inriktning Finans 
 

	   
Författare:  Handledare:  

 
   Gustav Linders 
Oscar Magnusson  

 
Stockholm 2015 

Inga-Lill Söderberg 
Nicolaus Lundahl 

   
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Reporäntans effekt på fastighetsaktier 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
Bachelor of Science thesis 

 

  
  Title: The effect of the repo rate on the real 
estate stock market 

 

Authors: Gustav Linders and  
Oscar Magnusson 

 

Department: Real estate and building  
Master Thesis number  
Supervisor: Inga-Lill Söderberg and  
Nicolaus Lundahl 

 

Keywords: repo rate, effect, real estate 
market, required rate of return, event study 

  

   
Abstract 
 
The purpose of the study was to establish how the repo rate influences the real estate stock 
market. We have reviewed a time interval of ten days where the middle point is defined by the 
time of a decision. Consequently, we have reported the short-term effect on shares in the real 
estate business. Our goal was to be able to present an explanation to the reactions of the 
market and to form a theory surrounding the initial problem.   
 
We have implemented an event study where we partially have been replicating previous 
studies reported on the effect of the repo rate on the stock market. Furthermore, we have 
started from a quantitative perspective. The respondents have been represented by fund 
managers favoured with great knowledge in real estate. All the empirics are based on 
secondary data and material from the performed interviews. 
 
The compilation of our results showed a negative relationship between the repo rate and the 
stocks in real estate once a change in the repo rate took place. We were able to deduce our 
results about short term influence to previous reports.  The results do not add up with the 
efficient market hypothesis when a change has taken place in the repo rate. Though, the effect 
of an unchanged repo rate suggests there is an efficient market. We have not been able to 
determine the elements behind the effects, although we have thoroughly reviewed elements 
such as a change in investor’s required rate of return as well as a change in the interest 
expenses, due to a change in the repo rate.   
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Sammanfattning 
 
Uppsatsens syfte är att fastställa hur reporäntebeslut påverkar fastighetsaktiemarknaden. Vi 
har undersökt 67 tidsintervall på tio dagar där annonseringen av reporäntebesluten utgör 
mittpunktenerna och har följaktligen läst av reporäntans kortsiktiga effekt på fastighetsaktier. 
Målet är att kunna ge en förklaring till marknadens reaktioner och att bilda en hypotes kring 
frågeställningen. 
 
Vi har genomfört en eventstudie där vi delvis replikerat tidigare studier som redogjort för 
styrräntans effekt på aktiemarknaden. Vidare har vi utgått från ett kvantitativt perspektiv. 
Respondenterna har representerats av fondförvaltare med goda kunskaper om fastighetsaktier.  
All empiri grundar sig på sekundärdata och material från gjorda intervjuer. 
 
Sammanställningen av våra resultat visade ett negativt samband mellan reporäntan och 
fastighetsaktier när en förändring av reporäntan ägde rum.  Den kortsiktiga påverkan kan 
således härledas till vad flera studier tidigare redogjort för. Resultatet argumenterar för en 
ineffektiv marknad med hjälp av effekten på en förändrad styrränta, men motsätter sig 
samtidigt den slutsatsen i och med den effekt som förekom vid beslut om oförändrad 
reporänta. Bakomliggande faktorer till resultatet har inte kunnat fastställas men vi har bland 
annat redogjort för ett förändrat avkastningskrav hos investerarna samt en förändrad 
räntekostnad hos fastighetsbolagen, till följd av en reporänteförändring.    
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
När riksbanken beslutar om reporäntan, den så kallade styrräntan, så är det främst för att 
påverka inflationen och den ekonomiska tillväxten. Förändringar av reporäntan påverkar 
sedan direkt marknadsräntorna och vid till exempel en minskning så sjunker även den riskfria 
räntan och med den investerarnas avkastningskrav. Detta leder teoretiskt sett till en ökad 
efterfrågan på aktier tills dess att prisnivån höjs och hamnar i jämvikt med utbudet. 
 
Olika räntors effekt på flera länders börsindex är ett behandlat ämne i många studier. Under 
2014 utförde Yakob, Tzeng och McGowan en eventstudie där författarna undersökte 
aktiemarknadens reaktion när centralbanken i Malaysia förändrade dagslåneräntan1. Totalt 
redogjorde artikelförfattarna för 44 olika tillfällen. I artikeln lyckades de inte hitta några 
starka eller konkreta bevis för att marknadens reaktioner på något sätt var signifikanta i 
perioder runt om besluten. Yakob, Tzeng och McGowan motiverade resultaten bland annat 
med den effektiva marknadshypotesen, som menar att besluten kan ha varit förväntade och i 
och med det inte skapat någon nämnbar direkt reaktion från marknaden vid annonseringen. 
Slutsatsen blev att en påtaglig, positiv effekt kunde avläsas under de 60 följande dagarna efter 
en räntesänkning, men att dess motsvarighet inte genererade någon direkt effekt på 
aktiemarknaden. 
 
I en tidigare eventstudie av Emelie Fredell och Susanne Nilsson undersöktes svenska 
reporäntans effekt på aktiemarknaden mellan perioden januari 2004 - oktober 20082. Studiens 
syfte var att fylla tomrummet i forskningen kring den svenska aktiemarknaden och dess 
styrränta. Författarna valde att undersöka fyra utvalda branschindex, däribland ett gemensamt 
finans- och fastighetsindex, och se om ett negativt samband mellan de olika index och 
reporäntan existerade. För att kunna avgöra om ett samband fanns använde sig Fredell och 
Nilsson av MacKinlays formel för onormal avkastning.  I analysen av resultaten togs det 
hänsyn till faktorer som konjunkturläge, bransch och den effektiva marknadshypotesen. 
Uppsatsen lyckades inte redogöra för något samband, där den största förklaringen kan, enligt 
författarna, vara en effektiv marknad. Andra anledningar troddes vara en för kort testperiod, 
som dessutom innefattade en stark högkonjunktur.  
 
Svärd fördjupar sig ytterligare i reporäntans effekt på den svenska aktiemarknaden  när han i 
sin eventstudie använder sig av en EGARCH-modell för att ta hänsyn till variansen i 
finansiell tidsseriedata och dess association med estimeringsproblem3. Med hjälp av bland 
annat Marknadsmodellen kunde Svärd uppvisa resultat med en negativ korrelation mellan 
                                                
1

  Yakob, Tzeng & Mcgowan. Overnight Policy Rate Changes and Stock Market Reactions - The Experience in 
Malaysia 
2

 Fredell och Nilsson. Event studie av reporäntans effekt på aktiemarknaden. 
3

 Svärd. Reporäntans effekt på svenska aktiemarknaden.	  
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reporäntan och marknadspriserna på Stockholmsbörsen (OMXS30). En parentes är att 
författaren valde att inkludera dagen innan annonsering om reporäntebeslut släpptes, i form av 
en reservation för eventuellt läckage i information som kan ha nått ut till aktörer på 
marknaden.  
 
Men hur ser det ut i praktiken? Det har forskats mycket kring ämnet och många har kommit 
fram till ett negativt samband, det vill säga att börsen går upp vid en sänkning av reporäntan 
och tvärt om. Dock har ingen omfattande analys gjorts av hur fastighetsaktier påverkas. 
Förekommer det negativa sambandet även där? 
 
För nuvarande är reporäntan på en rekordlåg nivå, -0,25 procent. Att låna kapital har under 
senaste åren blivit billigare och billigare, för både privatpersoner och företag. De börsnoterade 
fastighetsbolagen i Sverige har generellt sett en hög skuldsättning i jakten på en god 
avkastning på bolagens egna kapital. En förändrad ränta kan därför ha stora effekter på 
fastighetsföretagens bokslut, vilket kan leda till en ökad investeringvilja på marknaden.  

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att kunna förmedla en tydlig bild av reporäntas effekt på 
fastighetsaktiemarknaden. Vi vill med uppsatsen också fylla det tomrum som råder kring 
reporäntebeslut som innebär oförändrad reporänta. Med de intervjuer som genomförs vill 
studien ge en närmare förklaring till varför marknaden agerar som den gör vid 
reporäntebeslut. Vidare har studien för avsikt att presentera statistik och resultat som kan 
tillämpas vid aktieplaceringar i perioder kring reporäntebeslut. 
Underfrågor som är relevanta i problematiseringen: fungerar reporäntan som ett verktyg för 
att manipulera fastighetsaktiemarknaden kortsiktigt? Vilka faktorer ligger bakom en eventuell 
effekt? Är marknaden effektiv, och är reporäntebeslut således förväntade? 
 

1.3 Avgränsningar 
Vi har valt att studera ett index för fastighetsbranschen. Alla 67 (20 höjningar, 16 sänkningar, 
31 oförändrade) reporäntebeslut som annonserats mellan 2005-2015 kommer att behandlas i 
uppsatsen. Dessutom begränsar vi oss till att intervjua två personer. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Reporäntan 
Reporäntan är Riksbankens viktigaste verktyg i målet om en inflation på 2 procent, och 
många av de marknadsräntor som florerar på marknaden påverkas av de reporäntebeslut som 
tas av Riksbankens direktion vid sina penningpolitiska möten. Vanligtvis sker dessa möten 
mellan 6-8 gånger per år4. Ett pressmeddelande lämnas dagen efter varje penningspolitiska 
möte. 

2.1.1 Reporäntan styr 
För att styra ekonomin åt det önskade hållet kontrollerar Riksbanken dagslåneräntan, vilken 
påverkar de korta marknadsräntorna5. Inlåningsräntan och utlåningsräntan, vars nivåer bildar 
den så kallade “räntekorridoren” (skillnaden mellan räntorna som i nuläget uppgår till 150 
räntepunkter6), som är knuten till reporäntan. För att detta system ska ha möjlighet att fungera 
tillhandahåller Riksbanken så kallade stående faciliteter. Den bank som har ett överskott och 
ett placeringsbehov kan tack vare dessa faciliteter placera detta överskott hos Riksbanken 
över natten och erhålla den ränta som är den så kallade inlåningsräntan. Utlåningsräntan är 
dess motsvarighet och är alltså den ränta en bank betalar vid lån över natten. I och med denna 
räntekorridor skapas ett incitament för bankerna att komma överens om en ränta som ligger 
mellan inlånings- och utlåningsräntan. 
 
Inflation är ett fenomen som beskriver tillväxten i den allmänna prisnivån, det vill säga när 
alla priser i ekonomin stiger7. Vanligtvis används konsumentprisindex (KPI) för att mäta 
inflationen. En lägre ränta bidrar till högre aktivitet i ekonomin och därmed en ökad inflation 
och vice versa. Investeringsbehovet följer räntan negativt, räntebeslut med sänkt eller höjd 
ränta bidrar då till sjunkande respektive stigande börskurser8. Normalt kan ett reporäntebeslut 
ge full effekt först 12-24 månader efter att ett beslut är taget. Vad som styr Riskbankens beslut 
är därför inte rådande inflationnivåer, istället är det prognostiserad inflation. Den här latenta 
effekten gör att reporäntans nivå även har en verkan på den långa räntan (den 10-åriga 
obligationsräntan)9. I en artikel skriven av Damodaran menar han att den långa räntan  i teorin 

                                                
4
	  Mitlid	  och	  Vesterlund.	  Räntestyrning	  i	  penningpolitiken	  -‐	  hur	  går	  det	  till?	  

5 Riksbanken.	  http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Att-‐styra-‐rantan/	  (17/5)	  
6
	  Mitlid	  och	  Vesterlund.	  Räntestyrning	  i	  penningpolitiken	  -‐	  hur	  går	  det	  till?	  

7 Riksbanken.	  http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Inflation/Vad-‐ar-‐inflation/	  (21/5)	  
8 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Finansiell-‐utveckling/Styrrantan/	  (17/5)	  
	  
9 http://www.xn-‐-‐rnta-‐loa.nu/marknadsr%C3%A4nta/	  (21/5) 
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kan betraktas som den riskfria räntan10, vilket stämmer överens med vad majoriteten av 

marknaden gör11. 

2.2 Effektiva Marknadshypotesen 
Den effektiva marknadshypotesen är ett antagande om rationella förväntningar på 
prissättningen av aktier och andra instrument. Hypotesen bygger på uppfattningen att priserna 
på aktiemarknaden perfekt speglar all tillgänglig information12 13. För att hypotesen ska vara 
möjlig att tillämpa gäller inte att alla aktörer på en marknad ska ha all information tillgänglig. 
Så länge några få aktörer kan agera efter all tillgänglig information kommer dessa att göra så 
att priserna på marknaden perfekt speglar denna information. Det aktiepris som ständigt 
eftersökes på en effektiv marknad kallas för jämviktspris, vilket motsvarar marknadens 
avkastningskrav. 
Tillämpning av den effektiva marknadshypotesen är nödvändig i sökandet efter orsaker till 
(fastighets)aktiemarknadens reaktioner kopplade till reporäntebeslut. För att förklara mer 
ingående hur detta påverkar en akties prisnivå tittar vi närmare på formeln för avkastningen 
hos en aktie: 
 

𝑅 =
𝐶 − 𝑃! + 𝑃!

𝑃!
 

 
där, 
R      = Avkastning 
P0     = Priset på aktien 
P1     = Priset på aktien en bestämd tid efter investering 
C      = Utdelningar gjorda mellan tidsspannet t och t + 1. 
 
Beroende på vilket avkastning en aktiehandlare söker förändras variablerna P0 och R. Som 
tidigare nämndes kommer aktörer, med all tillgänglig information given, styra aktiepriset mot 
jämviktspriset. Det vill säga, marknaden kommer att höja priset på en aktie om P0 < Pe, och 
vice versa, tills P0 genererar marknadens avkastningskrav. 
 
Huvudsaken med inkluderingen av den effektiva marknashypotesen i vår uppsats är förmågan 
att förstå att reaktioner på fastighetsaktiemarknaden endast kommer att ske vid tillfällen då 
informationen (i vårt fall reporäntebesluten) som ges är ny och oväntad. Ett förväntat 
reporäntebeslut kan i många fall lämna marknaden opåverkad, oavsett vilken förändring som 
presenteras. 

                                                
10

	  Damodaran.	  What	  is	  the	  riskfree	  rate?	  A	  search	  for	  the	  basic	  building	  block.	  
11

	  PWC.	  Riskpremien	  på	  den	  svenska	  aktiemarknaden.	  
12

	  Mishkin,	  Matthews	  och	  Giuliodori.	  The	  Economics	  of	  Money,	  Banking	  and	  Financial	  Markets	  s.	  137-‐142.	  
13

	  Berk	  och	  DeMarzo.	  Corporate	  Finance	  s.	  295-‐296.	  
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2.3.1 Nominell ränta 
Den ränta som bankerna använder sig av och som används vid diskontering av kassaflöden 
kallas nominell ränta14. Den indikerar hur mycket tillväxt en investering kommer att generera 
under en bestämd tid. I och med den inflation som råder under investeringsperioden motsvarar 
en investerings tillväxt dock inte köpkraftens tillväxt. Köpkraftens tillväxttakt bestäms istället 
av med hjälp av den reala räntan som tar hänsyn till inflationen. Reala räntan beräknas med 
hjälp av följande formel: 
 

𝑟! =
𝑟 − 𝑖
𝑖 + 𝑟

≈ 𝑟 − 𝑖 

 
där, 
rr       = reala räntan 
r        = nominella räntan 
i        = inflationen 
 
Alltså är reala räntan cirka den nominella räntan minus inflationen. Vi kommer återkomma till 
räntornas betydelse i avsnittet om inflationens påverkan på bolagsvärdering samt i analysen.  

2.4 Värderingsmetoder 

2.4.1 Kassaflödesmetoden 
En basprincip inom finans är att värdet av en investering fås genom att beräkna nuvärdet av 
alla kassaflöden investeringen genererar över dess löptid. Vid en kassaflödesvärdering 
används följande formel15: 
 

𝑃! =
!

!!!

CF!
𝑟! + 1

+
CF!

(𝑟! + 1)!
 

 
där, 
P0         = priset på aktien idag 
CFt       = kassaflödet år t 
CFT      = kassaflödet år T 
rt          = avkastningskravet år t 
rT         = avkastningskravet år T 
 
Det framgår av formeln att denna metod kräver en beräkning av nuvärdet för alla framtida 
kassaflöden. Det är en väldigt komplicerad process som har lett oss till en annan metod 
(Gordon): 
                                                
14

	  Berk	  och	  DeMarzo.	  Corporate	  Finance	  s.	  148.	  
15

	  Smith,	  Smith	  and	  Blith.	  Entrepreneurial	  Finance	  s.	  348	  och	  s.	  389.	  



 12 

2.4.2 Gordon-growth Model 
En kassaflödesvärdering kräver att vi beräknar nuvärdet av en oändlig ström av framtida 
kassaflöden, en process som är mycket svår att utföra. Flera värderingsmetoder har därför 
utvecklats för att förenkla beräkningarna - däribland modellen som oftast går under namnet 
Gordon Growth Model. 
Grundstenarna i denna metod är ett företags utdelning och tillväxt, samt värderarens 
avkastningskrav16. Formeln ser ut som följande:  
 

𝑃! =
𝐷!

𝑘! − 𝑔
 

där, 
P0        = priset på aktien idag 
D1        = utdelning år 1 
g          =      förväntad tillväxt i utdelning 
ke         =      avkastningskrav 
 
För att kunna tillämpa denna metod krävs en förväntad tillväxt som hålls konstant över tiden 
och som alltid är mindre än avkastningskravet. Essentiellt är även att kunna uppskatta en 
tillväxt som lyckas motsvara praktiken för några år framåt. Utdelningar som sker långt fram i 
tiden påverkar inte nuvärdet nämnvärt, varför modellen lyckas generera trovärdiga resultat. 

2.4.3 Multipelvärdering 
Vid multipelvärdering tittar vi istället på ett företags kassaflöden eller utdelning, där vi 
estimerar värdet på ett företag med hjälp av värdet på andra, jämförbara företag som 
marknaden tror kommer genera liknande framtida kassaflöden17. Multipler justerar olikheter i 
storleken mellan företagen och på så sätt ges chansen att jämföra företag inom samma 
bransch, oavsett storleksskillnaden företagen sinsemellan. 
P/E-tal, som är aktiepriset dividerat med vinsten per aktie, är den mest förekommande 
multipeln vid företagsvärdering. Framtida P/E, som är P/E-multipeln baserat på de kommande 
12 månaderna, är generellt att föredra vid företagsvärdering. 
 

                                                
16

	  Mishkin,	  Matthews	  och	  Giuliodori.	  The	  Economics	  of	  Money,	  Banking	  and	  Financial	  Markets	  s.	  132.	  
17

	  Berk	  and	  DeMarzo.	  Corporate	  Finance	  s.	  288-‐289.	  



 

 13 

 
3. Metod 

3.1 Återgivelse av uppsatsens problematik 
I Riksbankens beslut kring reporäntesänkningar (höjningar) är ett ökat (sänkt) 
investeringsbehov en av de effekter centralbanken förväntar sig. Flera studier har gjorts kring 
hur väl detta stämmer med verkligheten, såväl i Sverige som utlandet. Dock har 
fastighetsaktiemarknaden inte behandlats enskilt och studier kring reporäntebeslut om 
oförändrad reporänta lyser med sin frånvaro. Centralt i problematiken är en förståelse för den 
effektiva marknadshypotesen - om reporäntebeslut redan är inbäddade i fastighetsbolagen 
aktiekurser när Riksbankens annonseringen sker. Däri ligger stor del av betydelsen i 
reporäntebeslut om oförändrad reporänta i vår undersökning.  
 
Befintlig forskningen behandlar mestadels reporäntans effekt på större, flerbranschtäckande 
aktieindex runtom i världen. Vi vill undersöka om fastighetsaktier skiljer sig mot dessa index, 
framförallt de svenska.  

3.2 Val av metod 

3.2.1 Eventstudie 
Undersökningen kommer att genomföras som en eventstudie då det är ett passande verktyg 
för att jämföra skillnaden mellan prisnivån före och efter en händelse. Vi har replikerat delar 
av tillvägagångsättet som Noor Azuddin Yakob, Yap Yih Tzeng och Carl B. McGowan, 
Jr  använder sig av i deras eventstudie “Overnight Policy Rate Changes and Stock Market 
Reactions - The Experience in Malaysia” och applicerat det på den svenska 
fastighetsaktiemarknaden. En eventstudie är en statistisk metod för att fastställa en händelses 
påverkan på aktiepriser18. Nyttan av att använda denna metod kommer från att, givet 
rationalitet på marknaden, effekten av händelserna reflekteras direkt i aktiepriserna. Därför 
kan man mäta en händelses ekonomiska påverkan genom att observera aktiepriser över en 
relativt kort period. 
 
Metoden genomförs med hjälp av följande steg: 

• Definiera relevant händelse  
• Identifiera perioden där prisnivån kommer att undersökas 
• Bestämma urvalskriterier 
• Urskilja estimeringsperioden 
• Beräkna normal och onormal avkastning 
• Utförande 
• Sammanställning av empiri 
• Tolka och analysera resultat 

                                                
18

	  MacKinlay.	  Event	  Studies	  in	  Economics	  and	  Finance.	  
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I beräkningarna av onormal avkastning använder vi oss av MacKinlays formel: 
 

AR!,! = 𝑅!,! − 𝐸  (𝑅!,!|𝑋!) 
 
där, 
ARit = onormal avkastning 
Rit = faktisk avkastning 
E(Rit|Xt) = normal avkastning 
 
Datan som använts i studien är uppdelad i fyra kategorier, första kategorin innehåller alla 
reporäntebeslut mellan 2005 och 2015, medan de övriga tre kategorierna är baserade på 
riktningen i reporäntebesluten -  sänkning, höjning och oförändrad.  

3.2.1.1 Val av estimerings- och händelseperiod 
Det har fattats 67 reporäntebeslut sedan årsskiftet 2004/2005. Fördelat på drygt 10 år 
motsvarar det cirka ett beslut per två månader. I något fall har två olika beslut skett med 
intervall mellan sig kortare än 15 dagar. Det är med den informationen vi beslutat oss för att 
undersöka intervall på 10 dagar (5 dagar innan beslutet tagits och 5 dagar efter inklusive 
beslutsdagen). I intervallen kommer snittavkastning, normal avkastning, faktiskt avkastning, 
volatilitet samt max-och min-gränser undersökas. En uppdelning av intervallet kommer att 
ske för att registrera den effekt i index som sker vid ett reporäntebeslut, där de 5 dagarna före 
utgör estimeringsperioden och de 5 dagarna efter (inklusive annonseringsdagen) 
händelseperioden. För att få en fullständig bild över utvecklingen i intervallen kommer även 
varje dag att behandlas var för sig.  

3.2.2 Övriga faktorer 
De värderingsmetoder som står att läsa under rubriken “Teoretiska utgångspunkter” kommer 
att användas i sökandet efter en förklaring till en eventuell märkbar effekt.  Med 
inkluderingen av intervjuer i uppsatsen behagar vi att stärka våra teser om varför en 
reporänteeffekt på fastighetsaktiemarknaden förekommer. Vi har även för avsikt att få en 
kvalitativ inblick i hur investerare och viktiga marknadsaktörer funderar kring resonemanget. 

3.2.3 Kvantitativ metod 
Det finns främst två forskningsmetodiker att använda sig av vid uppsatsskrivning: kvalitativ 
och kvantitativ. Vi kommer i första hand tillämpa den senare i vår undersökning i och med 
dess funktionalitet vid statistiska och analytiska metoder. Det kommer dock att uppstå en liten 
blandning av de två forskningsmetoderna eftersom vi kommer att intervjua branschmänniskor, 
som vi hoppas ska fördjupa oss i våra kunskaper kring varför aktiemarknaden reagerar på 
reporänteförändringar som den gör - i linje med kvalitativ metod som fokuserar på individers 
subjektiva tolkningar19.  

                                                
19

	  Patel	  och	  Davidsson.	  Forskningsmetodikens	  grunder	  s.	  14.	  
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3.3 Data 

3.3.1 Val av data 
Reporäntan, som är inhämtad från Riksbankens hemsida och innehåller datum och storlek för 
alla förändringar av reporäntan som skett mellan år 2005 och 2015. Datumen som används i 
arbetet är dock ej de datum då själva förändringarna skett, utan istället de datum då 
Riksbanken presenterat att en förändring kommer att ske. 
 
Vi kommer att använda oss av stängningskurserna från och med januari år 2005 till maj 2015 
för indexet OMX Stockholm Real Estate GI, som listar 28 fastighetsbolag. Vi väljer att 
analysera annonseringsdatumen för reporäntebeslut och inte när själva förändringen träder i 
kraft då marknaden förväntas reagera när annonseringen sker, vilket motiveras av den 
effektiva marknadshypotesen. 

3.3.2 Val av respondenter 
Vi valde att intervjua personer med erfarenhet i fastighetsaktier och goda kunskaper om räntor 
för att ge oss själva ett bredare perspektiv kring vår frågeställning. Syftet med intervjuerna är 
att bidra med relevanta aktörers uppfattningar om marknaden till våra resultat. Det har 
utmynnat i att vi har valt att intervjua två fondförvaltare, som båda rekommenderats av andra 
personer inom branschen. 
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4. Empiri och resultat 
 
Utifrån de historiska kurserna i det använda fastighetsindexet har vi tagit fram olika tabeller 
som redovisar varje reporäntebeslut och dess effekt i händelse- och estemeringsperioderna.  

4.1 Räntesänkningar 
När Riksbanken lämnat besked om en sänkt reporänta kan markanta reaktioner från 
marknaden avläsas. Nedan i tabell 4a och 4b ses siffrorna som stödjer det påståendet.  
 
  Medel (%) 
Normal 0,27 
Faktisk 0,55 
Onormal 0,28 

Tabell 4a. 
 
 
  Std v (%) Max (%) Min (%) 
Före 1,86 6,10 -5,69 
Efter 2,65 11,21 -6,96 

Tabell 4b. 
 
Med en normal avkastning på 0,27% och en faktisk avkastning på 0,55% som resultat av 
räntesänkningar får vi en onormal avkastning på 0,28 procentenheter (0,55%-0,27%). 
Prisnivån är mer volatil efter beslut om räntesänkning - standardavvikelsen skiljer sig med 
0,79 procentenheter (2,65% - 1,86%). Vi ser högre fluktuationer efter beslut om 
räntesänkning, med en högre max-utveckling på 11,21% (till skillnad från 6,10% innan 
beslutet) och en lägre min-utveckling på -6,96% (till skillnad från 5,69%). 
 

 
Fig. 4a: Snittavkastning per dag vid sänkning 
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Källa:  http://www.nasdaqomxnordic.com/index/index_info?Instrument=SE0004383172 
Ovan, i figur 4a, utläses snittavkastningen för varje dag i händelse- och 
estimeringsperioderna. I den syns det tydligt att de fem dagarna efter annonseringsdagen 
genererar en onormalt hög avkastning. Det gäller framförallt annonseringsdagen (dag 0) samt 
dag 2 och dag 3.  
 
I figur 4b nedan utläses en betydligt större genomsnittlig standardavvikelse i dagarna efter 
annonseringarna av räntesänkningar. Med andra ord är fastighetsaktier mycket mer volatila 
dagarna efter en annonsering om räntesäkning än de är dagarna innan.  
 
 

 
Fig 4b: Genomsnittlig standardavvikelse per dag vid sänkning 
 
 

4.2 Räntehöjningar 
 
Till skillnad från reporäntesäkningar genererar höjningar inga stark effekt på priset på 
fastighetsaktier. Nedan ses tabellerna över relevanta variabler: 
 
  Medel (%) 
Normal 0,18 
Faktisk 0,12 
Onormal -0,06 

 
Tabell 4c. 
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  Std v (%) Max (%) Min (%) 
Före 1,44 6,12 -4,32 
Efter 1,25 3,24 -3,79 
    

Tabell 4d. 
 
 
Vid beslut om räntehöjningar får vi en onormal avkastning på -0,06 procentenheter (0,12%-
0,18%). I detta fall är prisnivån mindre volatil efter annonsringsdagen (1,25% till skillnad från 
1,44%). Vi ser även på max- och min-avkastningen att fluktuationerna är mindre efter beslut 
om räntehöjningar (max-avkastning på 3,24% jämfört med 6,12%, och en min-avkastning på 
3,79% jämfört med 4,32%).  
 

 
Fig. 4c: Snittavkastning per dag vid höjning 
 
 
Vidare visar figur 4c hur snittavkastningen ser ut för varje dag i det utvalda intervallet. Som 
synes varierar avkastningen avsevärt från dag till dag. Några tydliga mönster är svåra att 
utläsa för händelse- eller estimeringsperioden men noterbart är att annonseringsdagen (dag 0) 
och dagen efter generarar negativ avkastning. I figur 4d kan vi se att  
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Fig. 4d: Genomsnittlig standardavvikelse per dag vid höjning 

4.3 Oförändrad räntenivå 
 
  Medel (%) 
Normal -0,12 
Faktisk 0,15 
Onormal 0,27 

Tabell 4e. 
 
 
  Std v (%) Max (%) Min (%) 
Före 1,06 3,56 -4,24 
Efter 1,14 2,86 -3,49 

Tabell 4f. 
 
 
Även vid en oförändrad reporänta får vi en positiv onormal avkastning. En normal avkastning 
på -0,12% och en faktisk avkastning på 0,15% ger den onormala avkastningen på 0,27 
procentenheter (0,15% - (-0,12%)). Tabellen redovisar även en ökad standardavvikelsen från 
1,06% innan annonseringdagen till 1,14% efter . Max-utvecklingen minskar från 3,56% till 
2,86% och min-utvecklingen ökar från -4,24% till -3,49%. 
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Fig. 4e: Genomsnittlig standardavvikelse per dag vid oförändrat 
 
Figur 4e (nedan) visar att marknaden har sänkt kursen för indexet de två dagarna innan 
reporäntebeslutet annonseras. De efterföljande tre dagarna är till synes en rekyl på den 
negativa avkastningen. Skillnaderna på efter och innan annonseringdagarna är således mycket 
stora vid beslut om oförändrad reporäntenivå.  
 

 
Fig. 4f: Snittavkastning per dag vid oförändrat 
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4.4 Intervjuresultat 

4.4.1	  Peter	  Werleus	  
Intervjun med Peter Werleus var väldigt öppen. Frågorna var få och det lämnades stort 
utrymme för Werleus att ge sin syn på bland annat reporäntan, fastighetsaktier och andra 
räntor som kan påverka priset på fastighetsaktier.  
 
I intervjun betonade respondenten några viktiga aspekter för vår frågeställning. Dessa var: 
Svenska fastighetsbolag är högt skuldsatta. Långa räntan (10-åriga statsobligationsräntan) har 
antagligen en högre korrelation med det fastighetsindex uppsatsen behandlar än vad 
reporäntan har. Prognoser om reporäntan är därför mycket relevanta i sammanhanget – 
räntebanorna är viktiga att ta hänsyn till. Underskatta aldrig Riksbankens förmåga att 
överraska – ett beslut är mycket svårt att förutsäga i många fall.  
 

4.4.2 Simon Blecher 
Med Simon Blecher som respondent ställde vi också frågor kring hur räntor påverkar 
aktiemarknaden och framför allt fastighetsaktier. Även om Blecher menade att reporäntan har 
en direkt effekt på fastighetsaktier återkom han ofta till hur det är den långa räntan som är av 
störst vikt. Han menade bland annat att då fastighetsaktier ses som en väldigt långsiktig 
investering, är det den långa räntan som investerarna kollar på mest. Eftersom den långa 
räntan påverkas av de korta räntorna (bl.a. reporäntan) så använder sig investerarna av dessa 
indirekt. Placerarnas syn och förväntningar på framtiden är därför en väldigt viktig faktor.  
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5. Analys 
När Riksbanken beslutar om en förändring av reporäntan påverkar det direkt den riskfria 
räntan som är en av variablerna i beräkningen av avkastningskravet. En sänkt ränta resulterar i 
ett sänkt avkastningskrav och vice versa. Med teorin i ena handen och empirin i andra bör vi 
kunna ge en förklaring till förändringar i priset för fastighetsaktier och OMX Stockholm Real 
Estate GI kring reporäntebeslut. 
 
Werleus betonar Riksbankens förmåga att överraska marknaden. Om en marknad, i 
överensstämmelse med den effektiva marknadshypotesen, har anpassat sig inför en 
räntesänkning kan till exempel en oförändrad reporänta ha en negativ effekt på 
fastighetsaktiemarknaden. Således har effekten på fastighetsaktierna i vissa fall inte någonting 
att göra med konkreta värderingar eller effekter i företagens finansiella poster vid 
reporäntebeslut om oförändrad ränta.  
 
 
  Höjning Oförändrat Sänkning Totalt 

Normal 0,18 -0,12 0,27 0,06 
Faktisk 0,12 0,15 0,55 0,24 
Onormal -0,06 0,27 0,28 0,18 
     

Tabell 5a. 
 
 
    Std v (%) Max (%) Min (%) 

Höjning Före 1,44 6,12 -4,32 
  Efter 1,25 3,24 -3,79 

Oförändrat Före 1,06 3,56 -4,24 
  Efter 1,14 2,86 -3,49 

Sänkning Före 1,86 6,10 -5,69 
  Efter 2,65 11,21 -6,96 

Totalt Före 1,41 6,12 -5,69 
  Efter 1,66 11,21 -6,96 

 
Tabell 5b. 
 
Tabell 5a och 5b visar en sammanställning av tabellerna från avsnitt “Empiri och Resultat”. 
Tidigare studier har byggt upp en tes som säger att reporäntan och aktiemarknaden har ett 
negativt samband. Vår eventstudie har givit oss resultat som delvis stödjer tesen. Vid 
förändringar av reporäntan kan vi se samma mönster hos fastighetsaktier som hos övriga 
aktiemarknaden, det vill säga ett negativt samband. Bland dessa utmärker sig främst 
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sänkningar som genererar en positiv onormal avkastning på 0,28 procent. Jämförelsevis 
genererar en höjning en negativ onormal avkastning på 0,06 procent. Hypotesen går således 
att tillämpa vid reporänteförändring men det är svårt att förstå varför en sänkning har större 
effekt än en höjning.  
 
Resultaten gör gällande att en sänkning av räntan medför högre volatilitet i fastighetsaktierna 
dagarna efter besluten. Vi kan spekulera i om investerarna har svårare att bestämma sig för en 
konkret värdering vid en räntesänkning men kan inte komma fram till någon exakt förklaring 
till siffrorna.  
 
Beträffande höjningar kan ett svagt negativt samband urskiljas i resultaten. Svärds slutsats20 
om ett asymetriskt negativt samband mellan reporäntan och aktiemarknaden stämmer väl 
överens med våra resultat för fastighetsaktier, trots skilda forskningsmetoder.  
 

𝑃! =
𝐷!

𝑘! − 𝑔
 

 
 

𝑃! =
!

!!!

CF!
𝑟! + 1

+
CF!

(𝑟! + 1)!
 

 
 
Som vi kan se ovan är värdering av en aktie högst beroende av avkastningskravet r. Både 
Werleus och Blecher menar att avkastningskravet har ett positivt samband med den riskfria 
räntan. I ovanstående värderingsmetoder kan vi se hur ett sänkt (höjt) avkastningskrav ger ett 
högre (lägre) pris på aktien. Därmed bör förändringar i reporäntan leda till ny värdering av 
fastighetsaktier och följaktligen kan våra resultat inte betraktas som överraskande. I vissa 
värderingsmetoder används dock andra variabler än avkastningskravet för att beräkna värdet 
av en investering. Vid till exempel multipelvärdering, där avkastningskravet inte är en 
variabel, används ett företags nyckeltal. Ett företags redovisning av finansiella poster visar 
räntekostnader och ränteintäkter och för svenska fastighetsföretag som ofta har en hög 
skuldsättningsgrad kan nya ränteförhållanden (till följd av en förändrad reporänta) 
åstadkomma stor verkan på resultatet. Om vi skriver om ekvationen för nyckeltalet framtida 
P/E (P0/E1 = X) till P = X*E1 ser vi tydligt hur priset påverkas i teorin.  
 
Hur kan då en oförändrad reporänta ge en onormal avkastning på 0,27 procent? I och med att 
inga förändringar har skett ska inte heller några beräkningar av aktievärdet påverka 
avkastningen. Vid varje reporäntebeslut, oavsett utgången av beslutet, presenterar Riksbanken 

                                                
20

	  Svärd, Stefan. Reporäntans Effekt På Den Svenska Aktiemarknaden.  	  
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även en uppdaterad ränteprognos som med ett försiktighetsintervall21 visar centralbankens 
prognos över reporäntans nivå för framtiden. Werleus och Blecher anser att fastighetsaktier är 
att identifiera som väldigt långsiktiga investeringar och att den långa räntan mer troligt kan 
förklara marknadens reaktion vid reporäntesbeslut. Det vill säga, våra resultat vid beslut om 
oförändrad reporänta kan bero mycket på prognosen Riksbanken beslutar i samband med 
annonseringen - en faktor vi inte undersökt. 
 

 
Fig. 5a. 
Källor: http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Sok-rantor-och-valutakurser/ & 
http://www.nasdaqomxnordic.com/index/index_info?Instrument=SE0004383172 
 
Figur 4 visar indexet OMX Stockholm Real Estate GI (röd kurva) och den 10-åriga 
statsobligationsräntan (blå kurva) för perioden 2005-01-03 - 2015-05-22. I linje med våra 
respondenters övertygelse existerar ett starkt negativt samband mellan dessa kurvor. I kontrast 
till reporäntan styr marknadens förväntningar den långa räntans räntenivåer22. Kurvornas 

korrelation uppgår till -0,734, vilket är ett starkt samband23 som stärker tesen om att 
investerare i fastighetsaktier tänker långsiktigt. 
 

                                                
21 Riksbanken.	  http://www.riksbank.se/sv/Press-‐och-‐publicerat/Webb-‐tv/Hur-‐fungerar-‐styrrantan 
22 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Finansiell-‐utveckling/Langa-‐rantan/	  
23

http://www.strath.ac.uk/aer/materials/4dataanalysisineducationalresearch/unit4/correlationsdirectionands
trength/ 
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6. Konklusion 

6.1 Återkoppling 
Studien tar fram empiriska bevis som visar på ett negativt samband mellan fastighetsaktier 
och en förändring av reporäntan. Mest sticker reaktionen ut vid annonsering om en sänkt 
reporänta. Resultaten visar att de 5 dagar som följer efter en sänkt reporänta genererar en 
markant onormal avkastning, en högre volatilitet än vanligt samt högre toppar och lägre dalar 
i avkastningen per dag. Vad gäller våra resultat vid beslut om en oförändrad reporänta säger 
dessa dock emot tesen om ett negativt samband. I teorin ska en oförändrad reporänta inte ha 
någon effekt på fastighetsaktier, trots det ger marknaden en markant positiv onormal 
avkastning dagarna efter ett sådant beslut.  
 
Huruvida det är ett förändrat avkastningskrav som påverkar fastighetsaktier, räntekostnader 
som sjunker eller en ineffektiv marknad som förutspår fel beslut har vi inte kunnat avgöra. 
Det går att tillämpa alla nämnda teorier men det är för komplicerat att värdesätta varje enskild 
faktor. Vi kan med våra resultat dock konstatera att Riksbanken kortsiktigt har förmågan att 
manipulera fastighetsaktiemarknaden.  

6.2 Kritisk reflektion 
Det är viktigt att poängtera hur vi väljer att åsidosätta flera faktorer i vår uppsats. Vi går 
grundligt in på den effektiva marknadshypotesen och förklarar tydligt den essens i 
marknadens reaktionen vid beslutsdagarna, men samtidigt väljer vi, mycket på grund av tid 
och uppsatsens omfattning, att inte gå in närmare på vilka reporäntebeslut som faktiskt kan ha 
varit förväntade och därmed inte påverkat fastighetsindexet som vi förväntat oss. Vidare har 
vi begränsat oss till reporäntan och dess direkta effekt på index, andra faktorer som spelat 
med eller emot reporäntebesluten har ignorerats för att simplifiera resultatet. Ytterligare kritik 
mot uppsatsen trovärdighet är avsaknaden av konjunkturers effekt på aktiemarknaden, till 
exempel hur krisen 2008 kan ha förändrat våra resultat.  
Till sist vill vi påpeka att omsättningen i index per undersökt dag, vilket vi inte behandlat i 
uppsatsen, kan ha stor påverkan på volatilitet, max och min samt avkastningen per dag. 
 

6.3 Förslag till fortsatta studier 
I vår uppsats diskuterar vi kortfattat att fastighetsindexet de facto korrelerar betydligt med 
långräntan, den marknadsförväntade räntan. Vid varje reporäntebeslut meddelar Riksbanken 
dess reporänteprognos för cirka 18 månader framåt. Vårt förslag är därför en studie om dessa 
prognosers samband med långräntan och hur aktiemarknaden och/eller något specifikt 
branschindex förhåller sig till dem.  
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