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Abstrakt 
 

 

Utländskt ägande av amerikanska statsobligationer ökade från $3,702 miljarder dollar i 

januari 2010 till $6,692 miljarder dollar i december 2019. Denna tillväxt kommer främst 

från ett handfull tillväxtmarknadsekonomier som har bedrivet ett överskott i deras 

bytesbalans, där Kina tillsammans med Japan har varit i särklass de största utländska 

innehavarna av amerikanska statsobligationer. Obligationsräntorna i USA har under 

perioden uppvisat en tydlig fallande trend. Denna studie undersöker om det finns ett negativt 

samband mellan Kinas ägande av amerikanska statsobligationer och den 10-åriga 

amerikanska statsobligationsräntan. Genom att kontrollera för flertalet oberoende variabler 

har denna studie lyckats att empiriskt säkerställa att kinesiskt ägande av amerikanska 

statsobligationer har varit en bidragande faktor till de sjunkande obligationsräntorna i USA.  
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1. Introduktion 

Introduktionen inleds med hur USA:s statsskuld sett ut genom historien och hur räntan på 

statsobligationer har förändrats under samma period. Vidare presenteras det gap   i 

litteraturen som studien avser att fylla. Slutligen presenteras syfte och frågeställning. 

Sedan mitten av 1980-talet har USA haft fallande statsobligationsräntor. Som ett aktuellt 

exempel har sedan 1980-talet den 10-åriga statsobligationsräntan fallit från 15% till 

historiens absolut lägsta nivå som nu i rådande coronapandemi understiger 1 %. En 

statsobligation är en räntebärande investering, som innebär att den som investerar lånar ut 

pengar till en stat i utbyte mot en fast ränta. Staten använder sig utav statsobligationer för 

att tillhandahålla pengar för finansiering av nya projekt eller satsningar. I denna uppsats 

avser obligationsräntan den ränta som förändras med priset, som handlas aktivt på den 

amerikanska obligationsmarknaden. Relationen mellan pris och ränta på obligationer har ett 

omvänt förhållande, vilket betyder att när obligationspriset stiger så sjunker 

obligationsräntan (SEC, 2012). 

 

Fallande räntor i sig är inte konstigt, men enligt nationalekonomer är detta 

uppseendeväckande då USA haft ett budgetunderskott i decennier. Att ett statligt 

budgetunderskott leder till ökade räntor på statsobligationer är vedertaget inom ekonomiska 

teorier. En av dessa teorier är den neoklassiska tillväxtmodellen som bygger på Robert 

Solows forskning kring ekonomisk tillväxt (Carlin & Soskice, 2006, 470 - 471). Baserat på 

Solows forskning har en mer övergripande identitet tillkommit som kallas för: Saving-

investment-identity vilket ger en tydlig bild av förhållandet mellan obligationsränta och 

budgetunderskott. Saving-investment-identity bygger på antagandet att det råder jämvikt 

oavsett värdet på dess variabler, där jämvikten måste stämma per definition. Sambandet ser 

ut på följande sätt (Krugman et al., 2007); 
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 𝑃𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡 𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 + 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡 ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡

= 𝐼𝑛ℎ𝑒𝑚𝑠𝑘𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 + 𝑈𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑢𝑡𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒𝑡

− 𝑈𝑡𝑙ä𝑛𝑑𝑠𝑘𝑡 𝑖𝑛𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

 

 (1) 

 

Vid en reducering av budgetbalansen, balanseras detta genom att räntan höjs vilket 

genererar ett högre privat sparande eller att de inhemska investeringarna minskar. Denna 

reducering kan även balanseras genom en ökning av utländskt inflöde av kapital, där 

utländsk efterfrågan på säkra investeringar ökar och ser därmed en möjlighet att köpa 

nyligen utfärdade amerikanska statsobligationer vilket höjer räntan (Diamond, 1965). Som 

nämnts ovan så har historien återspeglat en helt annan bild av verkligheten där USA:s 

federala budgetunderskott och statsskuld har ökat stadigt de senaste 20 åren samtidigt som 

fallande statsobligationsräntor kunnat observerats. Ett bra exempel på detta är att i mars 

månad 2001, under rådande IT-krasch, kunde en investerare köpa den 10-åriga amerikanska 

statsobligationen med en ränta på 4.9% (U.S. Department of the Treasury, 2001). Då 

uppgick USA:s budgetöverskott till 2 % av BNP och statskulden till 33 % av BNP (US 

Government, 2016), samtidigt som Congressional Budget Office (CBO) projicierade att hela 

den amerikanska statskulden skulle vara betald inom ett årtionde (The Federal Reserve 

Board, 2001). Detta kan jämföras med 2019, då USA kunde stoltsera med ett 

budgetunderskott på 4.6 % av BNP, en statsskuld på 79% av BNP (OMB, 2018), samtidigt 

som CBO nu har projicerat att USA kommer ha en statsskuld på 105% av BNP inom ett 

årtionde (Congressional Budget Office, 2019). Trots detta så har räntan på den amerikanska 

10-åringen under perioden 2001 till 2019 sjunkit med 2 procentenheter. Hur kan detta vara 

möjligt? Jag argumenterar i denna studie för att utländsk efterfrågan på amerikanska 

statsobligationer har svaret på detta mysterium.  

 

De senaste årens makroekonomiska debatt har cirkulerat mycket kring USA och Kina, där 

handelstullar varit ett populärt ämne. Kina har under decennier lyckats bygga upp ett 

överskott i bytesbalansen delvis med hjälp av en hög sparkvot och en exportdrivande 
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tillväxtpolitik. Detta överskott har till stor del investerats i utländska tillgångar, bland annat 

i länder som har ett budgetunderskott, vilka behöver lån för att finansiera den inhemska 

konsumtionen. Ett stort fokus från kinesiskt håll har då varit att förvärva amerikanska 

statsobligationer, där den inhemska konsumtionen är hög (House of Representatives, 2007). 

Genom att Kina drivit ett handelsöverskott gentemot USA sedan 1985 kan man argumentera 

för att Kina lånar ut pengar till USA, för att USA ska fortsätta konsumera kinesiska varor 

(U.S. Department of the Commerce, n.d.).  

 

Utländsk efterfrågan på amerikanska statsobligationer har ökat stadigt sedan 2001 (U.S. 

Department of the Treasury, n.d.), och sedan dess nått historiskt höga nivåer. Denna 

efterfrågan kommer främst från tillväxtmarknadsekonomier, där Kina är en av de största 

aktörerna och innehar 16% av samtliga amerikanska statsobligationer som ägs av utländska 

aktörer. Kinas totala värde av amerikanska statsobligationer uppgick i december 2019 till 

$1,070 miljarder. Kina är idag världens näst största innehavare av amerikansk skuld. Japan 

passerade Kina i mätningarna i juni 2019 (U.S. Department of the Treasury, n.d.). Detta kan 

förklaras med att Japans handelsöverskott har ökat.  

 

Med en amerikansk statskuld som under de senaste åren varit på historiskt höga nivåer och 

där man samtidigt har ett handelsunderskott gentemot många tillväxtländer, kan den 

växande efterfrågan på amerikanska statsobligationer leda till att USA har svårigheter med 

att minska sin statsskuld (U.S. Department of the Commerce, n.d.). Historien visar att USA 

finansierar sin inhemska konsumtion till stor del genom att utfärda nya statsobligationer, 

där Kina med sin export-drivande tillväxtpolitik och höga sparkvot är en stark köpare 

(House of Representatives, 2007). Enligt ekonomisk teori, bör ett långsiktigt 

handelsunderskott leda till en depreciering av den inhemska valutan, som exporten kan 

förväntas gynnas av  (Carlin & Soskice, 2006, 282). I USA är detta inte fallet. I och med att 

Kina öppet har en exportdrivande tillväxtpolitik så gynnas Kina av att hålla sin egen valuta 

(RMB) svag gentemot dollarn (Carlin & Soskice, 2006, p. 733). Efterfrågan på RMB ökar 
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när exporten ökar, och för att hålla valutan på fortsatt låga nivåer mot omvärlden kan den 

kinesiska regeringen köpa amerikanska statsobligationer för att minska efterfrågan på 

kinesisk valuta och öka efterfrågan på amerikanska dollar. Detta leder till att USA har svårt 

att minska sin statsskuld om man fortsätter finansierar sin konsumtion med lån (Carlin & 

Soskice, 2006, p. 182).  Flera tidigare studier har presenterat och bevisat att utländskt ägande 

av amerikanska statsobligationer har varit en bidragande faktor till de låga 

obligationsräntorna i USA (Beltran et al., 2013; Warnock & Warnock, 2009). Laubach 

(2003) fann att en ökad statsskuld i USA historiskt haft en positiv effekt på de amerikanska 

obligationsräntorna. Tidigare studier har enbart undersökt effekten av ett totalt utländskt 

ägande. Hur stor effekt Kinas efterfrågan på amerikanska statsobligationer har haft på de 

amerikanska räntorna har i tidigare studier inte undersökts. Således blir studiens bidrag att 

komplettera den forskning som undersökt totalt utländskt ägande, och analyser om resultatet 

av Kinas efterfrågan på amerikanska statsobligationer ligger i linje med tidigare forskning.  

 

Anledningen till varför just kinesiskt ägande är i centrum för denna studie, är delvis den 

ekonomiska debatt som kretsat kring USA och Kina de senaste åren, men också för att Kina 

under decennier har varit en av de största aktörerna på den amerikanska 

statsobligationsmarknaden och i dagsläget äger 8% av samtliga amerikanska 

statsobligationer. Nationalekonomer riktar därav oro över att Kina ska dumpa sitt innehav 

av amerikanska statsobligationer som vedergällning för de tullar som Trump-

administrationen har infört på kinesisk import. Vilket sannolikt destabiliserar världens 

finansmarknader, driver räntorna högre samt pressar spänningarna mellan världens två 

största ekonomier in i outforskat territorium (Yeung, 2019). Vidare kan diskuteras vilken 

ekonomisk makt Kina har inom den amerikanska politiken i fråga om bland annat 

amerikanska räntor och handelstullar. Syftet med uppsatsen är således att undersöka om det 

finns empiriskt stöd för att Kinas efterfrågan på amerikanska statsobligationer har varit en 

bidragande faktor till de sjunkande obligationsräntorna i USA. Studiens frågeställning 
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formuleras på följande sätt: Har ett ökad kinesiskt ägande av amerikanska statsobligationer 

en negativ effekt på den 10-åriga statsobligationsräntan? 

 

Studien avgränsas till en tidsperiod som sträcker sig mellan januari 2010 till och med 

december 2019. Finanskrisen 2008/09 är exkluderad från denna studie på grund av att 

räntorna på den amerikanska statsobligationsmarknaden var väldigt volatila under denna 

tidsperiod. Det ska dock tas i beaktande att USA:s budgetunderskott, som är inkluderat i 

modellen, visade ett högt underskott under en kort period mellan åren 2010 till 2012. Detta 

på grund av de räddningspaket som sattes in i USA:s ekonomi efter finanskrisen. Vidare 

används den 10-åriga amerikanska statsobligationen. Anledningen till detta är att den 10-

åriga statsobligationen anses vara ”the U.S. benchmark”, vilket innebär att folk ser på dess 

ränta som ett riktmärke för alla amerikanska räntor (The street, 2012, p. 23). Kapitalinflödet 

från utländska aktörer till den amerikanska statsobligationsmarknaden med fokus på just 

Kina är den avgränsning som också görs i denna studie.  
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2. Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 

Denna sektion presenterar ekonomiska teorier som denna studie bygger på. Sektionen 

avslutas med att presentera tidigare studier. 

 

2.1 Teoretiskt ramverk 

2.1.1 Handelsbalans 

Handelsbalans är en översikt av ett lands varuhandel, som visar värdet av alla varor som 

landet exporterar och importerar. Ett handelsöverskott betyder att värdet på exporten är 

större än värdet på importen. Om värdet på exporten i sin tur är mindre än importen kallas 

detta för handelsunderskott.  

 

Kina har sedan 1985 bedrivit ett handelsöverskott med USA. Under tidsperioden som denna 

studie avgränsar sig inom har värdet mer än dubblerats. Genom att USA köper mer kinesiska 

produkter än vad Kina köper amerikanska produkter, stiger efterfrågan på kinesisk valuta 

(RMB) och bör resultera i en appreciering av dess valuta (Carlin & Soskice, 2006, p. 312). 

Kinesiska regeringen bedriver öppet en export-drivande tillväxtpolitik. Vilket således 

resulterar i att en appreciering av RMB, innebär att kinesiska varor blir mindre 

konkurrenskraftiga. För att bibehålla konkurrenskraftiga priser tvingas den kinesiska 

centralbanken (People´s Bank of China) att ingripa för att förhindra en appreciering 

(Warnock & Warnock, 2009). Vidare menar Warnrock & Warnrock, 2009, att dessa 

inventioner sannolikt skulle kunna korrelera i stor utsträckning med större kinesiskt 

kapitalinflöde till USA, för att således hålla den kinesiska valutan på fortsatt låga nivåer 

 

Det kan argumenteras för att ju mer Kina exporterar till USA desto större interventioner 

krävs från den kinesiska centralbanken för att bibehålla ett lågt värde på RMB. När större 

interventioner krävs, kan den kinesiska efterfrågan på amerikanska statsobligationer 
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förväntas öka. Vidare leder en ökad efterfrågan på statsobligationer till att priset på 

obligationerna ökar, vilket resulterar i att räntan på obligationerna sänks (SEC, 2012).  

 

Fortsättningsvis har tidigare studier visat på att totalt utländskt ägande av amerikanska 

statsobligationer har en negativ påverkan på de amerikanska statsobligationsräntorna 

(Beltran et al., 2013; Warnock & Warnock, 2006). I och med att Kinas överskott bara växer, 

och att Kina äger 8% av samtliga amerikanska statsobligationer, kan man argumentera för 

att Kina har en påverkan på amerikanska statsobligationsräntor genom deras förskaffande 

av amerikanska statsobligationer. Således kan en slutsats dras att kinesiskt ägande av 

amerikanska statsobligationer samt handelsbalansen mellan USA och Kina bör inkluderas 

i en modell för att undersöka förändringen i obligationsräntan.   

 

2.1.2 IS/LM 

Den klassiska IS-LM modellen är en central del i detta arbete. Modellen används för att 

illusterara jämviktsförhållandet mellan BNP och nominell ränta. IS är en förkortning av 

Investments-Savings som beskriver förhållandet på varumarknaden och LM är en 

förkortning på Liquidity-Money som beskriver förhållandet på penningmarknaden. Trots att 

BNP inte kommer behandlas i detta arbete, anser jag att denna modell är relevant för att 

tydligt visa hur ett ökat utbud av statsobligationer och ökad efterfrågan på statsobligationer 

påverkar räntan. Modellen innefattar samtidigt variabler som direkt kan kopplas till BNP, 

såsom inflationsförväntningar, handels- och budgetbalans.  
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LM-kurvan  

Penningmarknaden visar på sambandet mellan utbud av pengar och efterfrågan på pengar 

vid olika räntenivåer. Efterfrågan på pengar beror på den alternativkostnad som det innebär 

att hålla finansiella tillgångar som inte ger någon betydande ränta (pengar) mot finansiella 

tillgångar som erbjuder ränta (Obligationer). Alternativkostnad är den förlorade intäkt från 

det alternativ som en investerare inte valt att nyttja. Skillnaden mellan att hålla pengar 

istället för obligationer är att det senare inte är i nominella termer kapitalsäkert, där en 

ökning i räntan indikerar på att obligationspriset har fallit. Utbudet på pengar bestäms, givet 

prisnivån, av landets centralbank via bankmultiplikatorn (Carlin & Soskice, 2006, pp. 269–

273). I den vänstra delen av figur 1 och 2 visas nominell ränta på den vertikala axeln och 

real penningmängd på den horisontella. I den högra delen av figurerna har vi nominell ränta 

på den vertikala axeln och BNP på den horisontella.  

 

 𝑀𝑆

𝑃
= 𝐿(𝑌, 𝑖) 

 (2) 

 

 

Där 𝑀𝑆 är penningmängden, P är prisnivå och 𝐿(𝑌, 𝑖) är efterfrågan på pengar.  
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Figur 1: Härledning av LM-kurvan 

 

Figur 2: Skift i LM-kurvan 

 

LM-kurvan har en positiv relation mellan räntan och BNP vilket illustreras i figur 1. Där en 

ökad efterfrågan på pengar innebär att efterfrågan för obligationer sänks. Lägre efterfrågan 

på obligationer leder till att obligationspriset pressas nedåt och resulterar i en sänkt ränta 

(Carlin & Soskice, 2006, pp. 29–43). Figur 2 illustrerar hur LM-kurvan skiftas till följ av 

en ökning av penningmängden. Detta resulterar i att LM-kurvan skiftad ned och att räntan 

sänks.  
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IS-kurvan 

IS-kurvan härleds från varumarknaden som beskriver vilken räntenivå som krävs för att 

varumarknaden skall befinna sig i jämvikt. Ett lands totala produktion visas av (Carlin & 

Soskice, 2006): 

 

𝑌 = 𝐶(𝑌 − 𝑇, 𝑌𝑒 − 𝑇𝑒, 𝑖 − 𝜋𝑒) + 𝐼(𝑖 − 𝜋𝑒 , 𝑌𝑒) + 𝐺 + 𝑋(𝑌∗, 𝑌𝑒∗, 𝜀) − 𝜀𝐼𝑀(𝑌, 𝑌𝑒 , 𝜀) 

 

𝑌: BNP, produktion 

𝑌𝑒: Förväntad produktion 

𝑌∗: Utländsk produktion 

𝑌𝑒∗: Förväntad utländsk produktion 

𝐶: Privat konsumtion 

𝑇: Skatter (netto) 

𝑇𝑒: Förväntade framtida skatter 

𝐼: Privata investeringar 

𝑖: Nominell ränta  

𝜋𝑒: Förväntad inflation 

𝐺: Offentliga utgifter  

𝑋: Export  

𝜀: Real växelkurs, 𝜀 =
𝐸𝑃

𝑃∗ där 𝑃: prisnivå; 𝑃∗: utländsk prisnivå; 𝐸: nominell växelkurs 

𝐼𝑀: Import 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 
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Figur 3: Härledning av IS-kurvan 

 

 

I figur 3 är produktionen (Y) oändligt elastiskt vilket betyder att den anpassas direkt till 

efterfrågan (Z). Marknaden är i jämvikt när efterfrågan är lika stor som produktionen (𝑌 =

𝑍). IS-kurvan har därmed en negativ relation med räntan och BNP. Vilket betyder att vid en 

sänkning av räntan, ökar inhemska investeringar och konsumtionen. Detta leder i sin tur till 

ökad aggregerad efterfråga och högre BNP, vilket kan ses i modellen ovan (Carlin & 

Soskice, 2006, pp. 29–43). 

 

IS/LM-modellen 

Jämvikten beräknas genom att förena LM-kurvan (ekvation 2) och IS-kurvan (ekvation 3).  

IS:  𝑌 = 𝐶(𝑌, 𝑇, 𝑌𝑒 , 𝑇𝑒, 𝑖 − 𝜋𝑒) + 𝐼(𝑖 − 𝜋𝑒 , 𝑌𝑒) + 𝐺 + 𝑁𝑋(𝑌, 𝑌𝑒, 𝑌∗, 𝑌𝑒∗, 𝜀) 

LM:  
𝑀𝑆

𝑃
= 𝐿(𝑌, 𝑟 + 𝜋𝑒)  

(4) 

(5) 
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Figur 4: Jämvikt i IS/LM-modellen 

 

Kombinationen av ränta och BNP som gör att varumarknaden och penningmarknaden är i 

balans, hittas vid kurvornas skärningspunkt. 

 

Figur 5: Skift i IS-kurvan 

 

IS/LM är en modell som på ett relativt enkelt sätt förklarar och ger en tydligt strukturell 

specifikation av förändringen av räntorna. Som nämnts i uppsatsens begränsningar agerar 

den 10-åriga amerikanska statsobligationsräntan som ett riktmärke för alla amerikanska 

räntor, vilket torde innebära att en förändring av räntan i en IS/LM-modell indikerar också 

en förändring i den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan.   

 

Figur 6: Skift i LM-kurvan 

 



 

 

 

13 

För att koppla teorin till de variabler som används i denna uppsats följer en utläggning om 

vad som har en påverkan på räntan. Följande händelser indikerar på en räntesänkning enligt 

IS/LM, vilket illustreras i figur 5 med att IS-kurvan skiftar till vänster: Överskott i 

statsbudgeten (G minskar, eller T ökar), förväntad framtida produktion (minskar 𝑌𝑒) samt 

exogena effekter som minskar nettoexporten (minskar 𝑁𝑋). Vidare illustrerar figur 6 en 

räntesänkning genom att LM-kurvan skiftar höger: finanspolitisk åtstramning (minskar 𝐺) 

samt penningpolitisk expansion (ökar 
𝑀𝑆

𝑃
), ökad förväntad inflation (ökar 𝜋𝑒) (Carlin & 

Soskice, 2006, pp. 41–43).  

 

I modellen som presenteras nedan så inkluderas inte alla variabler som går att anpassa i en 

IS/LM modell. Med anledning av att räntor förutser framtida tillgångspriser, kommer 

variabler som karaktäriseras med förutseende förväntningar att användas, eller i alla fall 

som kan observeras i realtid. Inflationsförväntningar är en variabel som inkluderas i denna 

studies empiriska modell och som utifrån IS/LM har tydligt en negativ effekt på räntan.  

Som nämnts i ovanstående stycke spås budgetbalans ha en tydligt negativ inverkan på 

räntan. Till följd av detta inkluderas USA:s budgetunderskott i den empiriska modellen.  

Effekten som utländska aktörer har på räntan enligt IS/LM-modellen bygger enbart på 

efterfrågan på inhemska produkter. Som ovan nämnt resulterar exogena effekter som 

minskar nettoexporten till att räntan sänks, därav används handelsbalans som ett mått på 

detta. I studien av Warnock & Warnock (2006) användes IS/LM modellen för att kontrollera 

utländskt kapitalinflöde till USA och dess effekt på de långsiktiga obligationsräntorna.  

 

Således, med motiveringarna gjorda ovan har variablerna budgetbalans, handelsbalans och 

inflationsförväntningar, en betydande påverkan på räntan enligt IS/LM modellen och bör 

inkluderas i modellen studien använder. 
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2.1.3 Det riskjusterande ränteparitetsvillkoret 

 

Det riskjusterade ränteparitetsvillkoret är ett samband mellan penning- och valutapolitik. 

Villkoret förklarar förändringen i valutakurser i förhållande till räntor mellan olika länder. 

Vidare säger även villkoret att räntorna i de båda länderna ska vara lika stora, när växelkurs, 

förväntad växelkurs och riskpremie inkluderas. Riskpremien kompenserar för kreditrisken 

mellan de två obligationerna (risk för betalningsinställelse). Om räntan i USA är lägre än i 

omvärlden, kommer investerare att leta sig bort ifrån amerikanska obligationer och istället 

söka sig till investeringar som genererar en högre ränta. Ett sådant scenario skulle leda till 

att den amerikanska dollarn deprecieras, till följd av en lägre efterfrågan på amerikanska 

dollar. Som diskuteras under avsnitt 2.1.1 om handelsbalans, är en svag dollar ett incitament 

för att Kina ska fortsätta konsumera amerikanska statsobligationer för att försöka hålla 

USA:s valutakurs på en nivå som gynnar Kinas export. Investerare måste även betala en 

riskpremie (𝜌𝑡) då obligationerna inte är perfekta substitut. Det riskjusterande 

ränteparitetsvillkoret definieras matematiskt enligt följande (Carlin & Soskice, 2006, 334).  

 

 
𝑖 = 𝑖∗ +

𝑒𝑡+1
𝐸 − 𝑒𝑡

𝑒𝑡
+  𝜌𝑡 

 (6) 

Där 𝑖 är den inhemska räntan, 𝑖∗ omvärldsräntan, 
𝑒𝑡+1

𝐸 −𝑒𝑡

𝑒𝑡
  är förväntade 

växelkursförändringen samt 𝜌𝑡  är riskpremien.   
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Figur 7: Ränteparitetsvillkoret och IS/LM 

 

Ponera att ett lands ekonomiska förutsättningar ändras, vilket medför att landet nu anses 

vara mer trolig att misslyckas med att återbetala sin statsskuld. Detta leder till en ökning 

av riskpremien (𝜌) vilket illustreras i figur 5 med att UIP-kurvan skiftar utåt. Genom att 

den riskjusterade obligationsräntan är lägre än omvärldsräntan (𝑖 − 𝜌 <  𝑖∗), leder detta till 

en depreciering av valutan: Den nominella växelkursen går från 𝑒0 till 𝑒1. Deprecieringen 

leder i sin tur till att IS-kurvan skiftar till höger. Slutligen resulterar detta i att räntan 

överstiger omvärldsräntan med storleken på riskpremien (𝜌). Ett mer konkret exempel, 

som också återkopplar till problembakgrunden är att om USA påvisar en låg sannolikhet 

att återbetala sina skulder påvisar amerikanska statsobligationer en hög riskpremie. Vilket 

kan indikera att Kina är benägna att köpa fler amerikanska statsobligationer med 

anledning av att gynna Kinas exportpolitik. Med motiven ovan inkluderas riskpremie i den 

empiriska modellen.  
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2.1.4 Den statliga budgetidentiteten 

 

 

Statlig budgetidentitet beskriver hur ett land finansierar sina statliga utgifter.  

 

 𝐺 + 𝑖𝐵 = 𝑇 +△ 𝐵 +△ 𝐻  (7) 

 

𝐺 är statliga utgifter, 𝑖𝐵 är räntan på statsskuld, 𝑇 är skatteintäkter, △ 𝐵 är värdet av 

försäljningen av nyligen utfärdade statsobligationer och △ 𝐻 värdet av att centralbanken 

trycker nya pengar. Utgifter kan antingen finansieras genom skatteintäkter, utfärda nya 

statsobligationer eller trycka nya pengar. Enligt Carlin & Soskice (2006) har USA 

finansierat stora delar av sina utgifter genom att utfärda nya statsobligationer. Genom att 

USA finansierar sin inhemska konsumtion till stor del av lån, torde USA befinna sig i ett 

läge där riskpremien är hög samt ge Kina incitament till att tillhandahålla fler amerikanska 

statsobligationer (se det riskjusterade ränteparitetsvillkoret).  

 

Studien bygger inte på den statliga budgetidentiteten, utan är väsentlig för läsaren i den 

mening att se kopplingen mellan utförandet av nya statsobligationer och statsskuld. Där Nya 

statsobligationer ökar USA:s statskuld, vilket leder till att USA i sin tur måste betala högre 

belopp till långivarna i form av ränta. 
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2.2  Tidigare studier 
 

Det finns en hel del empiriska studier som visar vad som påverkar räntan på långsiktiga 

statsobligationer, och hur stora dessa effekter är. Forskare är eniga med att vad som påverkar 

räntorna på långsiktiga statsobligationer är komplext och består av många faktorer (Beltran 

et al., 2013; Laubach, 2003; Warnock & Warnock, 2009).  

 

Under juli 2015 på uppdrag från Obama-administrationen, gjordes en studie på vad som har 

orsakat fallande räntor i USA under de senaste 30 åren. I studien presenterades effekten av 

olika faktorer tillsammans med ekonomiska teorier vad som har påverkat samt vad som 

kommer att påverka räntorna framöver. Faktorer som budgetbalans, produktionstillväxt, 

befolkningstillväxt, tekniska framsteg, finans- och penningpolitiska åtgärder, det globala 

sparöverskottet och riskpremie var några av de faktorer som studien lyfte fram. I och med 

att de globala marknaderna integrerar i större utsträckning med varandra, så har 

förhållandena på utländska marknader blivit en stor bidragande faktor till de låga 

amerikanska räntorna (Council of Economic Advisers, 2015).  

 

För att ge läsaren en förståelse varför en investerare väljer att placera kapital i långsiktiga 

statsobligationer, presenteras tidigare studier som beskriver statsobligationer som ett ”safe 

haven”. Enligt vissa teorier, så leder denna egenskap av säkerhet till lägre räntor på 

statsobligationer, där investerare världen över har en unik efterfrågan på ”riskfria” 

tillgångar. Detta driver upp priset på statsobligationer och därmed sänker räntan 

(Krishnamurthy & Vissing-Jorgensen, 2012). I en annan studie hävdas det att affärsbanker 

använder sig utav statsobligationer för att säkerställa värdet på inlåningskonton, vilket också 

bygger på den säkerhet som amerikanska statsobligationer erbjuder (Bansal et al., 1996).   

Den amerikanske nationalekonomen Thomas Laubach använde sig utav budgetprognoser 

från Congressional Budget Office (CBO) och Office of Management and Budget (OMB), 

för att estimera effekten som budgetunderskott, inflationsförväntningar, riskpremie och 
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statsskuld hade på den framtida 10-åriga amerikanska statsobligationsräntan (Laubach, 

2003). Laubach (2003) byggde sin empiriska modell med hjälp Ramseys tillväxtmodell, som 

förenklat kan beskrivas med att en konsument söker att optimera sin nytta inom givna 

budgetrestriktioner (Ramsey, 1928). Laubach (2003) använde sig utav data som var 

insamlat mellan januari 1976 till och med januari 2003. Laubach (2003) kunde statistiskt 

säkerställa att en enprocentig ökning i budgetunderskott leder till en ökning av den 10-åriga 

amerikanska statsobligationsräntan med 25 baspunkter (0.25%).  

 

Desto färre studier har gjorts på utländsk efterfrågan av amerikanska statsobligationer. En 

av dessa är Warnock & Warnock (2009)’s välarbetade studie som menar att 

budgetunderskott och utländsk efterfrågan av obligationer har en påverkan på den 

amerikanska 10-årig obligationsräntan. Deras arbete tyder på att stora köp av amerikanska 

statsobligationer från utländska aktörer har bidragit till de låga nivåerna på amerikanska 

räntor, som har observerats under de senaste åren. Författarna presenterar ett hypotetiskt 

resultat där om det inte hade varit någon utländsk efterfrågan på amerikanska obligationer 

skulle den amerikanska 10-årig obligationsräntan stått 80 baspunkter högre. Warmock & 

Warnock (2009) estimerade sina resultat utifrån en enkel multipel OLS-regression, med 

inflationsförväntningar, förväntad BNP tillväxt, förväntad budgetunderskott mot BNP, 

utländsk ägande av amerikanska statsobligationer och riskpremie som oberoende variabler. 

Specifikationen är relativ enkel med minimala strukturella antaganden, där de oberoende 

variablerna är lättförstådda och tolkningsbara. Warnock & Warnock (2009) har använt sig 

utav data som är insamlat månatligen under perioden januari 1986 till mars 2005, vilket jag 

hävdar är en fördel då man är oberoende av budgetprognoser som Laubach (2003) använde 

sig utav.  

 

Liknande resultat presenterades av Beltran et al (2013), där en ökning med $100 miljarder 

dollar i utländskt tillhandahållande av amerikanska statsobligationer sänker räntan på den 

amerikanska 10-åriga statsobligationen från 40 till 60 baspunkter. Metoden som används av 
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Beltran et al (2013) är mer sofistikerad jämfört med ovanstående. För att estimera vilken 

effekt utländskt ägande av amerikanska statsobligationer har på obligationsräntan användes 

multipel linjär OLS-regression och Vector Autoregressiv model (VAR). VAR-metoden 

används för att beskriva de oberoende variablernas framtida utveckling baserat på deras 

gemensamma historia (Stock & Watson, 2015, p. 685). En av anledningarna till varför 

författarna använde sig utav VAR-metoden var att i deras studie separerades det totala 

utländska ägandet i två delar, privat utländskt ägande och utländskt ägande som kom från 

officiella kanaler (vilken min studie inte tar hänsyn till). Genom en VAR-modell kunde 

Beltran et al (2013) fånga upp samspelet mellan privata och officiella flöden i långsiktiga 

obligationsräntor. Studien bygger på data som är insamlat under perioden januari 1994 till 

och med juni 2010 (Beltran et al., 2013). Vidare hade författarna också inkluderat variabler 

såsom riskpremie och budgetunderskott. Tidigare studier har behandlat inflöde av utländskt 

kapital som exogen, medan Beltran et al. (2012) tar hänsyn till endogenitet i dessa flöden. 

Effekten på detta blev således att när man behandlar inflöde av utländskt kapital som 

endogen, blir de estimerade resultaten starkare (Beltran et al., 2013). Samma modell 

använde Council of Economic Advisers (2015) sig av för att estimera effekten som 

riskpremie har på räntan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

20 

3. Datainsamling 

Sektionen inleds med en beskrivning vart materialet är hämtat från, som följs av en 

förklaring av varje variabel.  

 

I denna uppsats använder jag mig utav månadsuppgifter från Treasury International Capital 

Reporting System (TIC). TIC mäter ut- och inflöde av kapital från USA och används av 

USA:s regering för att tillfoga sig information. Jag använder mig utav TIC för att samla in 

data om hur stort Kinas- och det totala utländska tillhandahållande är av amerikanska 

statsobligationer under perioden januari 2010 till och med december 2019 (U.S. 

Department of the Treasury, n.d.). Det totala utländska ägandet har exkluderat det kinesiska 

ägandet, då det innefattas under variabeln för kinesiskt ägande. Kina innehar ungefär 16% 

av de totala utländska ägandet amerikanska statsobligationer (U.S. Department of the 

Treasury, 2019). 

 

Jag kommer att fokusera på den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan. Anledningen 

till detta är att den 10-åriga statsobligationen anses vara ”the U.S. benchmark”, vilket 

innebär att folk ser på dess ränta som ett riktmärke för alla amerikanska räntor. Just den 10-

åriga statsobligationsräntan har använts i flera tidigare studier (Beltran et al., 2013; 

Bernanke et al., 2004; Laubach, 2003; Warnock & Warnock, 2006). Datamaterialet är 

insamlat från U.S. departement of the Treasury, som är den mest tillförlitliga källan för 

sammanställning av den dagliga räntan på amerikanska statsobligationer. Räntan är 

uträknad genom ett medelvärde på samtliga handelsdagar under en månad (U.S. Department 

of the Treasury, n.d.). 
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Vidare kommer också riskpremie användas i studien. Riskpremie är den extra avkastning 

investerarna ”kräver” för att låsa upp sina pengar i den amerikanska 10-åriga 

statsobligationen, mot avkastningen som hade erhållits om man istället hade investerat sina 

pengar i kortsiktiga räntepapper under samma period (Adrian et al., 2014). Beräkningarna 

som riskpremien bygger på kallas för AFC-modellen (Adrian et al., 2013). Adrian et al 

(2013) använder sig utav ekonomiska teorier för att bryta ner den nominella räntan på den 

amerikanska 10-åriga statsobligationen till framtida rörelser av kortfristiga statsräntor och 

riskpremier (Council of Economic Advisers, 2015). I och med detta så finns det risk för 

potentiellt endogenitetsproblem vilket behandlas under avsnitt 4 Metod och Empirisk 

modell. Uppgifterna är hämtade från Federal Reserve Bank of  New York’s officiella 

hemsida (Federal Reserve Bank of New York, n.d.).  

 

Inflationsförväntningar påverkar nästan alla ekonomiska beslut som ett hushåll eller 

investerare kan tänkas stå inför. Inflation är en ökning av prisnivån på varor och tjänster i 

ett land, vilket betyder att pengars värde minskar. Med förväntningar på inflation så skapar 

man de facto inflation (Sveriges Riksbank, n.d.). Det tas i beaktande om ett hushåll 

verkligen har råd med ränta och amorteringar på det nya huset, eller huruvida en investerare 

väljer att investera sina pengar. Variabeln beskriver den 10-åriga inflationsförväntningen 

och presenteras månatligen, dvs det inflationen förväntas bli i genomsnitt under de 

kommande tio åren (J. G. Haubrich, 2009). Materialet är inhämtat från Federal Reserve 

Bank of Clevelands officiella hemsida. Där estimaten bygger på en modell som presenteras 

av (J. Haubrich et al., 2011). Där använder man sig utav räntan på statsobligationer, 

inflationsdata samt undersökningsbaserade mått på inflationsförväntningar. Genom att 

inflationsförväntningarna är uträknade delvis med hjälp av amerikanska 

statsobligationsräntor utgör denna variabel ett potentiellt endogenitetsproblem vilket 

behandlas under avsnitt 4 Metod och Empirisk modell.   
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Handelsbalansen är inhämtad från U.S. Department of Commerce. Siffrorna presenteras 

varje månad och uttrycks i miljoner amerikanska dollar (U.S. Department of the Commerce, 

n.d.).  Ett handelsunderskott är när ett land importerar mer än vad det exporterar.  

 

Budgetbalansen i USA är inhämtad från U.S. Office of Management and Budget. Materialet 

uttryckts i miljoner dollar och presenteras månatligen. Budgetunderskott uppstår när statens 

utgifter är större än dess inkomster (The White House, 2019).  

 

Tabell 1: Data 

Variabel Variabel beskrivning Källa 

Ränta Den genomsnittliga amerikanska 

10-årig statsobligationsräntan 

(%/Månad) 

Treasury International Capital 

Reporting System (TIC). 

Kinesiskt ägande Kinas ägande av amerikanska 

statsobligationer 

($Miljarder/Månad) 

U.S. Department of the Treasury 

Totalt utländskt ägande Totalt utländskt ägande – 

Kinesiskt ägande av amerikanska 

statsobligationer 

($Miljarder/Månad) 

U.S. Department of the Treasury 

Budgetunderskott USA:s budgetunderskott 

($Miljoner /Månad) 

U.S. Office of Management and 

Budget 

Handelsunderskott USA:s handelsunderskott 

gentemot Kina ($Miljoner 

/Månad) 

U.S. Department of Commerce 

Inflation Inflationsförväntningar 

(%/Månad) 

Federal Reserve Bank of 

Cleveland 

RP Riskpremie (%/Månad) Federal Reserve Bank of New 

York 
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4. Metod och Empirisk Modell 

I metoden beskrivs de statistiska tillvägagångsätt som används, den empiriska modellen 

samt vilka tester som gjorts. Avsnittet behandlar även utelämnade variabler. 

4.1 Val av variabler 
 

I denna studie undersöks hur den 10-åriga obligationsräntan (Ränta) har förändrats över 

tid av inflationsförväntningar (Inflation), riskpremie (RP), Budgetunderskott, 

Handelsunderskott, kinesiskt ägande av amerikanska statsobligationer (Kinesiskt ägande) 

och totalt utländskt ägande av amerikanska statsobligationer (Totalt utländskt ägande). 

Dessa variabler anses, utifrån ekonomiska teorier och tidigare studier ha en betydande 

påverkan på den 10-åriga amerikanska statsobligationsräntan vilket diskuteras under avsnitt 

2 Teoretisk bakgrund och tidigare forskning. Det finns variabler som medvetet har 

utelämnats ur modellen, såsom det globala sparöverskottet, produktionstillväxt, 

demografiska förändringar samt finans- och penningpolitiska åtgärder där datainsamling 

inte var möjlig (Council of Economic Advisers, 2015; Laubach, 2003).  

 

Inflationsförväntningar 

Forskare som Beltran et alt (2013), Laubach (2003) och Warnock & Warnock (2009) har 

inkluderat inflationsförväntningar i sina studier för att estimera dess effekt på 

obligationsräntan. Vidare spås inflationsförväntningar ha en betydande negativ effekt på 

räntan utifrån IS/LM-modellen. Där en ökning i inflationsförväntningar förskjuter LM-

kurvan till höger där en lägre ränta kan observeras, se figur 6.  

 

Riskpremie 

Att inkludera riskpremie i modellen går i linje med tidigare studier (Beltran et al., 2013; 

Laubach, 2003; Warnock & Warnock, 2009). Riskpremie är som nämnts under avsnitt 3 

Datainsamling den extra avkastning investerarna ”kräver” för att låsa upp sina pengar i 
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den amerikanska 10-åriga statsobligationen, mot avkastningen som hade erhållits om man 

istället hade investerat sina pengar i kortsiktiga räntepapper under samma period (Adrian 

et al., 2014). Variabeln riskpremie kan förväntas utgöra ett potentiellt 

endogenitetsproblem, genom att variabeln beräknas med hjälp av amerikanska 

statsobligationsräntor, vilket beskriv under avsnitt 3 Datainsamling. Värt att notera är att 

Laubach (2003) och Warnock & Warnock (2009) använde sig utav en variant av 

riskpremie som inte utgjorde något potentiellt endogenitetsproblem, då dessa beräknade 

variabeln med hjälp av undersökningsdata. Vidare säger det riskjusterande 

ränteparitetsvillkoret att riskpremien har en betydande påverkan på obligationsräntan där 

den förväntade inverkan är att om riskpremien ökar bör även räntan öka, vilket illustreras i 

figur 7.  

 

Budgetunderskott 

Den förväntade inverkan ett amerikanskt budgetunderskott har på räntan är positiv. Ett 

budgetunderskott innebär att de offentliga utgifterna är större än skatteintäkterna (𝐺 > 𝑇). 

Således leder ett ökat budgetunderskott antingen till att de offentliga utgifterna ökar 

alternativt en minskning av skatteintäkter. Enligt IS/LM leder detta till att IS-kurvan 

skiftar till höger och således uppvisar en högre ränta, se figur 6. Liknande studier såsom 

Beltran et alt (2013) och Warnock & Warnock (2009) har inkluderat budgetunderskott 

som förklarande variabel för att förklara förändringen av obligationsräntan. 

 

Handelsunderskott 

När ett lands export är mindre än dess import har landet ett handelsunderskott. Enligt 

IS/LM-modellen leder ett handelsunderskott till att IS-kurvan skiftar till vänster vilket 

leder till en sänkt räntan, vilket illustreras i figur 5. Av denna anledning anses 

handelsunderskott vara en intressant variabel att studera i denna uppsats. 
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Totalt utländskt ägande av amerikanska statsobligationer 

Som diskuterats under avsnitt 2 Teoretisk bakgrund och tidigare studier, så har liknande 

studier visat på att totalt utländskt ägande av amerikanska statsobligationer har en negativ 

påverkan på de amerikanska statsobligationsräntorna. Genom att denna studies syfte är att 

undersöka om finns empiriskt stöd för att Kinas efterfrågan på amerikanska 

statsobligationer har varit en bidragande faktor till de sjunkande obligationsräntorna i 

USA, skulle valet att exkludera totalt utländskt ägande utelämna information vid 

estimeringen. Vidare leder en ökad efterfrågan på statsobligationer till att priset på 

obligationerna ökar, vilket resulterar i att räntan på obligationerna sänks (Omvänt 

förhållande). Med motiven ovan inkluderas totalt utländskt ägande i den empiriska 

modellen 

 

Kinesiskt ägande av amerikanska statsobligationer 

Genom att kinesiskt ägande av amerikanska statsobligationer genom historien har varit en 

av de i särklass största utländska ägarna av amerikanska statsobligationer, kan man 

argumentera för att den förväntade inverkan som kinesiskt ägande av amerikanska 

statsobligationer har på obligationsräntan bör gå i linje med tidigare studier som undersökt 

för totalt utländskt ägande. Vilket kan sammanfattas med att kinesiskt ägande förväntas ha 

en negativ påverkan på den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan.  
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4.2 Val av metod 
 

Modellen bygger på en kvantitativ metod där tidseriedata har använts under perioden januari 

2010 till och med december 2019. Det statistiska tillvägagångsättet är multipel linjär 

regression där minsta kvadrat metoden (OLS) har använts för att skatta koefficienterna. OLS 

är en förkorkortning av Ordinary least squares som innebär att regressionslinjen placeras 

så nära det observerade datamaterialet som möjligt (Stock & Watson, 2015, p. 162). OLS-

metoden är den mest använda ekonometrisk metoden för att beskriva utländsk ägande av 

amerikanska statsobligationer och dess effekt på räntan. Att använda OLS överensstämmer 

också med hur tidigare studier gick till väga när dessa skulle estimera liknande problem 

(Bernanke et al., 2004; Warnock & Warnock, 2009).  

 

För att OLS ska fungera krävs det att en del antaganden är uppfyllda. Antaganden är: 

Feltermen är normalfördelad med väntevärde noll; Alla observationer är oberoende och lika 

fördelade; Stora outliers är osannolika; Ingen perfekt multikollinearitet (Stock & Watson, 

2015, p. 170). Utöver dessa antaganden krävs det vid multipel linjär regression där 

tidsseriedata används även att det inte förekommer stationäritet eller autokorrelation. För 

att kontrollera för detta utförs en rad tester som presenteras under avsnitt 4.3 Tester.  

 

Som tidigare diskuteras under avsnittet 3 Datainsamling finns det ett potentiellt 

endogenitetsproblem, där Inflation och RP är båda beräknade med hjälp av amerikanska 

statsobligationsräntor. Detta skulle medföra att OLS-metoden inte är applicerbar, då det 

finns risk för simultan kausalitet (Stock & Watson, 2015, pp. 373–375, 386–387). För att 

lösa endogenitetsproblemet laggades dessa variabler. Argumentet för detta är att det 

nuvarande värdet på Inflation och RP kan vara endogena mot den beroende variabeln, men 

dess tidigare värden är inte föremål för detta problem (Espen Eckbo, 2011).  
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För att undersöka den relativa förändringen istället för den absoluta förändringen som 

Budgetunderskott och Handelsunderskott har på obligationsräntan användes den naturliga 

logaritmen på dessa variabler. Anledningen är att det rent empiriskt passade bättre, dvs 

passningen förbättrades, samt att det är teoretiskt rimligt att en procentuell förändring 

orsakar en lika stor förändring i obligationsräntan oavsett det absoluta värdet av variabeln 

vid tidpunkten. Vidare använder sig Laubach (2003) och Warnock & Warnock (2009) av 

relativa förändringar för att estimera budgetunderskottets effekt på obligationsräntan.   

 

Den grundläggande empiriska modellen liknar den som används i Warnock & Warnock 

(2009). Den empiriska modell som används i denna studie är följande:  

 

 𝑖Δ(𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑡) = 𝛼 + 𝛽1Δ(𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−1) + 𝛽2𝑙𝑛(𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑡)

+ 𝛽3Δ(𝐾𝑖𝑛𝑒𝑠𝑖𝑠𝑘𝑡 ä𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒𝑡)

+ 𝛽4Δ(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑢𝑡𝑙ä𝑛𝑑𝑠𝑘𝑡 ä𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒𝑡)

+ 𝛽5𝑙𝑛(𝐻𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑡) + 𝛽6Δ(RP𝑡−1) + 𝜀 𝑡 

 (8) 

 

 

 

Δ: Differentierad   

𝑙𝑛: Den naturliga logaritmen 

X𝑡−1: Laggad med en period 

 

Där 𝑖Δ(𝑅ä𝑛𝑡𝑎)𝑡  är den differentierade månatliga räntan för den amerikanska 10-åriga 

statsobligationen; 𝛽1Δ(𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−1) är den laggade och differentierade 10-åriga 

inflationsförväntningen; 𝛽2𝑙𝑛(𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑡) är USA:s logaritmerade 

budgetunderskottet under perioden; 𝛽3Δ(𝐾𝑖𝑛𝑒𝑠𝑖𝑠𝑘𝑡 ä𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒𝑡) är Kinas ägande av 

amerikanska statsobligationer i differentierad form; 𝛽4Δ(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑢𝑡𝑙ä𝑛𝑑𝑠𝑘𝑡 ä𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒𝑡) är 

totalt utländskt ägandet av amerikanska statsobligationer i differentierad form; 

𝛽5𝑙𝑛(𝐻𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑡) är USA:s logaritmerade handelsunderskott gentemot Kina; 

𝛽6Δ(RP𝑡−1) är riskpremien i laggad och differentierad form. 𝜀 𝑡 är feltermen. 
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4.3 Tester 

4.3.1 Heteroskedasticitet 

Med heteroskedasticitet i materialet kommer resultatet bli missvisande om man använder 

sig utav en linjär regression och det betyder att feltermen inte har konstant varians. 

Koefficienterna och p-värdena kan då visa felaktiga värden. För att kontrollera om det råder 

heteroskedasticitet gjordes ett Breusch-Pagan-test som tydligt visade att det råder problem 

med heteroskedasticitet i regressionen. Vi kan alltså inte finna empiriskt stöd för att det inte 

råder konstant varians med 5% signifikansnivå (se bilaga 3 i appendix). För att åtgärda detta 

användes robusta standardfel (Stock & Watson, 2015, p. 735).  

 

4.3.2 Multikollinearitet 

Förenklat är multikollinearitet när man har problem att hålla isär och isolera effekten som 

de oberoende variablerna har på den beroende variabeln. Anledningen till detta är att de 

korrelerar. Kontroll gjordes av detta genom att utföra ett variance inflation factor test (VIF-

test). Testet mäter hur mycket en oberoende variabel påverkas av dess korrelation med de 

andra oberoende variablerna, och hur mycket variabeln bidrar till regressionens standardfel 

(Akinwande et al., 2015). Samtliga VIF-värden var låga (under 10) vilket tyder på att det 

inte råder någon multikollinearitet i regressionen (se bilaga 4 i appendix).  

 

4.3.3    Normalfördelad med väntevärde noll 

Att feltermen ska vara normalfördelad med väntevärdet noll är ett av antagandena i OLS.  

För att kontrollera detta användes ett histogram, där det framgår att feltermen centreras 

mot noll (Se bilaga 5 i appendix). Detta indikerar att antagandet är uppfyllt och att 

feltermen är approximativt normalfördelad (Carlin & Soskice, 2006, p. 170).  

 

4.3.4 Stationäritet 

Med stationäritet menas när en variabels egenskaper såsom medelvärde, varians och 

autokorrelation är konstant över tid. Vilket betyder att förändringen i tid inte påverkar 
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distributionens form. Om tidsseriens variabler är icke-stationära kan det resultera i 

missvisande förklaringsgrad, Durbin-watson-, och t-statistika, vilket leder till felaktiga 

slutsatser om variablernas samband. För att kontrollera om variablerna är stationära kan 

man ta hjälp av ett unit root test. I denna studie användes ett Dicky-Fuller test (Stock & 

Watson, 2015, p. 603).  

 

H0 = Har unit root 

H1 = Har inte unit root 

 

Tabell 2: Augmented Dickey-Fuller test för unit root 

Namn Ränta Handels- 

underskott 

Budget- 

underskott 

Kinesiskt 

ägande 

Totalt 

utländskt 

ägande 

Inflation RP 

DF -2.515 -4.054 -13.876 -3.292 -2.061 -2.913 -1.859 

 

Utifrån tabell 3 konstateras det att samtliga variabler förutom Handelsunderskott och 

Budgetunderskott uppvisar värden som understiger de kritiska värdena. Detta betyder att 

Ränta, kinesiskt ägande, Totalt utländskt ägande, Inflation samt RP är icke-stationära. I 

och med att OLS-metoden är avsedd för att analysera stationärdata, måste serien 

transformeras om till stationär. Detta åtgärdas genom att differentiera dessa variabler 

(Stock & Watson, 2015, p. 572). Första differensen beräknas matematiskt på följande sätt: 

 

 Δ yt = yt – yt-1  
(9) 

 

 Kritiska värden DF:  

1% level -3.504  

5% level -2.889  

10% level -2.579  
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4.3.5 Autokorrelation 

 

När man använder sig utav tidserie 

 finns det risk att värdet av en variabel korrelerar med sig själv vid olika tidpunkter.  En 

ränta korrelerar i hög grad med ränta från föregående period. Om räntan på den amerikanska 

statsobligationen är låg i januari, är den troligtvis låg i februari samma år (Carlin & Soskice, 

2006, p. 173). Matematisk uttrycks detta: 

 

 𝐶𝑜𝑣(𝜀𝑖 , 𝜀𝑗|X) = 0, i  ̸ = J (10) 

 

Detta utgör ett problem med skattningarna enligt OLS-metoden, genom att residualens 

varians underskattas. Vilket leder till opålitliga estimat på förklaringsgraden, t-test, F-test 

samt konfidensintervallet (Stock & Watson, 2015, p. 648). För att kontrollera om det råder 

autokorrelation genomfördes ett Durbin-Watson test på den empiriska modellen. För att 

avgöra om det råder autokorrelation används två kritiska värden: Ett undre (𝐷𝐿), och ett övre 

( 𝐷𝐻). De kritiska värden som presenteras bygger på 5% signifikansnivå, antal oberoende 

variabler och antalet observationer.  Ett värde nära 2 indikerar ingen autokorrelation medans 

ett värde nära 0 på det motsatta.  

 

H0 = Ingen autokorrelation 

H1 = Autokorrelation 

Tabell 3: Durbin-Watson test för autocorrelation 

Durbin-Watson d-statistika: 2.0200     

Kritiska värden DW:      

𝐷𝐿 1.4031     

𝐷𝐻 1.6666     

 

Utifrån tabellen ovan kan vi med 5 % signifikansnivå acceptera nollhypotesen om att ingen 

autokorrelation råder. 



 

 

 

31 

4.3.6 Stora outliers är osannolika 

Det tredje antagandet är att stora outliers inte får förekomma. Outliers kan orsaka att 

resultaten från en OLS-regression blir missvisande. Utifrån figuren nedan, kan det 

konstateras att det finns två observationer där differensen mellan två månader sticker ut och 

överskrider $100 miljarder dollar. Man kan argumentera för att trendlinjen utan dessa 

observationer skulle få en flackare lutning. Att eliminera dessa avvikande värden kan vara 

ett misstag, dels för att källan för informationen är trovärdig och på grund av att Kina de 

facto hade en period där ägandet av amerikanska statsobligationer förändrades med över 

$100 miljarder dollar. Att eliminera dessa skulle ge en felaktig bild av Kinas ägande och 

dess relation till räntan (Stock & Watson, 2015, fig. 173).  

 

Figur 8: Outliers  
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5 Resultat 

Resultatet inleds genom en deskriptiv summering av variablerna som har använts. Därefter 

presenteras resultatet från regressionerna. 

5.1 Deskriptiv statistik 

5.1.1 Summering av variabler 

 

Tabell 4: Variabelstatistik  

Variabel Obs Mean Std. Dev.  Min Max 

Ränta 120 2.4061 0.5500  1.5041  3.8479 

Handelsunderskott 120 28351.6614 5104.2018  16502.5542 43062.4814 

Inflation 120 1.7842 0.1870 1.4116  2.1679 

Budgetunderskott 120 55592.7123 93965.3812 -2142552 233977 

Kinesiskt ägande 120 1178.4031  94.8473 843.7117 1316.7290 

RP 120 0.6432 0.9094 -1.0173 2.6453 

Totalt utländskt ägande 120 4506.1444 761.8492 2824.7212 5752.7132 

 

I tabellen ovan presenteras en summering variablernas egenskaper vilka beskrivs under 

avsnitt 3 Datainsamling. Anmärkningsvärt är att totalt utländskt ägande nästan har 

dubblerat sitt värde under studiens tidsperiod. Man ser också att USA:s handelsunderskott 

gentemot Kina har mer än dubblerats under perioden. Läsaren ska notera att båda dessa 

variabler presenterar sina högsta resultat närmare observationstidens slut.  
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5.1.2 Korrelation 

 

Tabell 5: Korrelationsmatris 

 

Tabellen ovan presenterar hur de olika variablerna korrelerar med varandra. Utifrån tabellen 

konstateras att samtliga variabler förutom riskpremien (RP) har en negativ korrelation med 

obligationsräntan. riskpremien (RP) är även den variabel som har den starkaste 

korrelationen med obligationsräntan.  
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5.2  Den slutliga modellen  

 

Tabellen nedan visar på att Kinas efterfrågan på amerikanska statsobligationer har en 

negativ effekt på den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan.  

 

Tabell 6: Resultat av multipel linjär regression 

ΔRänta𝑡 Koefficient Standardfel 

Δ𝐾𝑖𝑛𝑒𝑠𝑖𝑠𝑘𝑡 ä𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒𝑡 - 0.0012*** 0.0003 

Δ𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑢𝑡𝑙ä𝑛𝑑𝑠𝑘𝑡 ä𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒𝑡 - 0.0093*** 0.0003 

𝑙𝑛𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑡 - 0.0082 0.0055 

𝑙𝑛𝐻𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑡  - 0.1468* 0.0825 

Δ𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−1 - 0.3962* 0.2201 

Δ𝑟𝑝𝑡−1 0.4094*** 0.1101 

_Cons 1.6003* 0.8488 

Regressionstatistik  𝑅2: 0.3234 F:7.7921 (P-värde 0,000) 

***, **, * indikerar signifikans på nivå 1%, 5% & 10% 

Koefficienten på Kinas ägande av amerikanska statsobligationer (Kinesiskt ägande) har ett 

negativt värde och uppvisar 1% signifikansnivå. Det betyder att om Kina ökar sitt ägande 

av amerikanska statsobligationer med $1 miljard dollar kommer räntan på den amerikanska 

10-åriga statsobligationen att sänkas med 0.12 baspunkter (0,0012%). Variabeln totalt 

utländskt ägande uppvisar att en ökning av totalt utländskt ägande med $1 miljard dollar 

sänker obligationsräntan med 0.9 baspunkter (0.009%). Ett lågt p-värde konstaterades även 

här och uppvisar en signifikansnivå på 1%.  
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Man kan utläsa att koefficienten för USA:s handelsunderskott gentemot Kina har ett 

negativt värde och samt en signifikansnivå på 10%. Variabeln uppvisar att en enprocentig 

ökning av USA:s handelsunderskott gentemot Kina minskar räntan med 14 baspunkter 

(0,14%).   

 

Variablerna inflationsförväntningar och riskpremien (RP) uppvisade en tydlig effekt på 

räntan. Enligt tabellen ovan resulterar en ökning av Inflation med en procentenhet till att 

obligationsräntan sänks med 39.62 baspunkter (0.3962%), och uppvisar en signifikansnivå 

på 10%. Riskpremien (RP) visar sig å andra sidan ha en positiv effekt på obligationsräntan, 

då en procentenhets ökning resulterar i en räntehöjning med 40.92 baspunkter (0.4092%). 

Samtidigt är RP signifikant på 1 % signifikansnivå.   

 

Slutligen så indikerar att en enprocentig ökning av Budgetunderskott leder till en sänkt ränta 

med 0.8 baspunkter (0.008%). Detta kan inte konstateras genom att variabeln inte var 

signifikant på någon acceptabel nivå, vilket betyder att effekten inte är pålitlig.  

 

Regression visar på ett acceptabelt värde på förklaringsgraden (𝑅2). Detta indikerar att 

regressionen förklarar 32.34% av förändringen i räntan på den amerikanska 

statsobligationen (Stock & Watson, 2015, p. 168).  
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6  Diskussion 

Detta avsnitt diskuterar resultatet från regressionen, samt uppsatsens styrkor och 

svagheter. Vad som kan förklara det avvikande resultat jämfört med tidigare studiers.  

 

I denna studie går det att signifikant säkerställa att kinesiskt ägande av amerikanska 

statsobligationer och totalt utländskt ägande av amerikanska statsobligationer har en 

negativ effekt på räntan, vilket går helt i linje med tidigare studier. Det läsaren ska notera 

är att tidigare studier enbart har studerat effekten av totalt utländskt ägande och enbart gjort 

antaganden om att kinesiskt ägande skulle ha en procentuellt lika stor effekt på räntan. I 

jämförelse med tidigare studier så visade Warnock & Warncok (2009) på att om det inte 

råder någon utländsk efterfrågan på amerikanska statsobligationer under ett helt år, står 

räntan 80 baspunkter högre i slutet av året. En annan studie Beltran et al (2013) visade att 

en ökning av totalt utländskt ägande i amerikanska statsobligationer med $100 miljarder 

sänker obligationsräntan med 40–60 baspunkter. Den här studien visade att en ökning av 

totalt utländskt ägande i amerikanska statsobligationer med $1 miljard dollar sänker räntan 

med 0.9 baspunkter (0.009%). Ett liknande resultat visades också av Bernanke et al (2004), 

där en intervention med $1 miljard av utländska aktörer på den amerikanska 

statsobligationsmarknaden sänker räntan med 0.7 baspunkter (0.007%). Läsaren ska notera 

att utländskt kapitalflöde till  den amerikanska statsobligationsmarkanden har under min 

observationstid i genomsnitt varit cirka $300 miljarder per år (U.S. Department of the 

Treasury, 2019). Vilket slutsatsen kan dras om att estimaten går i linje med tidigare studier.  

 

Som ovan nämnt så har forskare inte gjort försök med att isolera vilken effekt kinesiska 

ägande har haft på obligationsräntan. Beltran et.al (2013) antog i sin studie att Kina borde 

haft samma effekt på räntan som det totala. Författarna argumenterade vidare med ett 

scenario där om Kina inte hade ägt några amerikanska statsobligationer alls, vilket uppgick 
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under perioden till $1,100 miljarder dollar, skulle obligationsräntan stå 200 baspunkter (2%) 

högre än dåtidens kurs. Vilket kan jämföras med resultatet från denna studie som uppvisade 

att vid en ökning med $1 miljard i kinesiskt ägande sänker obligationsräntan med 0.12 

baspunkter (0.0012%). Så väldigt förenklat, om min studie skulle vara helt i linje med 

Beltran et.al (2013), skulle min koefficient vara 200/1100=0.1818 baspunkter. I den 

meningen kan det argumenteras för att mitt resultat uppvisar ett något svagt värde, men för 

att betona ytterligare gjorde Beltran et.al (2013) inget ensamt försök att isolera effekten av 

just detta. 

 

USA:s handelsunderskott gentemot Kina uppvisade att en enprocentig ökning av 

handelsunderskottet sänker räntan med 14 baspunkter. Läsaren ska notera att en ökning med 

1 % av USA:s handelsunderskott gentemot Kina har i genomsnitt under observationstiden 

uppgått till cirka $3,3 miljarder per år. Variabeln uppvisar en effekt som går helt i linje med 

ekonomisk teori, vilket presenterades under avsnitt 2.1.2 om IS/LM-modellen.  

 

Fortsättningsvis indikerar det att USA:s budgetunderskott har en negativ effekt på räntan. 

Som uppvisade att vid en enprocentig ökning av Budgetunderskott, leder till en sänkt 

obligationsräntan med 0.8 baspunkter (0.008%). En enprocentig ökning av 

budgetunderskottet leder till en ökning av obligationsräntan med hela 25 baspunkter enligt 

Laubach (2003), vidare presenterade Warnock & Warnock (2009) att en ökning i 

budgetunderskottet med 1% resulterar i en ökning med 14 baspunkter. Indikationen går helt 

emot tidigare forskning, men i och med att variabeln Budgetunderskott inte var signifikant 

kan ingenting konstateras.   

 

Riskpremien (RP) å andra sidan gick i linje med tidigare studier men i jämförelse visar upp 

svaga värden. Warnock & Warnock (2009) uppvisade att en ökning av RP med en 

procentenhet leder till en ökad obligationsränta med 435 baspunkter (4.35%). I denna 

uppsats blev resultatet endast 40.92 baspunkter (0.4092%). Det ska tilläggas att författarna 
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till denna studie tillkännager att effekten blev hög.  Riskpremien går i linje med ekonomiska 

teorier. När osäkerheten ökar på den ekonomiska scenen, så stiger riskpremien som pressar 

upp räntorna på obligationerna. Genom att studera ränteparitetsvillkoret, så ser vi att en 

ökning av riskpremien, ceteris paribus, leder till att den inhemska räntan ökar (Carlin & 

Soskice, 2006, p. 334). 

 

Fortsättningsvis går resultatet för inflationsförväntningar inte i linje med andra forskares 

resultat; Laubach (2003) fann att en procentenhets inflationsökning skulle öka 

obligationsräntan med 162 baspunkter. I denna studie presenterades att en procentenhets 

ökning av Inflationsförväntningar sänker obligationsräntan med 39.62 baspunkter 

(0.3962%). Effekten ses dock som teoretisk rimlig då en ökning av just 

inflationsförväntningarna bör resultera i en lägre ränta utifrån IS/LM-modellen (Carlin & 

Soskice, 2006, pp. 41–43).  

 

En anledning till varför mina resultat delvis skiljer sig från tidigare, kan bero på 

svårtillgänglig information. Exempelvis använder sig Warnock & Warnock (2009) utav 

USA:s budgetunderskott, som även inkluderas i min modell. Dock med den stora 

reservationen att Warnock & Warnock använde sig utav budgetunderskott i procent av det 

laggade BNP i USA månatligen. Det månatliga BNP var inte tillgängligt när den här studien 

gjordes, eftersom U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) enbart publicerar information 

per kvartal. För att projicera budgetbalansen i USA estimerade Laubach (2003) resultat 

genom att inkludera förväntade finanspolitiska åtgärder i sin modell. I Laubachs fall var 

variabeln uträknad genom procent av USA:s framtida BNP, i motsats till denna studies 

uträkning av USA:s budgetbalans som baserats på historiska data.  

 

En annan orsak till att studien uppvisar varierande värden gentemot andra undersökningar 

kan vara den tidsperiod som materialet samlats in under. Studien bygger på data insamlat 

från och med januari 2010 till och med december 2019. Warnock & Warnock (2009) 
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använde sig utav data insamlat mellan januari 1986 till och med mars 2005; Beltran et al 

(2012) hade ett tidsintervall mellan januari 1994 till och med juni 2007; Laubach (2003) 

använde sig utav data som var insamlat mellan januari 1976 till och med januari 2003. För 

att få ett perspektiv, så har värdet på samtliga amerikanska statsobligationer stigit från 

$3,470 miljarder i juni 2007 till $12,824 miljarder juni 2018 (U.S. Department of the 

Treasury, 2019). Samtidigt har USA:s budgetunderskott ökat över 6 gånger under perioden 

2007 – 2019 (Se bilaga 2 i appendix) (The White House, 2019). Borta är även åren i sluten 

av 1970-talet när utländska aktörer ägde mindre är 5 % av amerikanska statsobligationer 

jämfört med dagens nivåer som uppgår till närmare 50 % (Warnock & Warnock, 2006). Det 

har varit en unik tid i USA:s ekonomi, och mycket har hänt under det senaste decenniet. 

Den här uppsatsen presenterade resultat som i vissa fall avviker från tidigare studiers, såsom 

fallet med Inflation, Budgetunderskott och RP, vilket kan förklaras med att majoriteten av 

tidigare litteratur studerats från en period med stora ekonomiska skillnader, som i fallet med 

USA:s statskuld och det utländska ägandet av statsobligationer. Detta påstår jag pågick 

under en tid med annorlunda ekonomiska förutsättningar, vilka har förändrats i takt med 

bredare global integration och i en värld där Ben Bernanke riktar oro över det växande 

globala sparöverskottet (Bernanke, 2005).  

 

Mina resultat kanske förvånar läsaren att vara stora. Är det rimligt att räntan på kanske 

världens säkraste statsobligation kan minska med 0.9 baspunkter vid en ökning av utländskt 

ägande av amerikanska statsobligationer med $1 miljard dollar? Kanske, det man kan 

konstatera är att utländska makter har kommit att blivit stora och viktiga aktörer på den 

amerikanska obligationsmarknaden. Det totala ägandet av amerikanska statsobligationer 

som innehas av utländska aktörer uppgick 2018 till hela 42.6 % (U.S. Department of the 

Treasury, 2019, fig. Exhibit 1).  

 

Hursomhelst påstår jag att resultatet från regressionen är relativt rättvisande. Då effekten av 

totalt utländskt ägande kan förankras i tidigare studier och ekonomiska teorier (Beltran et 
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al., 2013; Bernanke et al., 2004; Warnock & Warnock, 2006). Vad som egentligen påverkar 

räntor är väldigt komplext med många möjliga oberoende variabler och där risken att få en 

bias är stor. Att göra en studie, där målet är att isolera effekten av en eller flera variabler 

medför förenklingar i den ekonometriska modellen. Därför ska läsaren vara kritiskt mot 

resultatet. 
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7 Slutsats 

Slutsatsen tar upp en sammanfattning av uppsatsen, samt intressanta gap för framtida 

forskning att fylla.  

Syftet och frågeställningen med denna studie var att undersöka om det fanns empiriskt stöd 

för att Kinas efterfrågan på amerikanska statsobligationer har varit en bidragande faktor till 

de sjunkande obligationsräntorna i USA. Som nämnts i resultatet kan jag konstatera att 

kinesiskt ägande av amerikanska statsobligationen har en negativ effekt på 

obligationsräntan.  

 

Tillsammans med att resultatet även visade på att totalt utländskt ägande av amerikanska 

statsobligationer har en negativ effekt på obligationsräntan ger dessa resultat vissa 

implikationer. Genom att den 10-åriga amerikanska statsobligationsräntan agerar som ett 

typ av riktmärke på övriga räntor i USA, orsakar denna typ av effekt från utlandet att FED 

tvingas agerar mindre restriktivt för att stimulera amerikansk ekonomi. Man kan förvänta 

sig att mer räntekänsliga sektorer, som till exempel bostadsmarknaden, kan bära en stor 

påverkan från utlandet. I och med detta finns det intressanta gap att fylla för framtida 

forskning. Vidare skulle det vara intressant att implementera en variabel som beskriver det 

stigande sparöverskottet i världen och analysera dess effekt på statsräntor. Där Bernanke 

(2005) argumenterar för att i takt med att världens befolkning ökar så ökar också det globala 

sparöverskottet. Sparöverskottet går till säkra investeringar, såsom amerikanska 

statsobligationer och bör ha en effekt på obligationsräntan. När det gäller relationen mellan 

USA och Kina skulle det vara intressefallande att ifrågasätta hur hårda USA egentligen kan 

vara i förhandlingar med Kina, om bland annat handelstullar, när Kina samtidigt äger en 

stor del av amerikansk skuld. I studien lyfter jag fram att USA till stor del finansierar sin 

konsumtion genom att utfärda nya statsobligationer. Med nu rådande coronapandemi, 

tvingas USA att öka på sin egen statskuld för att finansiera landets räddningspaket. Var 
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pengarna kommer ifrån är för tidigt att utröna. Men i och med att utländska aktörer som 

sitter på ett överskott i bytesbalansen såsom Kina och Japan så är det inte helt orimligt att 

argumentera för att dessa finansierar till viss del USA:s räddningspaket. Hur detta 

händelseförlopp sett ut och vilka effekterna detta spås ha för USA:s ekonomi framöver 

lämnar jag till framtida studier.  
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Appendix 
 

Bilaga 1: Utländskt ägande av amerikanska obligationer 

 

 
 

 

 

Bilaga 2: USA:s budgetunderskott (miljoner dollar) 

 

År Budgetunderskott 

2007 -160 701 

2008 -458 553 

2009 -1 412 688 

2010 -1 294 373 

2011 -1 299 599 

2012 -1 076 573 

2013 -679 775 

2014 -484 793 

2015 -441 960 

2016 -584 651 

2017 -665 446 

2018 -779 137 

2019 -984 155 
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Bilaga 3: Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test för heteroskedasticitet 

H0: Konstant varians 

F(6, 84) 1.662 

Prob > F 0.141 

 

Bilaga 4: VIF – Test  

Variabel VIF 

RP 1.48 

Handelsunderskott 1.39 

Inflation 1.15 

Budgetunderskott 1.14 

Kinesiskt ägande 1.10 

Totalt utländskt ägande 1.04 

Medelvärde VIF 1.21 

 

 

Bilaga 5: Histogram – Feltermen  
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