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Sammanfattning

I denna studie används en multifaktormodell för att utvärdera hur ett urval av yttre

ekonomiska faktorer driver oljebolagens markandsvärde. Dessa faktorer utgörs av

förändringar i växelkurs mellan USD och lokal valuta, lokal aktiemarknadsavkastning och

förändringar i oljepris. Samtliga variablers påverkan granskas på lång och på kort sikt för att

utforska eventuella skiljaktigheter av modellens resultat beroende på tidshorisont. Fokus

riktas även på huruvida oljepriset är en mer betydelsefull drivkraft under tidsperioder med

stigande eller sjunkande prisnivåer. Granskningen av inverkan av oljans pristrend samt

fokuseringen på skillnader i resultat under olika tidsperioder gör att studien delvis avviker

från tidigare empiri. Dessutom är analysen beträffande avkastningsmodellens resultat mer

djupgående än majoriteten av den befintliga forskningen inom ämnet.

Studiens resultat gör gällande att växelkurs, aktiemarknad och oljepris uppvisar ett positivt

samband med oljebolagens marknadsvärden. Växelkursens positiva påverkan förklaras främst

av att företagens intäkter huvudsakligen är i USD medan en ansenlig andel kostnader

härstammar från lokala marknader i lokal valuta. Aktieprisets positiva beroende av

marknaden härleds ur bolagens positiva korrelation med marknaden. Aktieavkastningens

beroende till oljepriset är tämligen svagt men likväl positivt. Förhållandet förklaras

huvudsakligen av att ett stigande oljepris historiskt har genererat förbättrade marginaler för

oljebolagen. Därutöver konstateras att aktieavkastningen inte påverkas kraftigare av att

oljepriset är i en uppåtgående eller en neråtgående trend.

Den mest centrala skillnaden på lång och kort sikt är att den kortsiktiga modellen utsätts för

mindre brus. Detta innebär att de granskade variablerna har fått en större inverkan på

aktieavkastningen under senare tid. Emellertid kan den ökade inverkan på kort sikt förklaras

på rimliga ekonomiska förklaringsgrunder. Resultaten kan därmed tolkas så att det inte

existerar några konkreta indikationer på att marknadens värderingsfundament kraftigt har

förändrats under de senaste åren.

Nyckelord: oljebolag, aktieavkastning, externa ekonomiska drivkrafter, oljepristrender
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Investerarnas intresse för oljeindustrin har varierat under de senaste två decennierna. Detta

förklaras av att oljebolagen historiskt har präglats av en relativt långsam

marknadsvärdeökning, vilka på senare år har övergått till omfattande aktiekursuppgångar1. År

1998 nådde oljepriset en lägsta nivå om cirka 10 USD per fat2 och de internationella

oljebolagens fokus låg främst på kostandsbesparingar. Osmundsen, Asche, Misund och Mohn

(2005) belyser att den ”nya ekonomin” medverkade till ett hårt konkurrensutsatt

investeringsklimat där intresset för oljebolagssektorn var ringa. Dessutom bidrog den relativt

låga värderingen av oljebolag till att förvärvskostnaderna för reserver var mindre än

kostnaderna för att hitta och utveckla nya oljeresurser. Detta medverkade till att hämma

oljebolagens organiska tillväxt under denna tidsperiod.

I slutet av år 2000 inleddes en omfattande lågkonjunktur med kraftiga kursfall inom IT-

sektorn. Detta faktum, i samspel med ett kontinuerligt stigande oljepris3, ökade

investeringsintresset för oljebolagen. Investerarnas beteende var rationellt då en majoritet av

oljebolagen genererade ansenliga vinster, vilket skapade omfattande aktiekursuppgångar

enligt nedanstående tabell.

 Tabell 1

 Källa: EcoWin

I oktober 2005 har oljepriset stigit med cirka 100 % under den senaste tvåårsperioden.

Välfärdsutvecklingen i Kina och Indien, där behovet av olja har ökat markant under de

senaste åren, antas vara den främsta anledningen till det stigande oljepriset4. Dessutom har

                                                  
1 Se Appendix Graf 1, Värdeviktat index av studiens bolag samt MSCI World Index.
2 Ett fat motsvarar 159 liter.
3 Se Appendix Graf 2, Nominell oljeprisutveckling 1995-2005.
4 Enligt OPEC (2004) kommer Kinas efterfråga av olja att öka med 100 % under tidsperioden 2000-2025.
Införlivas denna prognos skulle detta leda till att Kina och Västeuropa har ett lika stort behov av olja år 2025.

Företag Aktie 10 år Index 10 år Aktie 2 år Index 2 år

British Petroleum 15,7% 4,3% 67,0% 52,0%

Chevron 13,8% 12,0% 71,3% 49,0%

ExxonMobil 18,5% 12,0% 67,6% 49,0%

Royal Dutch Shell 14,3% 11,3% 57,0% 50,7%

Total Fina Elf 20,9% 13,4% 38,0% 19,2%
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bland annat den tilltagande risken för terrorattacker lett till en stigande riskpremie5, vilket har

bidragit till ett högre oljepris. Den ökade efterfrågan av olja har genererat tilltagande

affärsaktiviteter för oljebolagen. Till följd av det har omsättningen av aktier i företag

exponerade mot oljemarknaden ökat markant. Den förhöjda handelsaktiviteten har lett till att

institutionella och privata investerare har blivit alltmer beroende av oljebolagens framtida

aktieprisutveckling.

1.2 Problemval och frågeställning

Majoriteten av de västerländska oljebolagen har presterat bättre än marknadens

genomsnittliga avkastning, i synnerhet under tidsperioden 2003-2005. Den kraftiga

kursstegringen kan närmast jämföras med IT-branschens utveckling under perioden 1998-

2000. Detta behöver inte betyda att marknadens värdering av oljebolagen kan likställas med

den av IT-bolagen i den meningen att oljebranschen är en bubbla som är på väg att spricka.

Dock ger det upphov till en viss osäkerhet beträffande de fundament vilka dagens

oljebolagsvärderingar är grundade på. En intresseväckande frågeställning som i och med detta

uppstår är huruvida den omfattande oljebranschuppgången är befogad med hänsyn till

förändringen i bakomliggande ekonomiska drivkrafter.  

Oljebolagen utgör en central del av den globala aktiemarknaden. Det är därför viktigt att

besitta omfattande kunskaper om de bakomliggande drivkrafterna till förändringen av dessa

företags marknadsvärden. Att granska de drivande variabler på lång och kort sikt är också

viktigt. Detta då en eventuell överhettning inom oljeindustrin torde medföra att variablernas

påverkan av marknadsvärdet har förändrats kraftigt på kort sikt.

1.3 Syfte

Primärt syfte för studien är att skapa en avkastningsmodell för oljebolagsaktier. Detta genom

att klargöra hur marknadsindex, oljepris och växelkurs agerar drivande krafter på

marknadsvärdet. Genom att konstruera en avkastningsmodell förbättras möjligheten att uppnå

en mer ingående förståelse för bolagens aktierörelser. Med hjälp av två olika

granskningsperioder utreds eventuella skillnader och likheter mellan de kortsiktiga

                                                  
5 Riskpremien utgör en kompensation för eventuella produktions- och utvinningsavbrott av oljan. Dessa avbrott
kan bero på flertalet faktorer som terrorattacker, strejker, allmän politisk instabilitet, naturkatastrofer etcetera.
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värderingsgrunderna och de mer historiskt långsiktiga värderingsfundamenten. Slutligen

ämnar studien även utreda om oljepriset är en större drivande kraft under tidsperioder med

stigande eller sjunkande prisnivåer.

1.4 Avgränsningar och urval

Total granskningsperiod innefattar oktober 1995 till oktober 2005. Denna tioårsperiod kan

antas vara representativ för västvärldens moderna marknadsekonomi med tillhörande

oljemarknad. Undersökningen har delats upp i en långsiktig och en kortsiktig granskning. Den

långsiktiga utgörs av den totala tidsperioden och den kortsiktiga representeras av de senaste

två åren, således oktober 2003 till oktober 2005.

Definitionen av ett oljebolag är, ett publikt företag vilket minst har varit börsnoterat sedan

oktober 1995. Bolagen har dessutom ett eller flera av följande affärsområden som

huvudverksamhet: prospektering, utvinning, transportering och försäljning av olja. Studien tar

inte hänsyn till bolagens eventuella nischområden och marknadsandelar inom borrning,

pipelines, raffinaderier, naturgasutvinning etcetera. För att uppnå resultat vilka till viss mån

kan vara representativa för den internationella oljebolagsmarkanden, har ett flertal bolag från

olika regionala marknader valts ut. Studien har avgränsats till att granska British Petroleum

(BP, Storbritannien), Chevron (CH, USA), ExxonMobil (EXX, USA), Royal Dutch Shell

(RDS, Holland/Storbritannien) och Total Fina Elf (TOT, Frankrike). Företagen är de fem

största publika oljebolagen6 och tillsammans utgör de en betydande andel av det

ackumulerade marknadsvärdet för världens oljebolag . Samtliga aktiekurser är i nominella

termer och justerade för eventuella aktiesplittar, utdelningar, fusioner och företagsförvärv.

Ovanstående bolags nationella jämförelseindex antas vara S&P 500 (USA), CAC 40

(Frankrike), FTSE 100 (Storbritannien) samt AEX (Nederländerna). Oljepriset representeras

av den nominella spot-kursen för Crude Brent. Brent är en oljetyp vilken är producerad i

Nordsjöregionen och som enligt EIA7 är en referens vid prissättning av en stor mängd

oljetyper. Studiens kvantitativa modell är baserad på veckodata i enighet med tidigare

forskning inom området  av Lanza, Manera, Grasso och Giovannini (2003) samt Manning

(1991).

                                                  
6 Se Appendix, Graf 17-21, Bolagens marknadsvärde i relation till nationellt index.
7 Energy Information Administration, den amerikanska regeringens officiella organ för energistatistik.
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1.5 Disposition

Kapitel 2 behandlar kvalitativ teori i egenskap av oljebolagens huvudsakliga långsiktiga

ekonomiska drivkrafter samt tidigare forskning inom ämnet. Kapitel 3 beskriver den metod

vilken ligger till grund för genomförandet av studien samt viss kritik mot denna. I kapitel 4

redovisas och analyseras ingående undersökningens resultat. Kapitel 5 innehåller studiens

mest centrala slutsatser.
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2. Teori

2.1 Oljebolagens långsiktiga ekonomiska drivkrafter

Karaktäristiskt för oljeindustrin är att bolagens värden till stor del drivs av förändringar i

råvarupriser, vilka i sin tur styrs av diverse makroekonomiska omständigheter. Boyer och

Filion (2004) belyser detta fenomen genom att förespråka fokus på nationalekonomiska

faktorer, snarare än företagsspecifika faktorer8, som förklarande element till oljebolagens

avkastning på lång sikt. Lanza et al. (2003), Click (2001), Sadorsky (2001) är ytterligare

forskare vilka samstämmigt propagerar för att ett flertal nationalekonomiska variabler bör

belysas för att öka förståelsen för oljebolagens aktieavkastning.

De tre ekonomiska variabler vilka huvudsakligen behandlas i empirin är aktiemarknaden,

växelkursen i USD mot lokal valuta samt oljepriset. Marknadens funktion som ekonomisk

drivkraft för oljebolagsaktier förklaras till stor del av variablernas positiva korrelation.  Icke-

amerikanska bolag påverkas dessutom markant av förändringar i växelkursen mellan USD

och den lokala valutan. Detta då en stor del av försäljning av olja sker i USD samtidigt som

företagens kostnader i relativt större utsträckning är i lokal valuta. Oljeprisets betydelse för

företagens aktieavkastning beror till stor del på huruvida företagen bedriver verksamhet inom

upstream (UP) eller downstream (DO)9. De företag vilka i huvudsak bedriver UP-verksamhet

har ett starkt positivt beroende av oljepriset. DO-orienterade företag, vilka är i en sekundär

position i produktionsledet, har av naturliga skäl ett mindre positivt beroende till priset på

olja. Click (2001) fastslår till och med att en majoritet av DO-företag kan påverkas negativt av

ett stigande oljepris.

                                                  
8 Osmundsen et al. (2005) och McCormack och Vytheeswaran (1998) är exempel på forskare vilka granskar
företagsspecifika ekonomiska drivkrafter och dess inverkan på oljebolagens aktiekurser. I dessa två studier antas
bland annat företagsstorlek och diverse värderingsmultiplar utgöra huvudsakliga förklarande variabler till
oljebolagens aktieavkastning. Utöver dessa studier grundade Fama och French (1989) en uppmärksammad
avkastningsmodell vilken är baserad på företagsstorlek, bokfört värde i relation till marknadsvärde samt
marknaden. Emellertid är det viktigt att understryka att Fama och French inte konstruerade en modell i syfte att
huvudsakligen förklara värdeutvecklingen i oljebolag.
9 UP-bolagens huvudsakliga inriktning är först i produktionsledet och innefattar utforskning, utveckling och
produktion av olja. DO-bolag är nästa steg i produktionen och fokuserar på raffinaderier, distribution och
marknadsföring.
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2.2 Tidigare forskning

Inom ekonomin existerar det en stor mängd forskning beträffande oljeindustrin och dess

tillhörande nischer. Emellertid är utbudet av forskning, vilken explicit fokuserar på

oljebolagens aktieavkastning, förhållandevis begränsat. Click (2001), Manning (1991),

Sadorsky (2001) och Lanza et al. (2003) utgör tillsammans denna studies primära empiriska

referensram. Gemensamt för dessa forskningsartiklar är att de ämnar svara på hur en- eller

flera underliggande ekonomiska faktorer påverkar oljebolagens aktiepris. Metoderna avviker

stundom och det gör även uppnådda resultat med tillhörande analyser. Forskarnas metoder

och resultat presenteras i komprimerad form enligt följande:

Forskare Metod Resultat

Click

(2001)

Multifaktormodell innehållande

månatliga data för perioden 1979-1999.

Granskar marknadsindex, växelkurs och

oljepris långsiktiga inverkan på

bolagens marknadsvärden.

Marknadens riktningskoefficient är

genomgående positiv. Växelkursen

skiftar kraftigt beroende på företag.

Påverkan av en ökning i oljepriset beror

främst på andelen UP- och DO-

aktiviteter.

Manning

(1991)

Samintegrationsmodell innehållande

veckodata för perioden 1986-1988.

Granskar oljeprisets inverkan på

bolagens marknadsvärden.

En ökning i oljepriset genererar en

ökning i bolagens marknadsvärden.

Oljepriset driver aktiekursen starkare i

UP-bolag.

Sadorsky

(2001)

Multifaktormodell innehållande

månatliga data för perioden 1983-1999.

Granskar marknadsindex, oljepris, ränta

och växelkurs långsiktiga inverkan på

bolagens marknadsvärden.

Marknadsvärdet har ett positivt

beroende till marknadsindex och

oljepris. Motsatta förhållanden råder för

ränta och växelkurs.

Lanza et

al. (2003)

Multifaktormodell innehållande

veckodata för perioden 1998-2003.

Granskar marknadsindex, olje-spread10

och växelkurs långsiktiga inverkan på

bolagens marknadsvärden.

Aktieavkastningen är positivt beroende

av oljan. Detsamma gäller

marknadskoefficienten i majoriteten av

fall. Marknadsvärdets beroende av

växelkursen är negativt.

                                                  
10 Skillnaden mellan future-priset och spot-priset av olja.
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3. Metod

För att granska oljebolagens ekonomiska drivande krafter har en multipel regressionsmodell

tillämpats. Förklaringsvariabler för företagens aktieavkastning ( tXΔ ) är förändring av

nationellt marknadsindex ( tIΔ ), förändring av oljepris ( tOΔ ) och förändring av växelkurs

( tEXΔ ). Om det undersökta bolaget är hemmahörande i USA exkluderas den sistnämnda

variabeln. Detta är i enighet med Lanza et al. (2003) vilka belyser att Crude Brent handlas i

USD och växelkurs därmed är en överflödig variabel för de amerikanska bolagen.

Modellförfarandets stomme är i enighet med Strong (1989) och Rajgopal och Venkatachalam

(1999). Initialt inbegriper modellen identiska oberoende variabler vilka Click (2001) använde

för att skapa en avkastningsmodell för oljebolag. Sambandet mellan respektive företags (j =

1,2,…,5) aktieavkastning och de oberoende variablerna beskrivs av följande kontinuerliga

funktion:

t
j
t

j
tt

j
t EXIOX εβββµ +Δ+Δ+Δ+=Δ lnlnlnln 3210 (1)

För att ta hänsyn till huruvida oljepriset är i en uppgående eller nedgående trend har modellen

kompletterats med en dummyvariabel ( tDUM ). Med denna är det möjligt att ingående

granska huruvida oljepriset är en mer signifikant drivkraft av marknadsvärdet vid upp- eller

nedgång av oljepriset. Dummyvariabel antar värdet ett vid uppgång i oljepriset och den antar

värdet noll vid nedgång eller ett stillestånd av oljepriset:

=tDUM  1 vid uppgång i oljepris

=tDUM 0 annars

En uppgång i oljepriset skrivs således tt DUMO +Δln1β  och en nedgång eller ett stillestånd

skrivs tOΔln1β . Om oljepriset är en större drivande kraft i oljebolagens aktiepriser vid upp-

eller nedgång, kommer riktningskoefficienten (λ ) för tDUM  att uppvisa statistisk

signifikans. I detta fall skall det undersökas huruvida det är en uppgång eller nedgång av

oljepriset som är mest betydelsefull för oljebolagets aktievärde.  En positiv dummykoefficient

betyder att en uppgång i oljepriset är mer betydelsefull drivkraft än en nedgång i oljepriset.

En negativ koefficient ger uttryck för motsatta förhållanden. Om koefficienten för
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dummyvariabeln inte är signifikant är det styrkt att en uppgång i oljepris inte är en mer

betydelsefull drivande kraft i oljebolagsaktier än en nedgång och vice versa. Genom att

komplettera funktion (1) med dummyvariabeln ges funktionen nedan, vilken kommer att

appliceras på lång och på kort sikt.

t
j
t

j
ttt

j
t EXIDUMOX εββλβµ +Δ+Δ++Δ+=Δ lnlnlnln 3210 (2)

3.1 Statistiska krav samt metodkritik

Respektive koefficient i regressionsanalyserna skall uppnå p-värden11 om högst 0,112 för att

de skall beaktas som statistiskt tillförlitliga. Utöver detta kommer modellens resultat att

undersökas för multikollinearitet13. Beträffande eventuell hetroskedasticitet14 och

autokorrelation15 kommer dessa att granskas till 95 % konfidens16.

Undersökningens regressionsanalys är byggd på förväntningshypotesen att långsiktiga

förändringar i företagets värde helt reflekteras i aktiepriset i den tidpunkt då marknaden,

oljepriset och växelkursen ändras. En presumtiv nackdel är därmed att det kan finnas

kortsiktiga krafter vilka en traditionell multipel regression av ovanstående art inte kan uppta

de långsiktiga effekterna av17.

                                                  
11 P-värdena illustrerar koefficientens enskilda statistiska signifikans. Ett p-värde om 0,1 implicerar att resultatet
är fastställt till 90 % konfidens.
12 90 % konfidens utgör den lägsta av statistiskt allmänt godtagbara nivåer.
13 Uppstår då två eller fler av de oberoende variablerna är starkt korrelerade. Enligt Lee, Lee och Lee (2000) blir
multikollinearitet ett problem om korrelationen mellan två oberoende koefficienter är större än 0,8. Förekomsten
av eventuell multikollinearitet granskas genom uppförandet av ett korrelationsschema mellan de oberoende
variablerna.
14 Uppstår när variansen för regressionens felterm inte är konstant över olika observationer. För att utvärdera
existensen av heteroscedasticitet används i denna studie Chi-två statistik.
15 Uppstår när feltermerna är positivt eller negativt korrelerade och undersöks i denna studie med hjälp av
Durbin-Watson (DW) statistik.
16 I enighet med Lanza et al. (2003) och Manning (1991).
17 Enligt Lanza et al. (2003) och Click (2001) kan detta problem till viss del undvikas genom att använda
samintegrationstekniker (cointergration techniques) från ekonometri baserad på tidsserier.
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4. Resultat

Signifikanta statistiska fel orsakade av multikollinearitet18, autokorrelation och

heteroscedasticitet kan avskrivas19. I tabell 2 redovisas erhållna resultat för perioden 1995-

2005 och i tabell 3 redogörs resultat för perioden 2003-2005.

      Tabell 2
Företag ∆ Växelkurs ∆ Index ∆ Oljepris Dummy R^2 DW

British Petroleum 0,88*** 0,34*** 0,15*** -0,01* 0,16 2,43

Chevron - 0,53*** 0,11*** # 0,19 2,28

ExxonMobil - 0,67*** 0,06** # 0,26 2,42

Royal Dutch Shell 1,00*** 0,49*** 0,14*** # 0,30 2,28

Total Fina Elf 0,77*** 0,68*** 0,17*** # 0,38 2,22

Medelvärde 0,88 0,54 0,13 -0,01

Standardavvikelse 0,12 0,14 0,04 0,00

*Signifikant på 10%

**Signifikant på 5%

*** Signifikant på 1%

# Ej signifikant

Antal observationer (n) = 522

      Tabell 3
Företag ∆ Växelkurs ∆ Index ∆ Oljepris Dummy R^2 DW

British Petroleum 1,14*** 0,91*** 0,15*** 0,07* 0,54 2,19

Chevron - 0,83*** 0,11* # 0,27 2,13

ExxonMobil - 0,96*** 0,16** # 0,33 2,26

Royal Dutch Shell 0,88*** 0,51*** 0,14** # 0,32 1,87

Total Fina Elf 0,91*** 0,75*** 0,14** # 0,42 2,40

Medelvärde 0,98 0,79 0,14 0,07

Standardavvikelse 0,14 0,18 0,02 0,00

*Signifikant på 10%

**Signifikant på 5%

*** Signifikant på 1%

# Ej signifikant

Antal observationer (n) = 106

Avvikelsen i förklaringsgrad mellan de två tidsperioderna är markant. Detta illustreras av en

genomgående högre förklaringsgrad i de kortsiktiga avkastningsmodellerna. Enligt teoretisk

ekonometri innebär detta att de förklarande variablerna beskriver variationen i avkastningen

bättre på kort sikt. Beträffande variablernas isolerade betydelse gäller inte samma slutsats,

vilket beskrivs i kommande stycken.

                                                  
18 Se Appendix, Tabell 3-13 Korrelationstabeller för oberoende variabler.
19 Se Appendix, Graf 3-7 Residualer för avkastningsmodell tio år, Graf 8-12 Residualer för avkastingsmodell två
år samt tabell 2 och 3 ovan.
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4.1 Analys av marknadskoefficienter

I enighet med ekonomisk teori är sambandet mellan bolagens aktieavkastning och marknaden

positivt i samtliga fall. Alla koefficienter uppvisar högsta signifikans oavsett tidshorisont.

Samtliga marknadskoefficienter är mindre än ett, vilket teoretiskt enligt CAPM implicerar att

oljebolagen är mindre riskfyllda än marknaden. Dock kan volatila aktier uppvisa en svag

marknadskoefficient om aktien har en låg positiv korrelation med marknaden. En primär

förklarande faktor till oljebolagens låga marknadskorrelation är oljepriset. Detta då oljan är en

positiv drivkraft i företagens marknadsvärden och samtidigt är negativt korrelerad med

marknaden20.

Studiens svaga marknadskoefficienter på lång sikt förklaras förmodligen till stor del av låg

korrelation med index21.  I enighet med detta resonemang förklaras det stigande

marknadsberoendet på kort sikt av en ökad marknadskorrelation. Detta torde delvis bero på att

oljebolagens marknadsvärden har stigit kraftigt i relation till företagens jämförelseindex22.

De europeiska företagen utgör en relativt större andel av respektive lokal marknad23. Trots

detta går det ej att identifiera en kraftigare inverkan av marknadsvariabeln på dessa företag.

Då en större marknadsandel teoretiskt bör generera en högre positiv marknadskorrelation

borde marknadskoefficienten vara större för de europeiska oljebolagen. Emellertid är det

viktigt att inte enbart fokusera på företagens isolerade procentandel av index utan också rikta

fokus på oljebolagens ackumulerade andel av index. I detta avseende är förhållandet ett annat

då S&P 500 innehåller betydligt fler oljebolag än studiens europeiska index24. Således är den

jämförda amerikanska marknaden inte avsevärt mindre exponerad mot oljebolag totalt, vilket

till viss del torde återspeglas av resultatet.

                                                  
20 Se Appendix, Tabell 3-13 Korrelationstabeller för oberoende variabler.
21 Se Appendix, Tabell 14 Korrelation med regionala index tio år samt Tabell 15 Korrelation med regionalt index
två år.
22 Se Graf 19-24, Bolagens marknadsvärde i relation till nationellt index. BP är i detta avseende ett undantag då
bolagets marknadskorrelation har ökat avsevärt på kort sikt, detta trots ett minskat marknadsvärde i relation till
jämförelseindex.
23 I oktober 2005 representerade BP 6,27 %, RDS 26 % och TOT 14,31 % av respektive jämförelseindex. Detta
kan jämföras med de amerikanska företagen där EXX och CH utgjorde 3,72 % respektive 1,22 % av S&P 500
under samma tidsperiod.
24 CAC 40 och AEX innehåller till exempel endast TOT respektive RDS. FTSE 100 rymmer tre oljebolag, där de
två utöver BP blott representerar cirka 1 % av indexvärdet. S&P 500 innehåller däremot  26 oljebolag vilket
motsvarar cirka 9 % av totalt marknadsvärde.



14

4.2 Analys av oljepriskoefficienter

Koefficienterna har ett genomgående positivt samband med marknadsvärdena för samtliga

bolag. Oljeprisets påverkan är dock förhållandevis svag och den varierar inte markant på lång

och kort sikt. Beträffande oljepristrendens inverkan på marknadsvärdet är det endast ett bolag

som uppvisar ett statistisk signifikant beroende25. I stort implicerar dessa resultat att

investerare är förhållandevis neutrala till oljans pristrend och att detta gäller även på kort sikt,

trots ett kraftigt stigande oljepris under den senaste tidsperioden.

Studiens resultat beträffande marknadsvärdets svaga beroende av oljepriset är i enighet med

Manning (1991)26. Ändå kan resultatet uppfattas som egendomligt då det massmedialt

existerar en debatt angående hur oljepriset driver upp aktievärdet för oljebolag. I denna debatt

används ofta UP, DO och intergrenade bolag synonymt. Detta är direkt felaktigt då

marknadsvärdets beroende av oljepriset varierar kraftigt med bolagens specifika

affärsinriktning.

Oljebolagens positiva beroende av oljepriset torde framförallt bero på att UP-verksamheten

gagnas av att oljan kan säljas till ett högre pris. Denna ekonomiska förtjänst överstiger då

eventuella kostnadsökningar för DO-verksaheten. En ytterligare förklaring till uppnått resultat

kan vara att relationen mellan oljepris och investeringsnivåer för studiens bolag har förändrats

markant på senare år. Ökningen av oljepriset har varit betydligt mer omfattande än tillväxten i

bolagens investeringsnivåer27, vilket kan leda till att intäkter i relation till kostnader ökar28. En

företeelse liknande denna belyses av Boyer och Filion (2004) samt Osmundsen et al. (2005).

Beteendet kan ses som motsägelsefullt då företagens organiska tillväxt ofta är i fokus och ett

stigande oljepris kan förväntas öka incitamenten till att leta efter ny olja. Upptäckten av ny

olja och en ökad exploatering av globala oljereserver leder dock till ett sjunkande oljepris och

företagsvinsterna skulle huvudsakligen genereras av höga volymer och inte genom goda

marginaler. Då oljan är en ändlig resurs finns således inget incitament att leta efter ny olja

eller att öka produktionen för ett företag som redan erhåller goda marginaler på marknaden.

                                                  
25 Här gör resultaten gällande att en uppgång i oljepris har blivit en marginellt större drivkraft på kort sikt.
26 Manning fastslog att de integrerade oljebolagens marknadsvärden är svagt positivt beroende av oljepriset.
27 Se Appendix, Graf 25 Investeringar i relation till oljepris.
28 Observera att detta resonemang främst är baserat på företagens UP-verksamhet.
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Det är i detta avseende viktigt att känna till att det även existerar forskning vilken gör

gällande att oljepriset per se inte är den bidragande faktorn till oljebolagens minskade

investeringsnivåer under det senaste decenniet29.

4.3 Analys av växelkurskoefficienter

Växelkursen är studiens mest betydelsefulla ekonomiska drivkraft för bolag vilka inte är

hemmahörande i USA. Sambandet mellan aktieavkastningen och denna variabel är

genomgående positivt. På bolagsspecifik nivå varierar koefficienterna ytterst marginellt över

de olika tidshorisonterna.

Det positiva förhållandet mellan växelkursen och de europeiska oljebolagen kan delvis

förklaras av att företagen har en relativt större andel av försäljningen i USD30. Dock finns en

betydande andel kostnader i inhemsk valuta i egenskap av löner, hyror, inköp av

produktionsmateriel och finansiering31. En logisk följd av detta torde vara att en appreciering

av USD genererar en positiv effekt på bolagens marknadsvärden.

TOT och RDS har dock fortlöpande förlagt en allt större andel av kostnaderna utanför USA

och Europa. Centralt i detta avseende är att dessa kostnadsposter troligtvis inte huvudsakligen

utgörs av euro eller GBP. Således är förändringar i växelkurs mellan USD och euro samt USD

och GBP inte nödvändigtvis av relevans för denna andel av kostnaderna.

4.3.1 Empiriska avvikelser

Det råder olika uppfattningar om växelkursens påverkan av oljebolagens marknadsvärden.

Den troliga orsaken till att denna undersöknings resultat avviker från Sadorsky (2001) är att

den studien endast granskar kanadensiska oljebolag, vilka inte ger en representativ bild av den

globala oljebranschen32. Beträffande studiens resultatavvikelser med Lanza et al. (2003) råder

det dock osäkerhet.  Forskarnas tolkning av växelkursens negativa förhållande är oklar33.  En

                                                  
29 Aleklett (2005) belyser att de stora oljebolagen investerade omfattande summor i utforskning av nya oljekällor
under slutet av 1980-talet utan framgång. Enligt forskaren har dessa historiska misslyckanden lett till en skeptisk
inställning bland bolagen beträffande fortsatta utvecklingsprojekt.
30 Företagens UP-verksamhet präglas i synnerhet av att nästintill samtliga intäkter är i USD.
31 Se Appendix, Graf 13-15 De icke-amerikanska bolagens kostnader per region samt Graf 16-18 De icke-
amerikanska bolagens intäkter per region.
32 Detta då de kanadensiska företagen enligt Sadorsky huvudsakligen införskaffar produktionsmateriel och
finansiering i USA. Därmed leder detta till att en appreciering av USD ej ger de kanadensiska företagen samma
komparativa fördel som de europeiska företagen.
33 Studien innehåller de facto inga konkreta förklaringar till varför växelkursen skulle vara en negativ ekonomisk
drivkraft i europeiska oljebolag.
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tänkbar anledning till resultatavvikelsen kan vara studiernas skilda granskningsperioder34.

Empirins bild av växelkursens faktiska inverkan på oljebolagen aktieavkastning är tvetydig

och komplex. I och med det bör resultaten och analysen beträffande växelkursen betraktas

med viss försiktighet.

                                                  
34 Lanza et al. (2003) granskningsperiod är 1998-2003. Tidsintervallet motsvarar endast hälften av denna studie.
Det skall dock understrykas att sannolikheten för att detta skall vara en huvudsaklig förklarande faktor till de
avvikande resultaten är minimal.
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5. Slutsats

Studiens resultat visar att oljebolagens marknadsvärden är positivt beroende av växelkurs i

USD, lokal aktiemarknad och oljepris. Växelkursens resultat förklaras främst av att en

majoritet av företagens intäkter är i USD, medan en betydande andel kostnader är i lokal

valuta. Marknadens resultat härleds i första hand ur bolagens positiva korrelation med index.

Denna variabel har ökat i betydelse på kort sikt, vilket delvis förklaras av att företagens

marknadsvärden idag utgör en större del av respektive regionalt index. Beträffande oljepriset

är sambandet med aktieavkastningen svagt positivt. Förhållandet förklaras huvudsakligen av

att ett stigande oljepris har genererat förbättrade marginaler för oljebolagen. Därutöver är det

fastställt att aktieavkastningen inte påverkas kraftfullare av att oljepriset är i en uppåtgående

eller en neråtgående trend.

Den mest väsentliga skillnaden på lång och på kort sikt är att den kortsiktiga modellen

förklarar variationen i avkastning bättre än den långsiktiga. Detta innebär att de granskade

ekonomiska variablerna har fått en större betydelse på kort sikt. Därmed visas att

värderingsfundamenten för de integrerade oljebolagen har förändrats under de senaste åren.

Trots detta existerar det inga konkreta indicier vilka antyder att bolagen är avsevärt

annorlunda värderade idag. Detta då den isolerade betydelsen av varje enskild koefficient inte

märkbart har förändrats på kort sikt utan rimliga ekonomiska förklaringsgrunder. Det är dock

i detta avseende viktigt att belysa att studiens modeller enbart förklarar 16-38 % på lång sikt

respektive 27-54 % på kort sikt av aktiernas totala avkastning. Det finns således också andra

betydelsefulla förklarande variabler vilka kan ha förändrats påtagligt på kort sikt.
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Appendix

Graf 1, Värdeviktat index av studiens bolag samt MSCI World Index
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Graf 2, Nominell oljeprisutveckling 1995-2005
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Graf 3 – 7, Residualer för avkastningsmodell tio år
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Graf 8-12, Residualer för avkastningsmodell två år
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Tabell 3-13, Korrelationstabeller för oberoende variabler

Chevron Chevron
10 år Växelkurs Index Oljepris Dummy 2 år Växelkurs Index Oljepris Dummy

Växelkurs - Växelkurs -
Index - 1 Index - 1

Oljepris - -0,02 1 Oljepris - -0,18 1
Dummy - -0,02 0,45 1 Dummy - -0,01 0,42 1

ExxonMobil ExxonMobil
10 år Växelkurs Index Oljepris Dummy 2 år Växelkurs Index Oljepris Dummy

Växelkurs - Växelkurs -
Index - 1 Index - 1

Oljepris - -0,02 1 Oljepris - -0,18 1
Dummy - -0,02 0,45 1 Dummy - -0,01 0,42 1

British Petroleum British Petroleum
10 år Växelkurs Index Oljepris Dummy 2 år Växelkurs Index Oljepris Dummy

Växelkurs 1 Växelkurs 1
Index 0,04 1 Index 0,15 1

Oljepris -0,01 0,00 1 Oljepris 0,00 -0,08 1
Dummy 0,01 0,08 0,45 1 Dummy 0,05 0,09 0,42 1

Royal Dutch Royal Dutch 
10 år Växelkurs Index Oljepris Dummy 2 år Växelkurs Index Oljepris Dummy

Växelkurs 1 Växelkurs 1
Index 0,10 1 Index 0,03 1

Oljepris -0,08 -0,02 1 Oljepris -0,05 -0,18 1
Dummy 0,00 0,10 0,45 1 Dummy 0,09 0,02 0,42 1

Total Fina Elf Total Fina Elf
10 år Växelkurs Index Oljepris Dummy 2 år Växelkurs Index Oljepris Dummy

Växelkurs 1 Växelkurs 1
Index 0,06 1 Index 0,06 1

Oljepris -0,09 0,01 1 Oljepris -0,05 -0,17 1
Dummy -0,01 0,07 0,45 1 Dummy 0,09 -0,04 0,42 1
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Graf 13-15, De icke-amerikanska bolagens kostnader per region

* Utgörs av produktionskostnader samt utforskningskostnader
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Graf 16-18, De icke-amerikanska bolagens intäkter per region
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Graf 19-24, Bolagens marknadsvärde i relation till nationellt index

*Oktober 2005
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** Bolagsdata tidigare än 2000 finns ej tillgänglig

*Oktober 2005

Royal Dutch Shell
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Tabell 14, Korrelation med regionalt index tio år

Företag FTSE 100 S&P 500 AEX CAC 40

British Petroleum 0,41

Chevron 0,62

ExxonMobil 0,64

Royal Dutch Shell 0,6

Total Fina Elf 0,37

Tabell 15, Korrelation med regionalt index två år

Företag FTSE 100 S&P 500 AEX CAC 40

British Petroleum 0,93

Chevron 0,88

ExxonMobil 0,86

Royal Dutch Shell 0,81

Total Fina Elf 0,95

Graf 25, Investeringar i relation till oljepris

* Oktober 2005

** Data tidigare än 1997 för samtliga bolag finns ej tillgängligt
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