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SAMMANFATTNING 
I den här uppsatsen testas huruvida Stockholmsbörsen är predicerbar, 
i motsats till den icke-predicerbara teorin – Random Walk theory. 
Till skillnad från majoriteten av tidigare studier, undersöker jag 
predicerbarhet för enskilda aktier, och inte bara som ett aggregerat 
fenomen i form av ett index. Resultatet av studien visar att 
Stochholmsbörsen som en homogen grupp inte gå att predicera. 
Däremot, då varje aktie undersökts i isolerad form, uppvisar 
majoriteten av aktierna ett predicerbarat beteende – i form av Mean 
Reversion, alternativt Mean Aversion.  
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1 Introduktion 

Sedan länge har det inom finansiell ekonomi bedrivits forskning som syftat till att undersöka 

huruvida aktiepriser besitter vissa karaktärsdrag som möjliggör en prediktion av det framtida 

aktiepriset. Den teoretiska konsensusen som har växt fram inom området sammanfattas i 

Random Walk Theory, som väldigt förenklat innebär att aktiepriser uppvisar ett stokastiskt 

beteende och därmed inte går att predicera. The Random Walk Theory har dock kunnat 

förkastas i ett antal studier som skett under de senaste årtiondena. Ett är exempel där Random 

Walk Theory kunde förkastas finns i en studie utförd av Lo and MacKinlay (1988), där de 

utförde olika ekonometriska tester på aggregerade index och portföljer. Samma författare har 

utvecklat det test vilket jag bygger hela den här uppsatsen på – The Variance Ratio Test.  

 

Syftet med den här uppsatsen är undersöka huruvida aktier på Stockholmsbörsen beter sig i 

enlighet med Random Walk Theory. Undersökningen utförs både på enskilda aktier samt på 

ett index. Frågan vilken jag ämnar besvara preciseras enligt följande: 

 

Är Stockholmsbörsen predicerbar, eller beter den sig i enlighet med 

The Random Walk Theory? 

 

Jag har avgränsat undersökningen till att endast ta med aktier noterade på stockholmbörsens 

A-lista och O-listans Attract40-aktier under tidsperioden 2000-2005. Kriteriet för att aktierna 

skulle få ingå i undersökningen är att de ska ha varit noterade på stockholmsbörsen under hela 

undersökningsintervallet, samt att det finns dagsdata noterat för aktien under hela detta 

tidsintervall. Detta resulterade i 1506 observationer för varje enskild aktie. Totala antalet 

aktier blev 90 stycken, 41 från A-listan och 39 av O-listans attract40-aktier. Det index som 
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undersökts är SIXRX, vilket är ett modifierat index på så sätt att utdelningarna har 

återinvesterats i aktierna.  

 

Uppsatsens disposition ser ut enligt följande. I kapitel två förklaras grundläggande teori och 

närbesläktad forskning. I kapitel tre ges en utförlig beskrivning och härledning av The 

Variance Ratio Test och tillhörande hypotestest. I Samma kapitel ges även en beskrivning 

över den data som använts och hur den har behandlats. I kapitel Fyra presenteras 

undersökningens resultat och i kapitel fem redovisas de slutsatser som kunnat dras på basis av 

resultaten, samt förslag på vidare forskning. 

2 Teori 

2.1 Random Walk Theory 

2.1.1 Martingale-modellen  

En av de äldsta modellerna inom sannolikhetsteori är den kallade martingale-modellen, vilken 

ser ut enligt följande: 

 

     [ ] tttt PPPPE =−+ ,...,| 11  

 

Där Pt är tillgångs pris vid tidpunkten t. Martingale-modellen säger alltså att, givet kännedom 

om en tillgångs historiska priser, kommer morgondagens pris, vara lika med dagens pris. 

Alternativt uttryckt, den förväntade prisförändringen, betingat på tillgångens historiska priser, 

är noll. Vilket implicerar att den bästa prognosen utifrån ett martingale-perspektiv är att 

morgondagens pris är samma som dagens pris (Campbell, Lo & MacKinley 1997). 
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2.1.2 Random Walk 1 

Enligt Random Walk 1 (RW 1) är prisförändringarna (logaritmerade) oberoende och identiskt 

distribuerade (IID). RW 1 är den mest stringenta formen av  Random Walk och är avsevärt 

starkare än en Martingale. RW 1 ser ut på följande sätt: 

 

,1 ttt PP εμ ++= −       ),0(~ 2σε IIDt     

 

Där μ är den förväntade prisförändringen och  betyder att residualerna är 

oberoende och identiskt distribuerade  med medelvärdet noll och variansen σ

),0(~ 2σε IIDt

2. Ett vanligt sätt 

att testa RW 1 är genom ett s.k. Runs test, där en ”run” är en sekvens av avkastningar med 

samma tecken, d.v.s. plus eller minus (Campbell, Lo & MacKinlay 1997). Tilläggas bör att 

det på senare år har växt fram en viss skepsis mot att förkasta RW enbart på grund av 

förekomsten av heteroskedasticitet. Detta eftersom att volatiliteten hos finansiella tillgångar 

inte är konstant över tiden. Istället riktas fokus på att residualerna inte får vara autokorrelerade 

– RW3 (Lo & MacKinlay 1998). 

2.1.3 Random Walk 2 

RW 2 är en mindre stringent version av RW 1 då den inte kräver att residualerna är identiskt 

distribuerade. Innebörden av RW 2 är att det inte ska gå att förutsäga kommande priser genom 

att observera historiska kurser. Det finns två sätt att testa RW 2 – filterregler och teknisk 

analys (Campbell, Lo & MacKinley 1997). Filtertekniken bygger på ett mekaniskt förfarande 

vilket innebär att då aktiekursen stiger med x procent generares en köpsignal och en säljsignal 

då kursen sjunker med y procent. Denna teknik implementerades i en studie av Fama och 

Blume (1966), där de jämförde avkastningen med filterreglerna med motsvarande avkastning 

för en buy and hold position. De fann att filterreglerna i vissa fall kunde prestera bättre än buy 
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and hold men efter att ha korrigerat för utdelningar och courtageavgifter så blev resultatet 

sämre än buy and hold. 

 

Det andra sättet – teknisk analys – går ut på att studera historiska kursmönster i syftet att 

kunna förutspå framtida prisutveckling (Murphy 1999). Traditionellt så har teknisk analys 

avfärdats som ovetenskapligt hokus pokus. Det har dock på senare tid blivit mer och mer 

accepterat av den enkla anledningen att det verkar fungera. Framförallt används det vid 

kortare placeringshorisonter (Taylor & Allen 1992). Ett av de mest vedertagna tekniska 

analysinstrumenten är s.k. glidande medelvärde. De går ut på att man har ett kort och ett 

längre glidande medelvärde, och då det korta korsar det långa underifrån genereras en 

köpsignal och på motsvarande sätt genereras en säljsignal då det korta korsar det långa 

ovanifrån (Pring 2002). 

2.1.4 Random Walk 3 

RW 3 är den minst stringenta varianten av det tre random walk modellerna och har varit den 

modell som testats mest på senare tid. Skillnaden  på RW 2 och RW 3 är att i den sistnämnda 

måste inte residualerna vara oberoende. Det räcker att dessa inte är autokorrelerade. Ett 

exempel på en process som uppfyller kraven för RW 3 men inte för RW 2 och RW 1 är då 

[ ] 0, =−kttCov εε  för alla k ≠ 0, men där [ ] 0, 22 ≠−kttCov εε  för något k ≠ 0. Alltså, residualerna 

är i exemplet okorrelerade men inte oberoende då det finns korrelation mellan de kvadrerade 

residualerna (Campbell, Lo & MacKinley 1997).  

 

Det finns ett flertal tester, mer eller mindre avancerade, för att testa RW3. Det gemensamma 

hos testerna är det går ut på att undersöka huruvida autokorrelation existerar (Campbell, Lo & 

MacKinley 1997). Några av de mest vedertagna testerna är Dickey Fuller, Box-Pierce och 

Variance Ratio Test. I en studie av Lo och MacKinlay (1989) jämfördes pålitligheten hos de 
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tre testerna genom Monte Carlo simuleringar med Random Walk som nollhypotes. De fann 

att Variance Ratio Test överlag var mer pålitligt än Box-Pierce och Dickey Fuller testerna.  

2.2 Tidigare forskningsresultat 

Lo & MacKinlay (1988) testade Random Walk för veckoavkastningar under åren 1962-1985 

på den amerikanska börsen genom ett enkelt specifikationstest baserat på variansestimatorer. 

De fann att avkastningarna inte uppvisade ett stokastiskt beteende i enlighet med Random 

Walk. För de likaviktade CRSP NYSE-AMEX indexet fann de en signifikant autokorrelation 

på 30%. I en liknande studie av Fama & French (1988) kunde de också förkasta Random 

Walk hypotesen. Det som skiljde de båda studiernas resultat åt, var att Fama & French fann, 

på lång sikt, att avkastningarna var negativt autokorrelerade, så kallad Mean Reversion.  

 

Det har dock kommit att riktas kritik mot trovärdigheten hos resultaten i ovan nämnda studier 

av Kim, Nelson & Startz (1991). Enligt dem är Mean Reversion ett fenomen som upphört att 

existera efter andra världskriget. Mer konkret så riktar sig kritiken mot den signifikans som 

erhålles på basis av Monte Carlo simuleringar som antar en normalfördelning, då 

aktieavkastningar inte är normalfördelade. De varianskvoter som Kim, Nelson & Startz erhöll 

från sina tester var inte tillräckligt stora för att kunna förkasta Random Walk hypotesen. 

Ytterligare kritik har riktats mot Fama & French (1988) av Richardsson & Stock (1989), då de 

ansåg att deras resultat inte var robusta på grund av skevhet som kan uppstå vid för små urval. 

 

I en studie av Frennberg & Hansson (1988) testades Random Walk hypotesen på 

Stockholmsbörsen under åren 1919-1990 genom ett Variance Ratio test och ett 

autoregressionstest på månadsdata för Affärsvärldens Generalindex. De fann att 

avkastningarna inte var i enlighet med Random Walk. För kortare tidshorisonter – 1 till 6 

måndader – fann de positiv autokorrelation. För längre tidshorisonter – fem år och uppåt – 
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fann de negativ autokorrelation. Exempel på andra studier där Random Walk hypotesen 

förkastats till förmån för alternativhypotesen Mean Reversion är Chaudhuri & Wu (2003) och 

Balvers, Wu & Gilliland (2000). 

3 Metod 

3.1 Forskningsstrategi 

För att besvara  den frågeställning som undersökningen grundar sig på – är stockholmsbörsen 

predicerbar? - har jag i denna undersökning valt en kvantitativ forskningsstrategi. Enligt 

Bryman (2002) kännetecknas kvantitativ forskning av ett deduktivt synsätt med betoning på 

teoriprövning och användande av naturvetenskapliga modeller. Vilket stämmer väl överens 

med min ansats då jag genom ekonometriska tester, undersöker huruvida empirin förhåller sig 

i enlighet med teorin. Motiveringen till en kvantitativ forskningsstrategi är att jag vill förklara 

om stockholmsbörsen är predicerbar, inte varför den är, eller inte är predicerbar. När 

förståelse är i fokus framför förklaring anammas en kvalitativ ansats (Andersson 1979). 

 

Undersökningens validitet syftar till en granskning av huruvida de slutsatser som framställts 

hänger ihop med det som har undersökts Bryman (2002). Då Random Walk Theory är den 

mest vedertagna teorin inom området predicering av aktieavkastningar och testet jag använt 

för att undersöka densamma, är också detta väl vedertaget, anser jag att undersökningens 

validitet är hög. Den externa validiteten – resultatens generaliserbarhet – anser jag också vara 

hög då urvalet utgör en stor proportion av den population – Stockholmbörsen – vilken avses 

att undersöka.  
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3.2 Studieobjekt, tidsperiod och datafrekvens 

Av de 90 företag som ingår i undersökningen, är 41 noterade på Stockholmsbörsens A-lista 

och de resterande 39 är noterade på O-listans Attract40-lista. Motiveringen till att ta med både 

”stora” och ”små” aktier i undersökningen är att man i tidigare studier, exempelvis Lo & 

MacKinlay (1988), kunnat förkasta Random Walk i större utsträckning för mindre företag. 

Nackdelen med mindre företag är att en mindre aktiehandel implicerar större risk för 

missvisande aktiekurs på grund av lågfrekvent handel och större köp/sälj-spread. Med andra 

ord, låglikvida aktier ökar risken för bias i undersökningen och därmed missvisande  inferens. 

Därav valet av O-listans Attract40-aktier, vilket per definition säkerställer en viss 

omsättningshastighet. 

 

Tidsperioden för undersökningen sträcker sig över en sexårsperiod, 2000-01-01 t.o.m. 2005-

12-30. Då jag har använt mig av dagsdata implicerar detta att 1506 observationer per aktier 

har erhållits. Tidsperioden är vald med avseende på dess aktualitet och att den präglas av både 

stark nedgång och uppgång. Vidare så skulle en längre undersökningsperiod innebära att 

betydligt färre företag att undersöka, vilket skulle innebära avkall på resultatens relevans och 

aktualitet. Med den motiveringen blev det självklara valet att använda dagsdata framför 

vecko- och månadsdata, då det sistnämnda hade krävt ett avsevärt längre tidsintervall för att 

erhålla tillräckligt många observationer.  

3.3 Tillvägagångssätt 

All kursdata har insamlats från Stockholms Universitets Six Trust Klient. Samtliga 

aktiekurser är modifierade för eventuella utdelningar, då dessa ger upphov till ”falska” 

kursrörelser. Det vill säga, kurserna som modelleras är inte de kurser som de facto observeras 

på börslistorna. Kurserna som modelleras är de kurser som hade erhållits då utdelningarna 
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hade återinvesterats. Samma sak gäller för indexet – SIXRX.  Rådatan som erhålls från Six 

Trust bearbetas i Excel för att senare kunna användas i statistikprogrammet Eviews, där alla 

tester utförs. 

4 Test 

4.1 Variance Ratio Test 

För att undersöka huruvida en tidsserie följer en RW, är ett av de mest vedertagna 

tillvägagångssätten att kontrollera om residualerna är autokorrelerade – korrelation mellan två 

observationer i samma serie vid olika tidpunkter – för alla historiska och framtida 

observationer. Om det visar sig att autokorrelation föreligger i den undersökta tidsserien, så 

förkastas RW. Vidare så gäller det att variansen för de observerade residualerna är en linjär 

funktion av tidsintervallet – variansen på summan måste vara lika med summan av 

varianserna. Det är just det sistnämnda som undersöks i Variance Ratio Test. Mer konkret 

innebär detta att variansen för den kontinuerliga avkastningen på logaritmerade aktiepriser, rt, 

måste vara hälften så stor som för variansen för rt + rt-t (Campbell, Lo & MacKinley 1997). 

Testet för att undersöka RW1 och RW3 beräknas enligt följande: 
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Där uttrycket i täljaren är en väntevärdesriktig estimator för 1/q av variansen för den q:te 

differensen för aktiekursen St och erhålls genom: 
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Där m beräknas enligt (3) nedan, nq betecknar antalet basintervall (n-q+1) och μ-hatt 

betecknar tidsseriens medelvärde och erhålls enligt (4): 

 

    )/1)(1( nqqqnqqm −+−=        (3) 
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Nämnaren i (1) är en väntevärdesriktig estimator för variansen för den första differensen av St  

och beräknas enligt: 
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Z(q) är en symptotisk normalfördelad teststatistiska och beräknas på följande sätt: 

 

     
[ ]

)1,0(~
)(

1)()( 2/1 N
q
qVRqZ

a

φ
−

=       (6) 

 

Därφ  är den asymptotiska variansen under homoskedasticitet och fås genom: 
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Z* är den heteroskedasticitetkonsistenta standardnormala teststatistikan:  
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Därφ * är den asymptotiska variansen under homoskedasticitet och fås genom: 
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4.2 Hypotestest 

Den hypotes vilken studien ämnar att verifiera, alternativt förkasta formuleras alltid som 

nollhypotesen, H0. Nollhypotesen kompletteras alltid med en alternativhypotes, vilken kan 

vara dubbelsidig eller enkelsidig. För att testa RW1 och RW3 formuleras följande 

nollhypoteser med tillhörande dubbelsidiga alternativhypoteser: 

      

      RW1      RW3 

    H0: VR(q) = 1     H0*: VR(q) ≠ 1 

    H1: VR(q) = 1     H1*: VR(q) ≠ 1 
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Det gemensamma för hypoteserna ovan är att de båda nollhypoteserna säger att varianskvoten 

är lika med ett, vilket ska testas till förmån för att varianskvoten är signifikant skiljt från ett, 

vilket alltså formuleras i respektive alternativhypotes. Vald signifikansnivå är fem procent. 

Det som skiljer de båda testen åt är konstruktionen av teststatistikan (se Z respektive Z* i 

föregående avsnitt). För att Random Walk ska förkastas räcker det med att varianskvoten är 

statistiskt skilt från ett för minst en av de q perioderna (2,4,8,16,32,64,128,256). 

      

5 Resultat 

I tabell 1 nedan finns en sammanställning av resultaten av hypotestesterna på Random Walk 

1. Som tabellen visar finns det en tydlig korrelation med längden på tidsintervallet och antalet 

aktier som följer en Random Walk. D.v.s. desto större tidsintervall desto fler aktier är det som 

beter sig i enlighet med Random Walk 1. Exempelvis så är det för aktierna på A-listan endast 

28 av de 51 aktierna som följer en Random Walk när q = 2, och 45 när q = 128 och 256. Det 

finns även en avsevärd skillnad mellan andelen aktier hos A-listan respektive Attract40, för 

vilken Random Walk kan förkastas. Endast 13 av 49 aktier antas följa en Random Walk 1 då 

q = 2, för aktierna noterade på Attract40, medan motsvarande siffra för aktierna på A-listan är 

28 av 51. Också  värt att notera är att det finns en tydlig korrelation mellan längden på 

tidsintervallet och hur många aktier som uppvisar varianskvoter mindre än, respektive större 

än ett – ju större q, desto större förekomst Mean Aversion. För indexet SIXRX kunde Random 

Walk förkastas, dock endast för en av tidsperioderna.  

 

I Tabell 2 nedan presenteras resultaten för testerna av Random Walk 3. Som förväntat så 

förkastas Random Walk hypotesen för betydligt fler aktier i förhållande till den mera 

stringenta varianten RW1. Största skillnaden mellan resultatet för RW1 och RW3, är att i den 
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förstnämnda förkastas RW i högre utsträckning för aktier noterade på A-listan, vilket inte är 

fallet för det sistnämnda. Dock identifieras samma mönster vad beträffar övergången från 

Mean Reversion till Mean Aversion, i takt med att tidsintervallet blir större. Vad beträffar 

indexet SIXRX, kan inte Random Walk hypotesen (3) förkastas för något av de undersökta 

tidsintervallen. Fullständiga resultat av hypotestesterna för samtliga aktier, index och perioder 

finns i Appendix A,B och C. 
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Tabell 1 
Tabellen visar resultatet av Variance-Ratio testet för Random Walk 1. De olika undersökningsobjekten är A-listan, Attract40 och  indexet SIXRX under 
perioden 2000-2005. För respektive period (q) anges hur många aktier som följde Random Walk 1. För de aktier som inte följde en Random Walk 1, anges 
huruvida varianskvoten var mindre än ett (Mean Reversion), alternativt större än ett (Mean Aversion). Kravet för att en akties avkastning inte ska klassas som 
en Random Walk är att dess teststatistiska är signifikant skiljt från ett (|Zobs| >1,96)  

2 4 8 16 32 64 128 256 2 4 8 16 32 64 128 256 2 4 8 16 32 64 128 256
RW1 28 26 30 33 36 43 45 45 RW1 13 15 18 23 28 31 36 29 RW1 1 1 1 1 1 1 1 0
MR 12 15 17 4 11 4 1 0 MR 13 12 10 10 7 5 0 0 MR 0 0 0 0 0 0 0 0
MA 11 10 4 14 4 4 5 6 MA 13 12 11 6 4 3 3 10 MA 0 0 0 0 0 0 0 1

SIXRX Antal q perioder Attract40 
(49 aktier)

Antal q perioder Antal q perioder A-listan 
(51 aktier)

 

 

 
 
Tabell 2 
Tabellen visar resultatet av Variance-Ratio testet för Random Walk 3. De olika undersökningsobjekten är A-listan, Attract40 och  indexet SIXRX under 
perioden 2000-2005. För respektive period (q) anges hur många aktier som följde Random Walk 3. För de aktier som inte följde en Random Walk 3, anges 
huruvida varianskvoten var mindre än ett (Mean Reversion), alternativt större än ett (Mean Aversion). Kravet för att en akties avkastning inte ska klassas som 
en Random Walk är att dess teststatistiska är signifikant skiljt från ett (|Zobs|>1,96). 

2 4 8 16 32 64 128 256 2 4 8 16 32 64 128 256 2 4 8 16 32 64 128 256
RW3 35 34 36 37 46 46 47 46 RW3 36 36 36 41 44 47 46 41 RW3 1 1 1 1 1 1 1 1
MR 8 11 13 11 3 2 1 0 MR 7 7 8 4 2 0 0 0 MR 0 0 0 0 0 0 0 0
MA 8 6 2 3 2 3 3 5 MA 6 6 5 4 3 2 3 8 MA 0 0 0 0 0 0 0 0

Attract40 
(49 aktier)

Antal q perioder SIXRX Antal q perioder A-listan 
(51 aktier)

Antal q perioder 
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6 Slutsats 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka huruvida Stockholmsbörsen är predicerbar. 

Då den mest vedertagna teorin för prediktion av aktiers avkastningar är Random Walk 

Theory, har denna teori antagits som nollhypotes. Varpå, genom ett varianskvottest – 

Variance Ratio Test – jag ämnat att förkasta denna nollhypotes till förmån för 

alternativhypoteserna, Mean Reversion och Mean Aversion. 

 

Resultaten har visat att både RW1 och RW3 har kunnat förkastas för majoriteten av aktierna, 

då testerna har utförts på varje aktie enskild. Då aktierna testats i aggregerad konfiguration, i 

form av ett index, SIXRX, har inte RW kunnat förkastas. Detta kan uppfattas som ett 

paradoxalt resultat, men kan förklaras genom att de enskilda aktiernas beteende, 

sammantaget, ger upphov till en utradering av predicerbarhet. I enlighet med Lo och 

Mackinlay (1988), och i motsats till Fama & French (1988) och Frennberg & Hansson (1988), 

fann jag Mean Reversion på kort sikt och Mean Aversion på lång sikt. 

 

Som förslag på vidare forskning, skulle det vara intressant att, med kännedomen om de olika 

aktiernas avkastningsbeteende utforma investeringsstrategier. Exempelvis då Mean Reversion 

föreligger, öka långa positioner på lång sikt, alternativt utforma blankningsstrategier på kort 

sikt. Det skulle även vara intressant att robusthetstesta resultaten, genom att om några år, 

applicera testerna på samma aktier, i syfte att undersöka huruvida resultaten inte bara var 

giltiga för det specifika tidsintervallet i den här studien. 
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Appendix A – Variance Ratios A-listan 

Aktie 2 4 8 16 32 64 128 256
abb  1.0785  1.0977  1.0628  1.0171  1.0021  0.9504  1.1199  1.3821

 (3.0465)*  (2.0253)*  (0.8233)  (0.1511)  (0.0125)  (-0.2107)  (0.3582)  (0.8046)
aliv  1.0477  1.0896  1.1163  1.1724  1.1210  0.7522  0.7679  0.7989

(1.8501) (1.8576) (1.5257) (1.5195) (0.7358) (-1.0531) (-0.6933) (-0.4236)
angp  0.8794  0.7353  0.6713 0.6616 0.5857 0.6345  0.8431  0.8215

(-4.6773)* (-5.4893)* (-4.3104)* (-2.9827)* (-2.5199)* (-1.5530) (-0.4688) (-0.3758)
assa  0.9387  0.8772  0.7506  0.6902  0.6432  0.5991  0.4136  0.5383

(-2.3790)* (-2.5473)* (-3.2706)* (-2.7304)* (-2.1702)* (-1.7036) (-1.7515) (-0.9724)
atco  1.0207  0.9639  0.9215  0.8700  0.7932  0.5536  0.6455  0.6286

(0.8014) (-0.7489) (-1.0293) (-1.1454) (-1.2579) (-1.8970) (-1.0590) (-0.7821)
azn  1.0664  0.9727  0.8912  0.8604  0.8819  0.9341  0.9414  0.9954

( 2.5769)* (-0.5657) (-1.4270) (-1.2302) (-0.7184) (-0.2802) (-0.1750) (-0.0097)
beij  0.7675  0.6431  0.5872  0.5796  0.5185  0.4611  0.3800  0.4610

(-9.0006)* (-7.3865)* (-5.4030)* (-3.6977)* (-2.9226)* (-2.2853)* (-1.8482) (-1.1328)
berg  0.8691  0.6954  0.6423  0.6477  0.6220  0.5458  0.5278  0.5610

(-5.0768)* (-6.3166)* (-4.6914)* (-3.1049)* (-2.2989)* (-1.9301) (-1.4106) (-0.9246)
bure  1.1387  1.1596  1.2674  1.5168  1.5403  2.3162  2.9629  4.3624

(5.3696)* (3.3009)* (3.4989)* (4.5441)* (3.2781)* ( 5.5800)* (5.8497)* (7.0647)*
card  0.8989  0.8559  0.7842  0.7903  0.7916  0.8225  0.7261  0.3432

(-3.9200)* (-2.9869)* (-2.8282)* (-1.8467) (-1.2669) (-0.7536) (-0.8177) (-1.3823)
ekta  0.9772  0.9244  0.9020  0.9003  0.8982  1.0585  1.2261  1.1598

(-0.8860) (-1.5686) (-1.2851) (-0.8788) (-0.6189) (0.2485) (0.6755) (0.3365)
elux  1.0298  0.9774  0.9013  0.8377  0.7530  0.5705  0.6132  0.3034

(1.1566) (-0.4690) (-1.2944) (-1.4303) (-1.5019) (-1.8252) (-1.1555) (-1.4671)
eric  1.0620  1.0266  1.0192  1.1179  1.2089  1.3875  1.7918  2.5421

(2.4040)* ( 0.5512) (0.2523) (1.0393) (1.2703) (1.6465) (2.3650)* (3.2477)*
fsp  0.9725  0.8970  0.7938  0.8070  0.8081  0.6175  0.5350  0.6320

(-1.0677) (-2.1355)* (-2.7047)* (-1.3786) (-1.1673) (-1.6255) (-1.0391) (-0.7750)
gamb  1.0273  1.0087  1.0407  1.1148  1.0685  0.9514  0.7354  0.9182

(1.0584) (0.1806) (0.5330) (1.0106) (0.4161) (-0.2064) (-0.7893) (-0.1720)
geti  1.0000  0.9196  0.8973  0.8056  0.7877  0.9096  0.9501  0.7717

(-0.0011) (-1.6680) (-1.3467) (-1.7133) (-1.2910) (-0.3839) (-0.1490) (-0.4807)
gunn  0.9620  0.9282  0.8764  0.8252  0.8153  0.7799  0.7665  0.5370

(-1.4743) (-1.4889) (-1.6210) (-1.5407) (-1.1233) (-0.9353) (-0.6976) (-0.9751)
hexa  0.9835  0.9340  0.9640  1.0181  1.0067  1.0687  1.1068  0.9272

(-0.6407) (-1.3667) (-0.4707) (0.1594) (0.0407) (0.2914) (0.3185) (-0.1531)
hldx  0.9386  0.9239  0.9158  0.8829  0.7642  0.7650  0.7700  0.5963

(-2.3832)* (-1.5777) (-1.1043) (-1.0316) (-1.4340) (-0.9988) (-0.6871) (-0.8501)
hoga  0.9231  0.8438  0.7701  0.7341  0.7285  0.5955  0.5254  0.2852

(-2.9852)* (-3.2386)* (-3.0154)* (-2.3438)* (-1.6514) (-1.7189) (-1.4177) (-1.5054)
holm  1.0335  1.0194  1.0116  0.9765  0.7981  0.7712  0.5951  0.3543

( 1.3005) ( 0.4029) (0.1520) (-0.2074) (-1.2279) (-0.9722) (-1.2096) (-1.3599)
hufv  0.8960  0.8395  0.7541  0.6707  0.6501  0.7145  0.7980  0.7778

(-4.0330)* (-3.3279)* (-3.2244)* (-2.9022)* (-2.1278)* (-1.2132) (-0.6034) (-0.4679)
indu  0.9888  0.9748  0.9175  0.9160  0.9041  0.8019  0.8757  1.2671

(-0.4324) (-0.5232) (-1.0819) (-0.7400) (-0.5827) (-0.8413) (-0.3710) ( 0.5622)

Estimat av Variance-Ratios VR(q) och  Z(q)-statistika 2000-2005

*Variablerna är statistiskt skilt från ett på fem procents signifikansnivå 

Antal q perioder (dagar)

RW1
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Aktie 2 4 8 16 32 64 128 256
inve  1.0367  1.0172  0.9619  0.9558  1.0361  1.2515  1.5871  2.2562

( 1.4256) ( 0.3571) (-0.4992) (-0.3898) (0.2198) (1.0687) (1.7537) (2.6455)*
jm  0.9280  0.9033  0.9512  1.0281  1.2260  1.5639  2.1207  3.2897

(-2.7910)* (-2.0026)* (-0.6387) ( 0.2472) (1.3725) (2.3931)* (3.3431)* (4.8157)*
ldex  1.1066  1.2934  1.4294  1.5903  1.6247  1.8586  2.1025  2.1386

(4.1341)* (6.0810)* (5.6273)* (5.1989)* (3.7968)* (3.6461)* (3.2910)* (2.3963)*
nda  0.9566  0.8824  0.7487  0.7246  0.6773  0.6121  0.6984  0.8636

(-1.6835) (-2.4380)* (-3.2960)* (-2.4270)* (-1.9628)* (-1.6482) (-0.9009) (-0.2872)
noki  1.0201  0.9839  0.9254  0.8954  0.9608  0.9096  0.6110  0.5303

( 0.7791) (-0.3337) (-0.9789) (-0.9219) (-0.2386) (-0.3843) (-1.1620) (-0.9892)
omx  1.1491  1.3053  1.3297  1.3990  1.5452  1.5481  1.7250  2.0838

( 5.7817)* (6.3271)* (4.3212)* (3.5139)* (3.3138)* (2.3278)* (2.1643)* (2.2810)*
rato  0.9614  0.9028  0.8339  0.7792  0.7264  0.6006  0.5574  0.4875

(-1.4979) (-2.0133)* (-2.1764)* (-1.9446) (-1.6626) (-1.6961) (-1.3212) (-1.0787)
sand  1.0277  0.9592  0.8250  0.7137  0.5573  0.4271  0.3702  0.3193

(1.0760) (-0.8464) (-2.2948)* (-2.5230)* (-2.6922)* (-2.4343)* (-1.8812) (-1.4335)
sard  0.8480  0.6728  0.5903  0.4765  0.4610  0.4946  0.5524  0.6421

(-5.8956)* (-6.7844)* (-5.3728)* (-4.6138)* (-3.2780)* (-2.1476)* (-1.3370) (-0.7537)
sas  1.0475  1.1290  1.1252  1.1728  1.2150  1.3056  1.3558  1.1124

(1.8399) (2.6713)* (1.6403) (1.5212) (1.3058) (1.2970) (1.0613) (0.2364)
scab  1.0073  0.9592  0.9158  0.8583  0.7276  0.6065  0.6589  0.7632

(0.2819) (-0.8455) (-1.1042) (-1.2485) (-1.6569) (-1.6721) (-1.0189) (-0.4987)
scri  0.8447  0.7567  0.7276  0.6975  0.7017  0.7335  0.7712  0.5431

(-6.0252)* (-5.0453)* (-3.5727)* (-2.6661)* (-1.8139) (-1.1324) (-0.6834) (-0.9623)
scv  1.0681  1.1001  1.1369  1.2107  1.2537  1.2351  1.0789  0.9921

( 2.6386)* (2.0735)* (1.7948) (1.8561) (1.5421) (0.9982) (0.2356) (-0.0167)
sdia  0.9990  0.9944  1.0052  1.0095  0.9838  0.8108  0.7289  1.0123

(-0.0387) (-0.1152) (0.0683) (0.0834) (-0.0986) (-0.8038) (-0.8098) (0.0259)
seb  0.9910  0.9326  0.8081  0.7327  0.6384  0.5824  0.5228  0.5260

(-0.3496) (-1.3966) (-2.5166)* (-2.3556)* (-2.1994)* (-1.7744) (-1.4254) (-0.9983)
seco  0.7070  0.5205  0.4128  0.3502  0.3034  0.2461  0.2081  0.1731

(-11.3656)* (-9.9424)* (-7.7015)* (-5.7269)* (-4.2366)* (-3.2037)* (-2.3656)* (-1.7415)
secu  1.0344  1.0188  0.8266  0.7204  0.6689  0.6354  0.6473  0.8185

(1.3358) (0.3891) (-2.2739)* (-2.4647)* (-2.0137)* (-1.5495) (-1.0535) (-0.3823)
shb  0.9912  0.8952  0.8025  0.7576  0.6913  0.6006  0.6725  0.5962

(-0.3429) (-2.1733)* (-2.5907)* (-2.1367)* (-1.8773) (-1.6972) (-0.9783) (-0.8505)
ska  1.0276  1.0179  0.9217  0.9036  0.9473  1.0309  1.1597  1.5834

(1.0722) (0.3707) (-1.0265) (-0.8497) (-0.3208) (0.1314) (0.4770) (1.2286)
skf  1.0335  1.0453  0.9991  0.8845  0.7996  0.6660  0.7958  0.5664

(1.3000) (0.9395) (-0.0120) (-1.0180) (-1.2190) (-1.4195) (-0.6100) (-0.9131)
ssab  1.0004  0.9448  0.8780  0.8493  0.8136  0.7763  0.6990  0.5032

(0.0171) (-1.1441) (-1.5992) (-1.3270) (-1.1332) (-0.9498) (-0.8986) (-1.0456)
ster  1.0665  1.1215  1.1396  1.0433  0.8050  0.6075  0.5682  0.6225

(2.5816)* (2.5204)* (1.8311) (0.3814) (-1.1857) (-1.6678) (-1.2898) (-0.7951)
swma  1.0665  1.1215  1.1396  1.0433  0.8050  0.6075  0.5682  0.6225

(2.5816)* (2.5204)* (1.8311) (0.3814) (-1.1857) (-1.6678) (-1.2898) (-0.7951)
tick  1.0203  0.9985  0.9453  0.9768  0.9294  1.1026  1.3100  1.3570

(0.7873) (-0.0307) (-0.7172) (-0.2046) (-0.4293) (0.4360) (0.9259) (0.7518)
tien  1.0707  1.0931  1.0022  0.9184  0.9014  0.9025  1.0171  0.9237

(2.7431)* (1.9307) (0.0282) (-0.7196) (-0.5998) (-0.4144) (0.0510) (-0.1607)
trelb  1.0421  1.1188  1.2039  1.2929  1.2688  1.1367  1.3133  1.1829

(1.6338) (2.4623)* (2.6726)* (2.5795)* (1.6335) (0.5806) (0.9353) (0.3849)
wmb  1.0960  1.1462  1.0616  1.1387  1.3492  1.3977  1.5292  1.4137

(3.7251)* (3.0310)* (0.8075) (1.2222) (2.1237)* (1.6902) (1.5808) (0.8712)
volvb  1.0311  1.0160  0.9706  0.8869  0.8275  0.8167  0.9115  0.7096

(1.2075) (0.3313) (-0.3853) (-0.9964) (-1.0494) (-0.7790) (-0.2644) (-0.6116)
*Variablerna är statistiskt skilt från ett på fem procents signifikansnivå 

Antal q perioder (dagar)
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Aktie 2 4 8 16 32 64 128 256
abb  1.0785  1.0977  1.0628  1.0171  1.0021  0.9504  1.1199  1.3821

 ( 0.9277)  ( 0.7027)  (0.3374)  ( 0.0632)  (0.0056)  (-0.1046)  (0.1990)  (0.5120)
aliv  1.0477  1.0896  1.1163  1.1724  1.1210  0.7522  0.7679  0.7989

(1.4820) ( 1.5248) (  1.2420) ( 1.2669) ( 0.6310) (-0.9377) ( -0.6342) (-0.3948)
angp  0.8794  0.7353  0.6713  0.6616  0.5857  0.6345  0.8431  0.8215

( 3.0691)* (-3.7813)* (-3.1532)* (-2.2688)* (-2.0173)* (-1.3043) (-0.4150) (-0.3522)
assa  0.9387  0.8772  0.7506  0.6902  0.6432  0.5991  0.4136  0.5383

( -1.9014) (-2.0629)* (-2.7350)* (-2.3140)* (-1.8670) (-1.4953) (-1.5695) (-0.8947)
atco  1.0207  0.9639  0.9215  0.8700  0.7932  0.5536  0.6455  0.6286

(0.7292) (-0.6611) (-0.8878) (-0.9752) (-1.0803) (-1.6637) (-0.9500) (-0.7251)
azn  1.0664  0.9727  0.8912  0.8604  0.8819  0.9341  0.9414  0.9954

( 1.8220) (-0.4189) (-1.0946) (-1.1454) (-0.5682) (-0.2260) (-0.1472) (-0.0087)
beij  0.7675  0.6431  0.5872  0.5796  0.5185  0.4611  0.3800  0.4610

(-5.9492)* (-5.0514)* (-3.8339)* (-2.7938)* (-2.3451)* (-1.9262) (-1.6074) (-1.0211)
berg  0.8691  0.6954  0.6423  0.6477  0.6220  0.5458  0.5278  0.5610

(-2.6809)* (-3.4417)* (-2.7650)* (-2.0027)* (-1.6089) (-1.4492) (-1.1436) (-0.8225)
bure  1.1387  1.1596  1.2674  1.5168  1.5403  2.3162  2.9629  4.3624

( 1.3596) (0.9583) (1.2130) (1.8018) ( 1.4452) (2.7173)* (3.2701)* (4.4719)*
card  0.8989  0.8559  0.7842  0.7903  0.7916  0.8225  0.7261  0.3432

(-2.6196)* (-2.0956)* (-2.1156)* (-1.4567) (-1.0445) (-0.6494) (-0.7338) (-1.2904)
ekta  0.9772  0.9244  0.9020  0.9003  0.8982  1.0585  1.2261  1.1598

(-0.6412) (-1.1723) (-0.9850) (-0.7033) (-0.5193) (0.2152) (0.5898) (0.2983)
elux  1.0298  0.9774  0.9013  0.8377  0.7530  0.5705  0.6132  0.3034

(1.0142) (-0.3859) (-1.0338) (-1.1414) (-1.2319) (-1.5473) (-1.0090) (-1.3317)
eric  1.0620  1.0266  1.0192  1.1179  1.2089  1.3875  1.7918  2.5421

(1.5269) (0.3581) (0.1733) (0.7448) (0.9326) (1.2355) (1.8201) (2.6156)*
fsp  0.9725  0.8970  0.7938  0.8070  0.8081  0.6175  0.5350  0.6320

(-0.7542) (-1.5371) (-1.9979)* (-1.1790) (-0.9009) (-1.3159) (-0.9767) (-0.6923)
gamb  1.0273  1.0087  1.0407  1.1148  1.0685  0.9514  0.7354  0.9182

(0.7598) (0.1303) (0.3970) (0.7874) (0.3383) (-0.1714) (-0.6668) (-0.1515)
geti  1.0000  0.9196  0.8973  0.8056  0.7877  0.9096  0.9501  0.7717

(-0.0009) (-1.3593) (-1.1337) (-1.4862) (-1.1510) (-0.3508) (-0.1378) (-0.4519)
gunn  0.9620  0.9282  0.8764  0.8252  0.8153  0.7799  0.7665  0.5370

(-1.0267) (-0.9282) (-1.0828) (-1.1203) (-0.8542) (-0.7497) (-0.6022) (-0.9174)
hexa  0.9835  0.9340  0.9640  1.0181  1.0067  1.0687  1.1068  0.9272

(-0.4522) (-1.0221) (-0.3719) (0.1353) (0.0366) (0.2666) (0.3004) (-0.1508)
hldx  0.9386  0.9239  0.9158  0.8829  0.7642  0.7650  0.7700  0.5963

(-1.6456) (-1.1313) (-0.8397) (-0.8231) (-1.1969) (-0.8620) (-0.6082) (-0.7702)
hoga  0.9231  0.8438  0.7701  0.7341  0.7285  0.5955  0.5254  0.2852

(-2.1180)* (-2.4084)* (-2.3929)* (-1.9448) (-1.4066) (-1.4884) (-1.2468) (-1.3551)
holm  1.0335  1.0194  1.0116  0.9765  0.7981  0.7712  0.5951  0.3543

( 1.0171) ( 0.3195) (0.1215) (0.7874) (-1.0262) (-0.8317) (-1.0664) (-1.2488)
hufv  0.8960  0.8395  0.7541  0.6707  0.6501  0.7145  0.7980  0.7778

(-2.7594)* (-2.3454)* (-2.3743)* (-2.2336)* (-1.7120) (-1.0193) (-0.5378) (-0.4373)
indu  0.9888  0.9748  0.9175  0.9160  0.9041  0.8019  0.8757  1.2671

(-0.2944) (-0.3676) (-0.7845) (-0.5569) (-0.4565) (-0.6855) (-0.3100) (0.4855)
*Variablerna är statistiskt skilt från ett på fem procents signifikansnivå 

RW3
Estimat av Variance-Ratios VR(q) och  Z*(q)-statistika 2000-2005

Antal q perioder (dagar)
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Aktie 2 4 8 16 32 64 128 256
inve  1.0367  1.0172  0.9619  0.9558  1.0361  1.2515  1.5871  2.2562

( 0.9351) ( 0.2422) (-0.3535) (-0.2863) (0.1662) (0.8346) (1.4231) (2.2724)*
jm  0.9280  0.9033  0.9512  1.0281  1.2260  1.5639  2.1207  3.2897

(-1.5155) (-1.2418) (-0.4509) (0.1921) (1.1514) (2.1267)* (3.0699)* (4.5823)*
ldex  1.1066  1.2934  1.4294  1.5903  1.6247  1.8586  2.1025  2.1386

(2.7268)* (4.2985)* (0.3970) (4.3349)* (3.2669)* (3.3215)* (3.0350)* (2.2361)*
nda  0.9566  0.8824  0.7487  0.7246  0.6773  0.6121  0.6984  0.8636

(-1.1224) (-1.6432)* (-2.2620)* (-1.7032) (-1.4292) (-1.2504) (-0.7142) (-0.2403)
noki  1.0201  0.9839  0.9254  0.8954  0.9608  0.9096  0.6110  0.5303

(0.7141) (-0.2960) (-0.8444) (-0.7876) (-0.2047) (-0.3301) (-0.9936) (-0.8546)
omx  1.1491  1.3053  1.3297  1.3990  1.5452  1.5481  1.7250  2.0838

(4.4893)* (4.5890)* (3.1555)* (2.6410)* (2.5779)* (1.8716) (1.7937) (1.9715)
rato  0.9614  0.9028  0.8339  0.7792  0.7264  0.6006  0.5574  0.4875

(-1.0527) (-1.4510) (-1.6512) (-1.5399) (-1.3576) (-1.4438) (-1.1800) (-1.0040)
sand  1.0277  0.9592  0.8250  0.7137  0.5573  0.4271  0.3702  0.3193

(0.8794) (-0.6810) (-1.8633) (-2.0832)* (-2.2481)* (-2.0783)* (-1.6625) (-1.3308)
sard  0.8480  0.6728  0.5903  0.4765  0.4610  0.4946  0.5524  0.6421

(-2.5533)* (-3.1178)* (-2.6547)* (-2.4758)* (-1.9462) (-1.3543) (-0.9192) (-0.5978)
sas  1.0475  1.1290  1.1252  1.1728  1.2150  1.3056  1.3558  1.1124

(1.1989) (1.9064) (1.2592) (1.2370) (1.1124) (1.1311) (0.9435) (0.2158)
scab  1.0073  0.9592  0.9158  0.8583  0.7276  0.6065  0.6589  0.7632

(0.2192) (-0.6356) (-0.8528) (-1.0080) (-1.3899) (-1.4557) (-0.9163) (-0.4656)
scri  0.8447  0.7567  0.7276  0.6975  0.7017  0.7335  0.7712  0.5431

(-3.9634)* (-3.4582)* (-2.5490)* (-1.9942)* (-1.4114) (-0.9124) (-0.5696) (-0.8331)
scv  1.0681  1.1001  1.1369  1.2107  1.2537  1.2351  1.0789  0.9921

(2.1735)* (1.7164) (1.4679) (1.5438) (1.3090) (0.8678) (0.2109) (-0.0154)
sdia  0.9990  0.9944  1.0052  1.0095  0.9838  0.8108  0.7289  1.0123

(-0.0180) (-0.0541) (0.0328) (0.0411) (-0.0498) (-0.4172) (-0.4407) (0.0153)
seb  0.9910  0.9326  0.8081  0.7327  0.6384  0.5824  0.5228  0.5260

(-0.2842) (-1.1399) (-2.0814)* (-1.9630)* (-1.8735) (-1.5534) (-1.1409) (-0.8418)
seco  0.7070  0.5205  0.4128  0.3502  0.3034  0.2461  0.2081  0.1731

(-4.3468)* (-4.2284)* (-3.6834)* (-3.2359)* (0.3383) (-2.8719)* (-1.9886)* (-1.5460)
secu  1.0344  1.0188  0.8266  0.7204  0.6689  0.6354  0.6473  0.8185

(1.1538) (0.3203) (-1.8675) (-2.0737)* (-1.7117) (-1.3263) (-0.9159) (-0.3425)
shb  0.9912  0.8952  0.8025  0.7576  0.6913  0.6006  0.6725  0.5962

(-0.2577) (-1.6341) (-1.9321) (-1.6057) (-1.4564) (-1.3798) (-0.8218) (-0.7462)
ska  1.0276  1.0179  0.9217  0.9036  0.9473  1.0309  1.1597  1.5834

(0.7581) (0.2738) (-0.7930) (-0.6625) (-0.2545) (0.1063) (0.4043) (1.0883)
skf  1.0335  1.0453  0.9991  0.8845  0.7996  0.6660  0.7958  0.5664

(1.1466) (0.8235) (-0.0108) (-0.9380) (-1.1426) (-1.3603) (-0.5938) (-0.9103)
ssab  1.0004  0.9448  0.8780  0.8493  0.8136  0.7763  0.6990  0.5032

(0.0141) (-0.9218) (-1.3082) (-1.0962) (-0.9558) (-0.8279) (-0.8162) (-0.9857)
ster  1.0665  1.1215  1.1396  1.0433  0.8050  0.6075  0.5682  0.6225

(2.0486)* (1.9859)* (1.4400) (0.3037) (-0.9560) (-1.3840) (-1.1166) (-0.7268)
swma  1.0665  1.1215  1.1396  1.0433  0.8050  0.6075  0.5682  0.6225

(2.0486)* (1.9859)* (1.4400) (0.3037) (-0.9560) (-1.3840) (-1.1166) (-0.7268)
tick  1.0203  0.9985  0.9453  0.9768  0.9294  1.1026  1.3100  1.3570

(0.5068) (-0.0202) (-0.4945) (-0.1488) (-0.3375) (0.3641) (0.8079) (0.6790)
tien  1.0707  1.0931  1.0022  0.9184  0.9014  0.9025  1.0171  0.9237

(2.0682)* (1.4835) (0.0208) (-0.5328) (-0.4581) (-0.3263) (0.0413) (-0.1364)
trelb  1.0421  1.1188  1.2039  1.2929  1.2688  1.1367  1.3133  1.1829

(1.3831) (2.0746)* (2.3095)* (2.3034)* ( 1.4857) (0.5435) (0.9050) (0.3819)
wmb  1.0960  1.1462  1.0616  1.1387  1.3492  1.3977  1.5292  1.4137

(2.4366)* (2.1000)* (0.5883) (0.9302) (1.6814) (1.3662) (1.3108) (0.7592)
volvb  1.0311  1.0160  0.9706  0.8869  0.8275  0.8167  0.9115  0.7096

(1.1095) (0.2973) (-0.3434) (-0.8900) (-0.9452) (-0.7128) (-0.2470) (-0.5837)
*Variablerna är statistiskt skilt från ett på fem procents signifikansnivå 

Antal q perioder (dagar)
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Appendix B – Variance Ratios Attract40 

Aktie 2 4 8 16 32 64 128 256
axfo  0.9748  0.9439  0.8529  0.7544  0.7286  0.7819  0.8616  1.0107

 (-0.9780)  (-1.1630)  (-1.9293)  (-2.1645)*  (0.0125)  (-1.6505)  (-0.4134)  (0.0226)
bcor  1.1237  1.1615  1.1778  1.1469  1.2455  1.2082  0.8509  0.9262

 (4.7986)*  (3.3492)*  (2.3322)*  (1.2948)  (1.4933)  (0.8847)  (-0.4454)  (-0.1555)
boss  1.0726  1.1459  1.1681 1.2146 1.2776 1.4304  1.7989  2.7287

 (2.8184)*  (3.0261)*  (2.2048)*  (1.8914)  (1.6884)  (1.8289)  (2.3865)*  (3.6405)*
bro  0.9412  0.8991  0.8563  0.8253  0.7998  0.7402  0.6319  0.5564

 (-2.2828)*  (-2.0927)*  (-1.8845)  (-1.5397)  (-1.2178)  (-1.1038)  (-1.0996)  (-0.9342)
cash  1.0792  1.1396  1.1118  1.1268  0.9813  1.1106  1.2635  1.4777

 (3.0573)*  (2.8825)*  (1.4601)  (1.1130)  (-0.1132)  (0.4681)  (0.7838)  (1.0017)
cast  0.9897  0.9597  0.9724  0.9763  0.9542  0.8127  0.5348 -1.1079

 (-0.3995)  (-0.8353)  (-0.3624)  (-0.2085)  (-0.2784)  (-0.7961)  (-1.3895)  (0.4739)
fabg  0.8623  0.8353  0.7748  0.7966  0.8843  0.9476  0.7437  0.8428

 (-5.3432)*  (-3.4144)*  (-2.9532)*  (-1.7924)  (-0.7036)  (-0.2228)  (-0.7655)  (-0.3310)
fram  1.1353  1.2046  1.1991  1.1693  1.1602  1.2805  1.8969  3.1009

 (5.2492)*  (4.2421)*  (2.6114)*  (1.4919)  (0.9741)  (1.1919)  (2.6792)*  (4.4245)*
hiq  1.1192  1.2023  1.2587  1.3598  1.1540  1.1021  1.6358  2.5456

 (4.6235)*  (4.1942)*  (3.3925)*  (3.1709)*   (0.9369)  (0.4338)  (1.8993)  (3.2551)*
hm  1.0755  1.0065  0.8887  0.7845  0.6373  0.4481  0.4494  0.4021

 (2.9295)*  (0.1343)  (-1.4600)  (-1.8994)  (-2.2057)*  (-1.6505)*  (-1.6447)  (-1.2591)
ibs  1.0706  1.1192  1.2273  1.2386  1.4076  1.2386  1.5554  1.9679

 (2.7397)*  (2.4715)*  (2.9810)*  (2.1025)*  (2.4788)*  (2.1025)*  (2.3602)*  (2.8913)*
ifs  1.1544  1.2767  1.2209  1.1094  1.1130  1.2622  1.6560  2.0905

 (5.9891)*  (5.7380)*  (2.8970)*  (0.9645)  (0.6870)  (1.1143)  (1.9594)  (2.2966)*
int  1.0926  1.1807  1.2348  1.3701  1.5394  1.5727  1.4855  1.7276

 (3.5926)*  (3.7461)*  (3.0800)*  (3.2623)*  (3.2803)*  (2.4336)*  (1.4501)  (1.5324)
karo  0.9740  0.9783  1.0936  1.1745  1.4130  1.6085  1.2773  1.3930

 (-0.9201)  (-0.4105)  (1.1185)  (1.4007)  (2.2883)*  (2.3556)*  (0.7546)  (0.7540)
kinv  0.9248  0.9353  1.0367  1.1953  1.2658  1.2999  1.6005  2.1853

 (-2.9137)*  (-1.3405)  (0.4811)  (1.7187)  (1.6146)  (1.2726)  (1.7914)  (2.4928)*
kled  1.0261  1.0598  1.1858  1.3127  1.2598  1.0275  0.9700  0.9354

 (1.0128)  (1.2408)  (2.4366)*  (2.7560)*  (1.5799)  (0.1170)  (-0.0895)  (-0.1360)
know  0.8084  0.7686  0.6911 -2.7916  0.7520  0.9427  1.3157  2.0980

 (-7.4292)*  (-4.7946)*  (-4.0479)* (-2.7916)* (-1.5073) (-0.2434)  (0.9423)  (2.3108)*
meda  0.7924  0.7117  0.6426  0.5991  0.5618  0.5920  0.7165  0.8401

 (-8.0545)*  (-5.9793)*  (-4.6866)*  (-3.5332)*  (-2.6648)*  (-1.7337)  (-0.8467)  (-0.3367)
mtg  1.1063  1.1055  1.0438  1.0223  1.0115  1.1622  1.3738  1.6788

 (4.1212)*  (2.1870)*  (0.5741)  (0.1968)  (0.0700)  (0.6887)  (1.1159)  (1.4286)
ncc  0.9762  0.9153  0.9171  0.8946  1.0066  1.0992  1.3230  2.1715

 (-0.9234)  (-1.7574)  (-1.0868)  (-0.9287)  (0.0402)  (0.4215)  (0.9648)  (2.4670)*
neti  1.0177  1.0336  1.0300  0.9776  0.9182  0.8941  0.9579  1.3472

 (0.6876)  (0.6955)  (0.3937)  (-0.1976)  (-0.4972)  (-0.4500)  (-0.1258)  (0.7310)
nocm  0.9919  0.9982  1.0083  1.0628  1.1689  1.0890  1.3922  2.0793

 (-0.3148)  (-0.0383)  (0.1084)  (0.5530)  (1.0267)  (0.3779)  (1.1709)  (2.2715)*
obs  1.0062  1.0306  1.0603  1.0242  1.0198  1.0433  0.8582  0.7642

 (0.2403)  (0.6334)  (0.7886)  (0.2126)  (0.1198)  (0.1835)  (-0.4224)  (-0.4950)

RW1
Estimat av Variance-Ratios VR(q) och  Z(q)-statistika 2000-2005

*Variablerna är statistiskt skilt från ett på fem procents signifikansnivå 

Antal q perioder (dagar)

 

 

 

 



 24

Aktie 2 4 8 16 32 64 128 256
pric  1.0491  0.9989  0.9701  0.9628  0.7961  0.6782  0.5631  0.7164

 (1.9036)  (-0.0221)  (-0.3916)  (-0.3278)  (-1.2404)  (-1.3674)  (-1.3050)  (-0.5972)
proeb  0.7558  0.6432  0.5948  0.5748  0.5628  0.4897  0.5599  0.3534

 (-9.4717)*  (-7.3981)*  (-5.3138)*  (-3.7475)*  (-2.6589)*  (-2.1683)*  (-1.3147)  (-1.3617)
prot  1.0557  1.1031  1.1813  1.2953  1.2033  1.1538  1.3738  2.0179

 (2.1621)*  (2.1371)*  (2.3781)*  (2.6027)*  (0.21627)  (0.6534)  (1.1167)  (2.1437)*
rabt  0.8758  0.8112  0.7739  0.7439  0.7866  0.9079  1.0783  1.4654

 (-4.3896)*  (-3.5672)*  (-2.7015)*  (-2.0561)*  (-1.1823)  (-0.3566)  (0.2131)  (0.8929)
ray  0.8831  0.7767  0.7204  0.6029  0.5756  0.5345  0.6543  0.7795

 (-4.5320)*  (-4.6271)*  (-3.6651)*  (-3.4971)*  (-2.5794)*  (-1.9769)*  (-1.0320)  (-0.4640)
rros  0.8831  0.7767  0.7204  0.6029  0.5756  0.5345  0.6543  0.7795

 (-4.5320)*  (-4.6271)*  (-3.6651)*  (-3.4971)*  (-2.5794)*  (-1.9769)*  (-1.0320)  (-0.4640)
saab  0.9026  0.8284  0.7446  0.7652  0.8351  0.7747  0.7063  0.4184

 (-3.7742)*  (-3.5558)*  (-3.3476)*  (-2.0682)*  (-1.0023)  (-0.9569)  (-0.8767)  (-1.2240)
sect  0.9472  0.8606  0.7321  0.6712  0.6447  0.6002  0.5532  0.3643

 (-2.0484)*  (-2.8892)*  (-3.5113)*  (-2.8960)*  (-2.1596)*  (-1.6977)  (-1.3337)  (-1.3378)
semc  1.0177  1.0336  1.0300  0.9776  0.9182  0.8941  0.9579  1.3472

 (0.6876)  (0.6955)  (0.3937)  (-0.1976)  (-0.4972)  (-0.4500)  (-0.1258)  (0.7310)
tel2  1.0702  1.0928  1.0846  1.0968  1.1349  0.9061  1.1209  1.1911

 (2.7225)*  (1.9245)  (1.1089)  (0.8534)  (0.8206)  (-0.3992)  (0.3610)  (0.4024)
telc  1.0529  1.1897  1.3092  1.4935  1.6029  1.4672  1.3588  1.0678

 (1.8664)  (3.5804)*  (3.6908)*  (3.9591)*  (3.3380)*  (1.8072)  (0.9757)  (0.1300)
tgnt  0.9406  0.8994  0.8556  0.8552  0.8766  0.9766  1.3078  1.6527

 (-2.3010)*  (-2.0824)*  (-1.8910)  (-1.2749)  (-0.7498)  (-0.0992)  (0.9182)  (1.3727)
tlog  1.0591  1.1358  1.1864  1.1716  1.1784  1.2373  1.4629  1.7176

 (2.2928)*  (2.8163)*  (2.4443)*  (1.5123)  (1.0853)  (1.0085)  (1.3828)  (1.5112)
vost  1.0187  1.0062  0.9659  0.9102  1.0330  1.1927  1.2796  1.1953

 (0.6605)  (0.1164)  (-0.4069)  (-0.7205)  (0.1828)  (0.7452)  (0.7602)  (0.3743)
wson  0.9585  0.9134  1.0090  1.1584  1.1177  0.7887  0.7459  1.0800

 (-1.6086)  (-1.7932)  (0.1178)  (1.3942)  (0.7148)  (-0.8966)  (-0.7580)  (0.1682)
zodi  0.6813  0.4814  0.4384  0.3707  0.3124  0.3129  0.4361  0.8076

 (-12.3649)*  (-10.7546)*  (-7.3655)*  (-5.5465)*  (-4.1820)*  (-2.9200)*  (-1.6843)  (-0.4052)
*Variablerna är statistiskt skilt från ett på fem procents signifikansnivå 

Antal q perioder (dagar)
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Aktie 2 4 8 16 32 64 128 256
axfo  0.9748  0.9439  0.8529  0.7544  0.7286  0.7819  0.8616  1.0107

 (-0.7023)  (-0.8565)  (-1.4873)  (-1.7695)  (-1.4129)  (-0.8205)  (-0.3777)  (0.0214)
bcor  1.1237  1.1615  1.1778  1.1469  1.2455  1.2082  0.8509  0.9262

 (-0.7023)   (1.3939)  (1.1448)  (0.7419)  (0.9393)  (0.5904)  (-0.3220)  (-0.1271)
boss  1.0726  1.1459  1.1681  1.2146  1.2776  1.4304  1.7989  2.7287

 (1.6578)  (2.0014)*  (1.6250)  (1.4885)  (1.3819)  (1.5536)  (2.0954)*  (3.3061)*
bro  0.9412  0.8991  0.8563  0.8253  0.7998  0.7402  0.6319  0.5564

 (-1.4453)  (-1.3642)  (-1.2893)  (-1.0882)  (-0.9200)  (-0.8891)  (-0.9178)  (-0.8173)
cash  1.0792  1.1396  1.1118  1.1268  0.9813  1.1106  1.2635  1.4777

 (1.9148)  (-0.8565)  (1.0263)  (0.8080)  (-0.0849)  (0.3684)  (0.6481)  (0.8823)
cast  0.9897  0.9597  0.9724  0.9763  0.9542  0.8127  0.5348 -1.1079

 (-0.3036)  (-0.6671)  (-0.3091)  (-0.1876)  (-0.2574)  (-0.7519)  (-1.3503)  (-1.1236)
fabg  0.8623  0.8353  0.7748  0.7966  0.8843  0.9476  0.7437  0.8428

 (-3.3174)*  (-2.2084)*  (-2.0541)*  (-1.3332)  (-0.5492)  (-0.1823)  (-0.6676)  (-0.3150)
fram  1.1353  1.2046  1.1991  1.1693  1.1602  1.2805  1.8969  3.1009

 (2.6221)*  (2.2822)*  (1.5825)  (0.9597)  (0.6293)  (0.8125)  (1.9904)*  (3.5582)*
hiq  1.1192  1.2023  1.2587  1.3598  1.1540  1.1021  1.6358  2.5456

 (3.1329)*  (2.9920)*  (2.5306)*  (2.4992)*  (0.7665)  (0.3657)  (1.6371)  (2.8750)*
hm  1.0755  1.0065  0.8887  0.7845  0.6373  0.4481  0.4494  0.4021

 (1.9554)  (0.0922)  (-0.9966)  (-1.3104)  (-1.5910)  (-1.7944)  (-1.3160)  (-1.0760)
ibs  1.0706  1.1192  1.2273  1.2386  1.4076  1.2386  1.5554  1.9679

 (1.9387)  (1.8352)  (2.3097)*  (-1.7695)  (2.0580)*  (1.6758)  (2.0194)*  (2.5289)*
ifs  1.1544  1.2767  1.2209  1.1094  1.1130  1.2622  1.6560  2.0905

 (2.6972)*  (2.8664)*  (1.5467)  (0.5425)  (0.4324)  (0.7769)  (1.4895)  (1.9030)*
int  1.0926  1.1807  1.2348  1.3701  1.5394  1.5727  1.4855  1.7276

 (2.6905)*  (2.8703)*  (2.5011)*  (2.7745*  (2.8527)*  (2.1922)*  (1.3511)  (1.4583)
karo  0.9740  0.9783  1.0936  1.1745  1.4130  1.6085  1.2773  1.3930

 (-0.3977)  (-0.2104)  (0.7093)  (1.0525)  (1.9545)  (2.2232)*  (0.7512)  (0.7784)
kinv  0.9248  0.9353  1.0367  1.1953  1.2658  1.2999  1.6005  2.1853

 (-1.7106)  (-0.8218)  (0.3084)  (1.1354)  (1.1103)  (0.9234)  (1.4036)  (2.1157)*
kled  1.0261  1.0598  1.1858  1.3127  1.2598  1.0275  0.9700  0.9354

 (0.7512)  (0.9677)  (2.0035)*  (2.3517)*  (1.4127)  (0.1079)  (-0.0847)  (-0.1348)
know  0.8084  0.7686  0.6911 -2.7916  0.7520  0.9427  1.3157  2.0980

 (-4.4364)*  (-3.1295)*  (-2.9380)*  (-2.1234)*  (-1.1795)  (-0.1949)  (0.7780)  (1.9768)*
meda  0.7924  0.7117  0.6426  0.5991  0.5618  0.5920  0.7165  0.8401

 (-3.1334)*  (-2.5483)*  (-2.3089)*  (-2.0197)*  (-1.7148)  (-1.2503)  (-0.6615)  (-0.2780)
mtg  1.1063  1.1055  1.0438  1.0223  1.0115  1.1622  1.3738  1.6788

 (3.1610)*  (1.7130)  (0.4610)  (0.1590)  (0.0570)  (0.5685)  (0.9473)  (1.2715)
ncc  0.9762  0.9153  0.9171  0.8946  1.0066  1.0992  1.3230  2.1715

 (-0.7228)  (-1.4394)  (-0.9321)  (-0.8316)  (0.0368)  (0.3940)  (0.9235)  (2.4177)*
neti  1.0177  1.0336  1.0300  0.9776  0.9182  0.8941  0.9579  1.3472

 (0.4725)  (0.4996)  (0.3030)  (-0.1597)  (-0.4148)  (-0.3862)  (-0.1110)  (0.6576)
nocm  0.9919  0.9982  1.0083  1.0628  1.1689  1.0890  1.3922  2.0793

 (-0.1885)  (-0.0245)  (0.0726)  (0.3919)  (0.7635)  (0.2883)  (0.9290)  (1.9100)
obs  1.0062  1.0306  1.0603  1.0242  1.0198  1.0433  0.8582  0.7642

 (0.1498)  (0.4090)  (0.5338)  (0.1532)  (0.0933)  (0.1520)  (-0.3592)  (-0.4393)

RW3
Estimat av Variance-Ratios VR(q) och  Z*(q)-statistika 2000-2005

Antal q perioder (dagar)

*Variablerna är statistiskt skilt från ett på fem procents signifikansnivå  
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Aktie 2 4 8 16 32 64 128 256
pric  1.0491  0.9989  0.9701  0.9628  0.7961  0.6782  0.5631  0.7164

 (1.0488)  (-0.0116)  (-0.2255)  (-0.2145)  (-0.9261)  (-1.1642)  (-1.2235)  (-0.5878)
proeb  0.7558  0.6432  0.5948  0.5748  0.5628  0.4897  0.5599  0.3534

 (-1.1953)  (-1.1586)  (-1.1119)  (-1.0545)  (-0.9894)  (-1.0580)  (-0.8309)  (-1.0921)
prot  1.0557  1.1031  1.1813  1.2953  1.2033  1.1538  1.3738  2.0179

 (1.5631)  (1.6007)  (1.8118)  (2.0328)*  (0.9963)  (0.5417)  (0.9564)  (1.9402)
rabt  0.8758  0.8112  0.7739  0.7439  0.7866  0.9079  1.0783  1.4654

 (-3.2689)*  (-2.8338)*  (-2.2979)*  (-1.8432)  (-1.0831)  (-0.3344)  (0.2054)  (0.8927)
ray  0.8831  0.7767  0.7204  0.6029  0.5756  0.5345  0.6543  0.7795

 (-2.8352)*  (-3.1612)*  (-2.7400)*  (-2.8366)*  (-2.2128)*  (-1.7036)  (-0.9245)  (-0.4350)
rros  0.8831  0.7767  0.7204  0.6029  0.5756  0.5345  0.6543  0.7795

 (-2.8352)*  (-3.1612)*  (-2.7400)*  (-2.8366)*  (-2.2128)*  (-1.7036)  (-0.9245)  (-0.4350)
saab  0.9026  0.8284  0.7446  0.7652  0.8351  0.7747  0.7063  0.4184

 (-2.4518)*  (-2.4673)*  (-2.5317)*  (-1.6625)  (-0.8402)  (-0.8302)  (-0.7813)  (-1.1257)
sect  0.9472  0.8606  0.7321  0.6712  0.6447  0.6002  0.5532  0.3643

 (-0.8916)  (-1.4180)  (-2.0184)*  (-1.9400)  (-1.6518)  (-1.3821)  (-1.1373)  (-1.1994)
semc  1.0177  1.0336  1.0300  0.9776  0.9182  0.8941  0.9579  1.3472

 (0.4725)  (0.4996)  (0.3030)  (-0.1597)  (-0.4148)  (-0.3862)  (-0.1110)  (0.6576)
tel2  1.0702  1.0928  1.0846  1.0968  1.1349  0.9061  1.1209  1.1911

 (2.2878)*  (1.5739)  (0.8916)  (0.6894)  (0.6749)  (-0.3372)  (0.3137)  (0.3613)
telc  1.0529  1.1897  1.3092  1.4935  1.6029  1.4672  1.3588  1.0678

 (1.2142)  (2.3277)*  (2.4580)*  (2.7573)  (2.4641)* (1.4042)  (0.7801)  (0.1086)
tgnt  0.9406  0.8994  0.8556  0.8552  0.8766  0.9766  1.3078  1.6527

 (-1.1247)  (-1.0690)  (-1.0336)  (-0.7212)  (-0.4505)  (-0.0644)  (0.6326)  (1.0480)
tlog  1.0591  1.1358  1.1864  1.1716  1.1784  1.2373  1.4629  1.7176

 (1.4946)  (1.9285)  (1.7611)  (1.1427)  (0.8352)  (0.7987)  (1.1191)  (1.2688)
vost  1.0187  1.0062  0.9659  0.9102  1.0330  1.1927  1.2796  1.1953

 (0.4187)  (0.0785)  (-0.2980)  (-0.5761)  (0.1573)  (0.6819)  (0.7198)  (0.3653)
wson  0.9585  0.9134  1.0090  1.1584  1.1177  0.7887  0.7459  1.0800

 (-0.7383)  (-0.8659)  (0.0611)  (0.7633)  (0.4300)  (-0.6094)  (-0.5736)  (0.1420)
zodi  0.6813  0.4814  0.4384  0.3707  0.3124  0.3129  0.4361  0.8076

 (-1.7732)  (-1.8997)  (-1.6868)  (-1.5866)  (-1.5020)  (-1.2902)  (-0.8469)  (-0.2394)
*Variablerna är statistiskt skilt från ett på fem procents signifikansnivå

Antal q perioder (dagar)
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Appendix C – Variance Ratio SIXRX 

Aktie 2 4 8 16 32 64 128 256
sixrx  1.0239  0.9994  0.9492  0.9609  0.9968  1.0078  1.3151  1.9762

(0.9270) (-0.0120) (-0.6669) (-0.3442) (-0.0193) (0.0332) (0.9411) (2.0557)*

RW1
Estimat av Variance-Ratios VR(q) och  Z(q)-statistika 2000-2005

Antal q perioder (dagar)

*Variablerna är statistiskt skilt från ett på fem procents signifikansnivå  

 

Aktie 2 4 8 16 32 64 128 256
sixrx  1.0239  0.9994  0.9492  0.9609  0.9968  1.0078  1.3151  1.9762

(0.7160) (-0.0092) (-0.5139) (-0.0151) (-0.0193) (0.0271) (0.7903) (1.7902)

RW3
Estimat av Variance-Ratios VR(q) och  Z(q)-statistika 2000-2005

Antal q perioder (dagar)

*Variablerna är statistiskt skilt från ett på fem procents signifikansnivå  
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