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Purpose:  To find out and try to clarify if it is possible to create a 

derivative market with the Swedish Real Estate Index as an 
underlying asset. The basic condition is that hedgers, 
speculators and arbitrageurs should have the possibility to 
act on the market. 

 
Methodology: The paper is based on several existing fundamental theories 

which we believe is relevant for the purpose. Secondary 
data has been collected and analysed in order to examine 
the relation between these theories and the swedish 
property market. 

Results and  
Conclusions:  Both speculators and hedgers have the possibility to act on     

the suggested market. Arbitrageurs however will be deterred 
from entering the market due to constraints regarding short-
sale of property 
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Sammanfattning 
 
Fastighetsderivat är ett relativt nytt påfund som har introducerats i olika former på 
marknader världen över. Resultaten har dock varit varierande, i London handlades 
kontrakten i 6 månader innan handeln stoppades till följd av för låg omsättning. I USA 
har Chicago Mercantile Exchange nyligen lanserat futureskontrakt med ett 
husprisindex som underliggande tillgång. Denna uppsats syftar till att undersöka 
möjligheterna för en fungerande marknad för fastighetsindexterminer i Sverige.  
 
Utgångspunkten för undersökningen är de tre huvudgrupper av aktörer som verkar 
på derivatmarknaderna, hedgare, spekulanter och arbitragörer. För att besvara 
frågeställningen har dessa grupper var och en länkats till relaterad finansiell och 
ekonometrisk teori, därefter har sekundärdata inhämtats och analyserats för att 
kunna avgöra hur väl dessa grupper kan nyttja fastighetsterminer. 
 
Undersökningen visade att hedgare kan uppnå en signifikant riskreducering med 
hjälp av terminskontrakt. Spekulanter kan i sin tur dra fördel av att kontrakten tillåter 
fastighetsinvesteringar av immateriell karaktär. Dessutom testades SCB´s index över 
fastighetspriser med hjälp av det utökade Dickey-Fuller testet. Utifrån det framkom att 
slumpvandring förekom i dessa index, vilket ger stöd åt att spekulation kan 
genomföras på fastighetsmarknaden. För arbitragörer blev dock resultat negativt. 
Transaktionskostnader vid fastighetsaffärer och uteblivna möjligheter till att ta en kort 
position i fastigheter satte käppar i hjulet för arbitrage. 
 
Resultat från studien är att två av tre huvudaktörer kan verka på marknaden, trots 
detta finns det stora möjligheter till att skapa en fungerande derivatmarknad med den 
svenska fastighetsmarknaden som grund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Terminer, fastigheter, SFI, derivat, fastighetsindex, arbitrage, hedge, spekulation 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
En av anledningarna till att derivatinstrument har introducerats på en rad olika 
marknader är för att möjliggöra riskhantering gällande de underliggande 
tillgångarna1. Det går att handla med derivat i en rad olika tillgångsslag. På Chicago 
Mercantile Exchange, som är en av de största handelsplatserna för derivat i världen, 
går det att investera i aktier, jordbruksprodukter, valutor, räntor och mycket mera2.   
Fastighetsbranschen utgör en stor del av den finansiella sektorn. Värdet på det 
svenska fastighetsbeståndet uppgår till nära 5000 miljarder kronor3. Riskexponering 
mot fastigheter för banker, institutionella ägare, företag och privatpersoner är i många 
fall stor. Banker är exponerade genom att bostadslånen ofta har den inköpta 
bostaden som säkerhet. Institutionella ägare är exponerade genom deras 
direktägande av fastigheter, likaså privatpersoner och företag. Förmögenheten hos 
privatpersoner återfinns ofta i deras bostäder. När prisbilden för deras bostad 
exempelvis minskar finns det inget sätt för den enskilda innehavaren att skydda sig 
mot detta. Allmänhetens förmögenhet urholkas och människor kan tvingas från deras 
hem när bankerna kräver in sina lån. Därför är det intressant med derivat baserade 
på fastigheter från en rad olika synvinklar, varav en är samhällsnyttan. 

1.2 Svenskt fastighetsindex 
Svenskt fastighetsindex (SFI) ställs samman av Investment Property Databank (IPD) 
och består av fastigheter inom Sverige. Enligt IPD behövs SFI eftersom det ökar 
kunskapen om de cykliska förloppen på fastighetsmarknaden, möjliggör 
internationella jämförelser och även mellan olika placeringsslag. Fastigheterna som 
ingår i sammanställningen kontrolleras av olika fastighetsbolag, pensionsfonder och 
försäkringsbolag4. Dessa deltagare får sina fastighetsportföljer analyserade av IPD 
medan allmänheten får nöja sig med de offentliga dokument som publiceras.  
Indexet består av sex olika delindex för olika fastighetsslag, bostäder, butiker, hotell, 
industrilokaler, kontor och övriga. Dessa delindex mäter värdeförändring och 
direktavkastning från fastigheterna, men även totalavkastningen genom att de två 
ovanstående slås ihop. Två av delindexen har funnits under en kortare tid än de 
andra, hotell och övrigt. Därför är mängden insamlad data för dessa två bristfällig. 
 
Mätningen av värdeförändringen för fastigheterna i SFI baseras inte på 
transaktionshistorik då denna anses alltför bristfällig, utan istället görs en värdering 
av fastigheterna en gång om året. På grund av detta är det av stor vikt att 
värderingen genomförs likadant oavsett vem som utför den. Därför har IPD arbetat 
fram riktlinjer för värdering som skall följas av de bolag som deltar. För att säkerställa 
att principerna följs gör IPD undersökningar om hur väl dessa efterlevs. 
Värderingen av fastigheterna har inte enbart betydelse för värdeförändringen utan 
även direktavkastningen och totalavkastningen. Att det har påverkan på 
totalavkastningen förefaller självklart då värdeförändring utgör en av de två 
                                                 
1 Hässel et al. s 304 (2003) 
2 http://www.cme.com/about/ins/caag/index.html (2 juli 2006) 
3 http://www.infra.kth.se/kand/fastofin/KTH_fast_finans.pdf  s11 (28 Juni 2006) 
4 Deltagare i detta index är AFA, Alecta, AMF Pension, AP Fastigheter AB, Diligentia AB, Folksam, 
Humlegården, Länsförsäkringar Liv, PP Pension, SEB Trygg Liv och Vasakronan AB.  
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komponenter som denna består av. Direktavkastningen för en fastighet definieras 
som driftnettot genom marknadsvärdet och påverkas således ifall värdet på 
fastigheten stiger eller sjunker. 
 
SFI uppdateras endast en gång om året i samband med att de nya värderingarna av 
fastigheterna görs5. IPD har i England utvecklat ett index som består av tusen 
fastigheter med månatlig uppdateringsfrekvens6. 
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Figur 1 Värdeutveckling för SFI och dess delindex  

 

1.3 Aktörer på derivatmarknaderna 
Tre huvudkategorier av aktörer kan identifieras på derivatmarknaderna: hedgare, 
spekulanter och arbitragörer7.  
 
Hedgare 
En investerare som vill försäkra framtida kassaflöden mot prisrisk kan med hjälp av 
termins eller optionskontrakt reducera risken delvis eller i vissa fall helt genom att ta 
en motsatt position i kontraktet jämfört med tillgången som skall försäkras. Detta kan 
exemplifieras med en aktör som har ett framtida positivt kassaflöde i en utländsk 
valuta, valutarisken kan elimineras genom aktören tar en kort position i valutan, det 
vill säga säljer den på termin. 
 
Spekulanter 
Medan hedgaren använder derivatinstrument för att minska sin riskexponering, gäller 
det motsatta för spekulanten som med optioner eller terminskontrakt kan köpa stor 
risk för att uppnå en önskad hävstångseffekt. En sådan position kräver dessutom 
lägre kontantinsats än en investering i den underliggande tillgången. Spekulanter vill 
med andra ord åt risken i tillgångarna av ett eller annat skäl. 
 
Arbitragörer 
Den sista gruppen på derivatmarknaderna är arbitragörerna. En arbitragör söker 
felprissättningar mellan olika marknader och låser in en riskfri vinst genom att 
                                                 
5 http://www.fastighetsindex.se/ (26 Juni 2006) 
6 www.ipd.com (26 juni 2006) 
7 Hull s. 9 (2006) 
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simultant verka på dem. Arbitragetillfällen är inte speciellt långvariga, arbitragören 
agerar blixtsnabbt och detta leder till att priserna snabbt återgår till en balanserad 
nivå. 

1.4 Problemdiskussion och frågeställning 
Det råder en stor exponering mot värdeförändring i fastigheter för en mängd olika 
organisationer och privatpersoner i samhället. I dagsläget finns det inget 
derivatinstrument på den svenska marknaden för att reducera denna risk. Hos 
många placerare ses fastigheter som en finansiell tillgång, men uppfattas även som 
en bruksvara av dess användare. I och med att åtminstone placerarna uppfattar 
fastigheter som en finansiell tillgång torde det gå att utveckla en fungerande 
derivatmarknad för fastigheter. Ett problem med detta är standardisering av 
fastigheter. Till skillnad från andra finansiella tillgångar såsom aktier och 
värdepapper, som är identiska, är varje fastighet i sig unik. Läge, yta, skick och så 
vidare varierar från hus till hus. Detta försvårar standardisering och värdering av 
enskilda fastigheter. För att underlätta detta skulle den underliggande tillgången för 
ett derivat baserat på fastigheter kunna vara en samling av olika fastigheter, ett 
index. Detta existerar i form av SFI idag, men eftersom fastighetsmarknaden är 
trögrörlig uppdateras indexet endast en gång om året.  
 
Vad kommer dessa hinder få för effekt på derivatmarknadens huvudaktörer. Finns 
det möjlighet för arbitragörer att verka på en marknad där standardisering av den 
underliggande varan är svår? Kan hedgare dra nytta av terminskontrakten för att 
minska sin risk? Inbjuder terminskontrakten till spekulation? Dessa är 
frågeställningarna som funnits i åtanke då vi beslutat oss för att skriva om detta 
tämligen outforskade ämne 

1.5 Syfte 
Det syfte som föreligger denna uppsats är att undersöka och redogöra ifall det är 
möjligt att skapa en derivatmarknad med svenskt fastighetsindex som underliggande 
tillgång. Utgångspunkten är att de olika huvudaktörerna skall ha möjlighet att verka 
på marknaden. 
 

– Är det möjligt för arbitragörer, hedgare och spekulanter att verka
   på en derivatmarknad baserad på SFI? 

1.6 Avgränsningar 
Vi kommer att hålla oss till de tre huvudgrupperna, arbitragörer, hedgare och 
spekulanter. SFI kommer utgöra det enda indexet som ligger till grund för 
terminskontrakten. Det derivatslag som kommer att användas i undersökningen är 
terminskontrakt. Optioner och andra derivat utelämnas då vi anser att om det är 
möjligt att handel kan ske med terminer bör det även gå att anpassa optioner, 
warrants och övriga derivat till denna form av fastighetsinvestering. 

1.7 Målgrupp 
Vår studie vänder sig till alla som har en exponering mot värdeförändring i fastigheter 
eller ett intresse för detta. Grundläggande kunskap i ekonomi, matematik och statistik 
är önskvärt för att läsaren skall kunna tillgodogöra sig uppsatsen i sin helhet. 
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1.8 Disposition 
Uppsatsen börjar med ett inledande kapitel där bakgrund, problem och syfte klargörs. 
Kapitlet efter utgör den teoretiska referensramen som kommer att användas i 
analysen. Därefter följer en redovisning av vetenskapligt ansatsval och 
tillvägagångssätt i form av ett metodkapitel. Som ett komplement till kapitlet teoretisk 
referensram presenteras ett kapitel med tidigare studier inom de områden som tas 
upp. Därefter tar den praktiska delen av undersökningen över i form av 
databearbetning och applicering av den teoretiska referensramen. Till sist följer ett 
kapitel med resultat och slutsatser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   9



2 Teoretisk referensram 
2.1 Teorin om den effektiva marknaden 

2.1.1 Effektiva marknadshypotesen 
En modell som har funnits en längre tid, sett ur modern ekonomisk synvinkel, är den 
effektiva marknadshypotesen, EMH. Hypotesen utvecklades under 1960-talet av 
professor Eugene Fama. Fama antog att marknader som inkluderade välinformerade 
och intelligenta investerare kommer att vara rätt prissatta och avspegla all tillgänglig 
information. Hypotesen antar att finansiella marknader är effektiva vilket innebär att 
priset på en tillgång, exempelvis en aktie är oförutsägbart. Om en marknad är fullt 
effektiv ska den inte kunna övervinnas, det vill säga det skall inte gå att göra vinster 
utan att ta några risker8. Lorie och Hamilton forskade inom detta område och på i 
deras avhandling ”The stock market: Theories and Evidence”, kommer de fram till att 
marknaderna inte är effektiva om alla människor antar motsatsen. De hävdade att 
marknaderna inte skulle vara effektiva på grund av att ingen då skulle granska dem 
och det skulle därför brista i informationsflödet. På så sätt är marknadshypotesen 
beroende av att det finns marknadsspekulanter som inte tror att marknaderna är fullt 
effektiva och således lever drömmen om att övervinna marknaden utan att ta några 
risker. Detta kallas för den effektiva marknadshypotesens paradox9.  

“In an efficient market at any point in time the actual price of a security will be a good 
estimate of its intrinsic value."10

2.1.2 Hypotesens uppbyggnad 
I Professor Eugene Famas artikel ”Efficient Capital Markets: A review of theory and 
empirical work” undersöker han hur marknaden reagerar beroende på den mängd 
information som finns tillgänglig. Utifrån detta drar han slutsatser om hur marknaden 
skulle reagera om mer information blev känd. Professor Fama använder sig utav tre 
olika steg där varje steg representerar olika hög grad av känd information på 
marknaden. De tre stegen kallar han för: svag, semi-stark och stark form av 
effektivitet.  

2.1.3 Svag form av effektivitet 
Den svaga formen i den effektiva marknadshypotesen representerar det 
informationstillstånd då det endast är möjligt att använda sig av historisk data. När 
marknaden befinner sig i ett svagt effektivt tillstånd skall det inte gå att profitera från 
investeringsstrategier som baseras på historisk data eller teknisk analys11. Dock kan 
människor med tillgång till inofficiell information dra nytta av sitt informationsövertag. 

2.1.4 Semi-stark effektivitet 
Den semi-starka formen antar att all information som är känd för allmänheten, 
exempelvis vinstvarningar från företag, aktieemissioner och så vidare skall leda till att 

                                                 
8 Fama s 383 (1970) 
9 Lorie, Hamilton s 98 (1973) 
10 Fritt översatt: På en effektiv marknad kommer det gällande priset på ett värdepapper, vid valfri tidpunkt, vara 
en bra skattning av dess verkliga värde. Eugene Fama, "Random Walks in Stock Market Prices," Financial 
Analysts Journal, September / October 1965 
11 Fama s 383 (1970) 
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priserna på marknaderna kommer att justeras i samband med att ny information 
tillkommer. Därför skall inga vinster kunna göras utan att ta risker12.  

2.1.5 Stark effektivitet  
Det som Fama undersöker i sin artikel beträffande den starka formen av effektivitet är 
om olika grupper som har monopolistisk tillgång till information kan undgå risker i 
investeringar genom att inte dela med sig av denna information. Vid stark effektivitet 
reflekteras tillgångens pris fullständigt av all tillgänglig information och det kommer att 
vara omöjligt att tjäna pengar på denna typ av marknad utan att ta risker. Det innebär 
vidare att personer med insyn inte kan göra säkra affärer utifrån detta13.  

2.1.6 Verklighetsanknytning  
På marknader som innefattar transaktioner av tillgångar som värdepapper och 
fastigheter finns det och kommer alltid att finnas spekulanter och välutbildat folk som 
har till uppgift att hitta tillgångar som är över eller undervärderade. Ju fler deltagare 
på denna marknad och ju snabbare information sprids desto effektivare kommer 
marknaden vara. I verkligheten är det så att marknaderna varken är fullt effektiva 
eller ineffektiva.  Exempel på en marknad som anses vara mer effektiv och 
snabbrörlig än andra är statsobligationsmarknaden14 medan marknader där det inte 
råder ständig rörelse på kapital och där informationen inte är lika snabbrörlig och 
offentlig anses vara mindre effektiva. Typexemplet på en sådan marknad är 
fastighetsmarknaden15.  

2.2 Slumpvandring 
Den effektiva marknadshypotesen är ofta associerad med de teoretiska 
funderingarna kring fenomenet slumpvandring16. Detta är en term som används inom 
dagens finansiella litteratur för att beskriva tidsserier där alla efterföljande värden 
representerar slumpmässiga förändringar från tidigare värden. Logiken i denna teori 
bygger på att om flödet av information är obehindrat och en tillgångs pris omedelbart 
reflekterar denna information, kommer morgondagens pris endast att reflektera 
morgondagens nyheter. Eftersom nyheter per definition är oförutsägbara måste det 
innebära att prisförändringarna på en tillgång kommer att vara slumpmässiga och 
därför oförutsägbara. Det går alltså inte att använda de senaste prisförändringarna 
genom att analysera mönster och trender till att förutspå framtida prisrörelser17.  En 
tidsserie som är icke-stationär kan behandlas som en slumpvandring18. Tre olika 
varianter av slumpvandring existerar, ren slumpvandring, slumpvandring med drift 
och slumpvandring med bestämd trend19. Samtliga dessa är icke-stationära i basen 
men i första differensen skall de uppvisa stationaritet20. 
 
Ren Slumpvandring Yt = Yt-1 + ut  
Första differensen ∆Yt = (Yt - Yt-1) = ut 

                                                 
12 Ibid (1970) 
13 Ibid (1970) 
14 http://www.investorhome.com/emh.htm (2 Juli 2006) 
15 Dunse et al s 456 (1998) 
16 På engelska heter utrycket random walk 
17 Dyckman, Morse s 6 (1986) 
18 Gujarati s 802 (2003) 
19 Gujarati s 803 (2003) 
20 Gujarati s 800 (2003) 
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Slumpvandring med drift Yt = B1 + Yt-1 +  ut 
Första differensen ∆Yt =  (Yt - Yt-1) = B1 + ut 
Slumpvandring med bestämd trend Yt = B1 + B2t + Yt-1 +  ut 
Första differensen ∆Yt = B1 + B2 t + ut 
 

2.3 Autokorrelation 
Det finns en rad olika förklaringar till varför autokorrelation uppstår, Gujarati nämner 
några. 
 
Tröghet - En egenskap hos många ekonomiska tidsserier är tröghet. Ta BNP som 
exempel, i början av en konjunkturuppgång då tidsserierna vänder uppåt finns det ett 
”moment” i marknaden som gör det högt sannolikt att ett värde påverkas av det 
föregående. 
 
Eftersläpning i enskilda variabler – Ponera att vi är intresserade av att undersöka 
inkomstens påverkan på konsumtionen. Anta en konsumtionsmodell där 
konsumtionen dels beror av inkomst dels av föregående periods konsumtion samt en 
störningsterm ε. Om vi väljer att negligera den föregående periodens resultat betyder 
det att residualerna kommer visa ett systematiskt mönster som beror just av denna 
period. 
 
Manipulation av data – När Empiriska analyser görs så buntas ofta rådata ihop. 
Tidsserier som rör kvartalsvis data kan t.ex. tas från tre månatliga observationer som 
ett medelvärde beräknas från. Detta ger en utjämnande effekt som dämpar 
fluktuationerna månaderna emellan. Grafen till den tidsserien kommer att se jämnare 
ut och det leder till ett systematiskt mönster i störningarna som benämns som 
autokorrelation21. 

2.4 Arbitrage inom finans 

2.4.1 Arbitrage och risk 
Arbitrage inom finans är när en riskfri vinst skapas genom att simultant köpa och 
sälja en tillgången på två marknader till olika priser. För att en aktion när en tillgång 
simultant köps och säljs skall definieras som arbitrage krävs det att den dessutom 
inte binder något kapital och erbjuder en möjlighet till vinst med sannolikhet ett utan 
någon risk för förlust22. Ifall denna sannolikhet inte är ett eller aktionen kräver kapital 
är det ett riskarbitrage. I praktiken är detta vanligt förekommande då dessa aktioner 
vanligen binder upp kapital23. 

2.4.2 Principen om inget arbitrage 
I den finansiella teorin är arbitrage en viktig kugge, optionsprissättningen från Black, 
Scholes och Merton vilar på antagandet om att arbitragetillfällen inte skall 
förekomma24. Detta är grunden för principen om inget arbitrage, som deklarerar att 

                                                 
21 Gujarati s. 474 (2003) 
22 Schleifer, Vishny s. 35 (1997) 
23 Schleifer, Vishny s. 36 (1997) 
24 Schachermayer s.1 (2004) 
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inga möjligheter till arbitrage skall få utrymme i modeller för den finansiella 
marknaden25. 

2.4.3 Effekten av arbitrage 
Arbitrage bidrar till att justera värden på olika marknader. I och med att inget 
utrymme skall ges för arbitrage kan ett rättvist pris utrönas från principen om inget 
arbitrage. Detta bidrar också till att marknaden blir mer likvid och effektiv26. 

2.5 Derivat 

2.5.1 Forwardkontrakt 
Ett forwardkontrakt är ett avtal om att köpa eller sälja en viss mängd av en vara till ett 
förutbestämt pris vid en viss tidpunkt i framtiden. Parametrarna i kontraktet 
skräddarsys efter köparens och säljarens behov vid varje transaktion. Handel med 
dessa sker i regel mellan banker och andra finansinstitut utan mellanliggande börs. 
Därför anses det att handeln sker ”över disken”, vilket innebär att det är direktkontakt 
mellan köpare och säljare27. Kontrakten samlar på sig värde under löptidens gång 
beroende på hur priset på den underliggande varan utvecklas. Detta regleras inte 
under löptiden normalt sett utan endast på lösendagen. På grund av detta finns det 
en kreditrisk förknippad med handel i forwards28. 

2.5.2 Futureskontrakt 
Den stora skillnaden mellan futures och forwards är att handeln med futures sker på 
börser, exempelvis Chicago Board of Trade. Detta medför att standardisering av 
kontrakten sker, löptid, lösenpris och kvantitet av underliggande tillgång bestäms i 
förväg. Det enda köparen och säljaren behöver komma överens om är priset på 
kontraktet. Tack vare detta blir likviditeten högre för futures än forwards29, och leder 
till att försäljningen av kontrakten under löptidens gång är möjlig30.   
Till skillnad från forwards görs avstämning för futures dagligen, där den 
ackumulerade förlusten täcks upp av säljaren eller köparen beroende på vilken 
riktning den underliggande varans pris tagit. En säkerhetsmarginal byggs därigenom 
upp vilket minskar incitamentet att bryta kontraktet. Kreditrisken är med andra ord 
lägre för futures än forwards31. 

2.5.3 Terminer 
Ett terminskontrakt visar upp stora likheter med futures. Kontrakten är 
standardiserade och handlas över Stockholmsbörsen. Säkerhetsmarginal kan 
behövas beroende på vilken den underliggande varan är och börsen reglerar så att 
marginalen upprätthålls. Skillnaden mot futures är att terminer inte medger någon 
vidareförsäljning av ingångna avtal. Detta eftersom den svenska lagen inte tillåter att 
en part i ett köp skall behöva nöja sig med något annat än den ursprungliga parten i 
avtalet32. 
                                                 
25 Schachermayer s. 2 (2004) 
26 Schachermayer s. 35 (2004) 
27 http://www.terminer.se/handla.htm (28 Juni 2006) 
28 Hässel et al. s. 308 (2003) 
29 Hässel et al. s. 310 (2003) 
30 http://www.terminer.se/handla.htm (28 Juni 2006)  
31 Hässel et al. s. 311 (2003) 
32 http://www.terminer.se/handla.htm (28 juni 2006) 
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2.5.4 Prissättning av terminer  
På terminsmarknaden hålls priset för terminer på olika värdepapper i schack med 
hjälp av principen om inget arbitrage. Tack vare denna princip går det att bestämma 
ett framtida pris på en tillgång, genom att eliminera möjligheter till riskfria vinster. Ifall 
det är ett värdepapper som inte ger några utdelningar under tidsperioden blir dess 
terminspris33

 
F0 = S0 * er(T-t) 

 
F0 är terminspriset, S0 tillgångens nuvarande pris, r den riskfria räntan, t nuvarande 
tidpunkt och T är kontraktets längd34.  

2.5.5 Normal backwardation 
Keynes lägger i sin bok ”A treatise on money” grunden för teorin om normal 
backwardation och contango. Keynes motsätter sig att priset på forward och 
terminskontrakt är ett bra estimat till det förväntade priset på tillgången, förutsatt att 
arbitrage inte är möjligt. Argumenten mot detta är att hedgare är villiga att betala ett 
pris för möjligheten att reducera risk, medan spekulanter kräver en kompensation för 
den risk de tar. När då hedgare innehar korta positioner och spekulanter långa skulle 
terminsspriset ligga under det förväntande värdet, vilket kallas för normal 
backwardation. Dess motsats, contango, är när hedgare innehar långa positioner och 
spekulanter korta. Priset på terminskontraktet är då över det förväntade priset35. 

2.5.6 Buy-and-hold arbitrage 
Ifall F0 skulle avvika från prissättningen ovan skulle det finnas tillfälle att göra en 
riskfri vinst enligt nedanstående tabell 
 
Tabell 1 Exempel på buy-and-hold strategin 
Tidpunkt F0 > S0 * er(T-t) F0 < S0 * er(T-t)

T Gå kort i terminen och låna 
S0 för att köpa den 
underliggande tillgången. 

Gå lång i terminen och gå kort 
i den underliggande 
tillgången. Placera pengarna 
på banken. 

T Sälj den underliggande 
tillgången till terminspriset 
och betala tillbaka lånet 

Köp den underliggande till 
terminspriset för att 
neutralisera den korta 
positionen med det insatta 
kapitalet. 

Riskfrivinst F0 - S0 * er(T-t) S0 * er(T-t) – F0

Buy-and-hold strategin grundas i att det finns möjlighet att replikera tillgången. När 
denna möjlighet existerar tar arbitragörer tillfället i akt och pressar samman gapet 
mellan priset på tillgången och dess replik. Ett lån motsvarande den underliggande 

                                                 
33 Antaganden i modellen är att inga transaktionskostnader förekommer, investeraren kan låna och spara till den 
riskfria ränta, samma skattesats på alla nettovinster och att arbitrage tillfällen tas tillvara 
34 Hull s. 122 (2006) 
35 Keynes, s 144 (1960) 
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tillgångens pris plus ett köp av densamma är identiskt med att gå lång i en termin, 
alltså blir det en syntetisk termin. Ifall då denna syntetiska termin är billigare eller 
dyrare än den äkta terminen kommer efterfrågan på denna öka respektive minska 
tills marknaden når jämviktspriset och inga arbitragemöjligheter längre existerar.  

2.5.7 Basrisk 
Ett riskbegrepp förknippat med finansiella derivat är så kallad basis eller basrisk, 
Hull definierar basen som spotpriset på tillgången som ska hedgas minus 
forwardpriset på det använda kontraktet36. 
Basrisken kan delas upp i två delar, tidsrelaterad basrisk och cross-hedge basrisk37  
Den tidsrelaterade risken uppkommer då leveransdatumet för hedgingkontraktet 
skiljer sig från leveransdatumet för den transaktion som ska hedgas. Cross-hedge 
risken uppkommer då underliggande tillgång till derivatinstrumentet som används ej 
är identiskt med den tillgång som önskas hedgas. 

2.6 Teoriernas anknytning till problemet 
De teorier som används i undersökningen är de som ovan presenterats och kan 
anses ligga till grund för att få fram reliabelt resultat. De olika teorierna fyller var och 
en sin egen funktion i förhållande till arbitragörer, hedgare och spekulanter. Nedan 
visas en illustration på hur de bakomliggande teorierna förhåller sig till de olika 
aktörerna, samt med vilka metoder vi kommer att pröva dessa samband.   
 
           Aktör                 Relaterad teori                       Metod 

R2

Pricipen om 
inget arbitrage 

Beräkning av 
hedge-
effektivitet 

Dickey–Fuller test Slumpvandring 

EMH Autokorrelationsanalys 

 Buy and Hold  
strategin 

Basrisk begreppet 
 
 
Hedgare 
 
 
 
 
 
Spekulant 
 
 
 
 
 
Arbitragör 
 
 

 

                                                 
36 Hull s. 53 (2006) 
37 Patel 350 (1994) 
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3 Metod 
3.1 Val av ansats 
Vi kommer att basera vår undersökning på en deduktiv ansats med redan 
existerande teorier som grund. Genom uppsatsen kommer objektivitet att eftersträvas 
och verkligheten kommer att anses vara mätbar. Med andra ord är det ett 
positivistiskt synsätt38 som ligger till grund för uppsatsen. 

3.2 Val av metod 
Kvantitativ forskning kan förenklat definieras som en strategi med betoning av 
kvantifiering när det gäller insamling och analys av data39. Strategin kännetecknas av 
ett deduktivt förhållningssätt till forskning med tyngdpunkt på teoriprövning och 
eftersträvan av objektivitet. Kvantitativ forskning förknippas vanligtvis med 
naturvetenskapen och dess positivistiska synsätt av världen. 
En kvalitativ studie fokuserar mer på ord än kvantifiering och präglas av en närmare 
relation mellan forskare och undersökningsobjekt40. Den kvalitativa studien lägger 
vikten på generering av teorier utifrån iakttagelser och har således en induktiv syn på 
sambandet mellan teori och forskning. 
Vår studie kommer att genomföras på ett kvantitativt sätt då syftet med uppsatsen är 
att dra generella slutsatser om förutsättningarna för de tre huvudaktörerna att verka 
på en marknad för fastighetsderivat. En kvalitativ metod riskerar att komma till korta 
då vi avser att använda oss av historisk data som sedan analyseras med hjälp av 
statistiska metoder för att uppnå syftet. 

3.3 Tillvägagångssätt 
Som grund till undersökningen skapas en teoretisk referensram med de teorier som 
kommer att appliceras i undersökningen. För att ytterliggare bygga på 
kunskapsmassan kommer fastighetsmarknadens effektivitet, index, riskpremium för 
spekulanter och egenskaper hos fastighetsderivat studeras med hjälp av tidigare 
studier. Därefter inleds undersökningen. Som verktyg för att på ett konkret sätt kunna 
besvara frågeställningen har vi skapat en grundhypotes som i sin tur baseras på att 
tre delvillkor måste vara uppfyllda. 
 
Grundhypotes: För att avgöra om en svensk marknad för fastighetsindexterminer bör 
skapas borde var och en av huvudaktörerna hedgare, spekulerare och arbitragörer 
kunna verka på den.  
 

Delvillkor 1: För att hedgare ska vilja använda sig av terminskontraktet 
krävs en signifikant riskreducering. 

 
Detta villkor prövar vi genom att mäta riskreduceringen i termer av R2. Optimalt antal 
kontrakt för en hedgad portfölj beräknas för att avgöra hur stor minskning av 
variansen som kan åstadkommas.  

 
Delvillkor 2: För att spekulanter ska vilja ta positioner i terminskontrakten 
krävs att fastighetsmarknaden uppvisar åtminstone svag effektivitet. Om 

                                                 
38 May s. 20 (2006) 
39 Bryman s. 35 (2002) 
40 Ibid (2002) 
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inte är marknaden ej lämplig för spekulation eftersom inget 
slumpmoment kunnat påvisas. 

 
Detta villkor undersöker vi genom att testa SCB´s fastighetsindex för autokorrelation 
och stationaritet. Från detta kan vi avgöra om det följer en slumpvandring, om så är 
fallet skulle det kunna tolkas som ett tecken på effektivitet. Anledning till att SFI inte 
testas är att det endast innehåller tio observationer, vilket är farligt att dra några 
slutsatser utifrån. Därför får SCB´s tidsserier för fastighetsprisutvecklingen verka som 
en proxy för den svenska fastighetsmarknaden istället för SFI. 
 

Delvillkor 3: För att arbitragörer ska kunna verka på denna marknad 
måste buy-and-hold strategin gå att tillämpa 

 
Detta villkor utreder vi genom att försöka tillämpa buy-and-hold strategin när SFI 
utgör den underliggande tillgången. 
 
I resultatkapitlet kommer det att undersökas ifall dessa delvillkor är uppfyllda, är de 
uppfyllda avger grundhypotesen ett jakande svar. Skulle något villkor inte visa sig 
uppfyllt, eller osäkert, kommer en analys av andra möjligheter ta vid för att 
ytterliggare utreda ifall grundhypotesen håller. 

3.4 Modeller 

3.4.1 Definition av hedge effektivitet 
Den traditionella hedgeteorin exkluderar basrisk problematiken. För att denna skall 
kunna tas med i beräkning används portföljteorin. Teorin går ut på att en ohedgad 
portföljs varians jämförs mot en hedgad portföljs varians. Den hedgade portföljen 
innehåller ett optimalt antal terminskontrakt. Detta är en skillnad gentemot den 
traditionella hedgeteorin som förespråkar att hela innehavet skall hedgas. Det 
optimala antalet kontrakt erhålls då variansen för portföljen är minimerad. Skillnaden 
mellan den hedgade portföljens varians och den ursprungliga portföljens varians är 
den riskreducering som hedgen erbjuder41.  
Terminskontraktets varians och prisutveckling kommer att jämställas med SFI i 
undersökningen av hedgeeffektivtet. 
 
Optimalt antal kontrakt   b = σs,f        
                                            σ2

f
 
Hedge effektivitet   E = Var(u) – Var(h)        Var(u) = σ2

s  Var(h) = σ2
s + b2σ2

f – 2bσs,f  
                                            Var(u) 

3.4.2 Definition av autokorrelation 
En ekonomisk tidsserie som följer en slumpvandring utan drift kan definieras som 
Yt=Yt-1+εt, där residualerna ε är oberoende och har väntevärdet E(εtεt-1) = 0 . 
Anhängarna av den effektiva marknadsteorin hävdar att aktiepriser följer denna form. 
När residualerna eller störningarna inte uppfyller kravet för oberoende det vill säga 
när E(εtεt-1) ≠ 0 har vi ett fenomen som kallas Auto- eller Seriekorrelation. 

                                                 
41 Ederington s. 157-170 (1979) 
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Autokorrelation kan definieras som samverkan mellan serier av observationer i tid 
eller rum42. 

3.4.3 Definition av stationaritet 
En tidsserie är svagt stationär när dess medelvärde, varians och autokovarians är 
konstanta över tiden43. För att avgöra ifall en tidsserie är stationär eller inte använder 
vi oss av korrelogram samt Dickey-Fuller testet för att avgöra ifall tidsserien 
innehåller en enhetsrot. Om korrelogrammen visar en avtagande korrelation är detta 
ett tecken på icke-stationaritet44. Det krävs att en tidsserie är stationär för att dra 
statistiska slutsatser om den. Om serien inte är stationär kan förändringsdata 
användas för att göra den stationär. 

3.4.4 Definition av Dickey-Fuller testet 
När korrelationskoefficienten ρ för en tidsserie i formeln nedan är lika med ett, är 
tidsserien icke-stationär med en varians av tσ2. Tidsserier med ρ = 1 beskrivs som en 
slumpvandring45. Den översta modellen är en ren slumpvandring, den andra en med 
drift och den sista har en bestämd trend. Dickey-Fuller testet baseras på en hypotes 
om att ρ = 1, ifall hypotesen förkastas utifrån tau fördelning är tidsserien stationär46. 
 
Yt =  ρYt-1 + et 
Yt =  u +  ρYt-1 + et  Y0 = 0
Yt =  u + Bt + ρYt-1 + et  Y0 = 0
 
I undersökningen kommer en variant av det ursprungliga Dickey-Fuller testet att 
användas, nämligen det utökade Dickey-Fuller testet47. Skillnaden dem emellan är att 
det utökade Dickey-Fuller testet tar hänsyn till autokorrelation i feltermerna et

48
. 

3.5 Generaliserbarhet, Reliabilitet och Validitet 
Då de finansiella marknaderna är snarlika världen över anser vi att studien är 
generaliserbar och går att applicera på marknader utanför Sverige utan att några 
större justeringar krävs. Vad gäller överföring till andra områden borde även det vara 
möjligt, åtminstone när modellerna som används i undersökningen är applicerbara. 
 
För att en studie skall betecknas med hög reliabilitet krävs att samma mätningar som 
skett i studien kan upprepas vid ett annat tillfälle, med samma resultat49. Denna 
studie följer redan beprövade modeller vilket borgar för att reliabiliteten i 
undersökning är god. 
 
Validitet innebär att undersökningen verkligen mäter det som den avser att mäta50. 
Denna studie avser att mäta möjligheter för arbitragörer, spekulanter och hedgare att 
verka. De metoder som används i undersökningen mäter hedgeeffektivitet, 
                                                 
42 Gujarati s442 (2003) 
43 Gujarati s 798 (2003) 
44 Gujarati s 811 (2003) 
45 Dickey, Fuller s 427 (1979) 
46 Dickey, Fuller s 428 (1979) 
47 Översatt från the augmented Dickey-Fuller test (1979) 
48 Gujarati s 817 (2003) 
49 May s. 117 (2006) 
50 Ibid (2006) 
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slumpvandring och arbitrageprissättning. Dessa mäter vad de avses mäta, däremot 
är det svårt att sätta ett kvalitativt mått på när hedgare, spekulerare och arbitragörer 
kan verka, vilket minskar studiens validitet. 

3.6 Terminskontraktets utformande 
I den kommande undersökningen kommer två antaganden om terminskontraktets 
utformande att göras. Det första är att leverans av terminskontraktets underliggande 
tillgång sker med hjälp av kontaktavräkning. Om index går upp är det säljarens 
skyldighet att betala mellanskillnaden till köparen i kontanta medel och vice versa. 
Detta antagande görs, eftersom det vore problematiskt att leverera 
terminskontraktets tillgång, som i det här fallet kunde bestå av väggar eller tak. Det 
andra antagandet som görs är om löptiden på kontrakten. I bland annat avsnittet om 
cross-hedge risken kommer löptider på ett år för kontrakten att tillämpas. Antagandet 
om löptider för kontrakten är endast ett krav för att beräkningarna skall stämma, i 
övrigt är läsaren fri att själv fantisera om olika löptider 

3.7 Datakällor 
Studien baseras uteslutande på sekundärdata från IPD och statistiska centralbyrån. 
Ingen datainsamling har föregått studien, istället bearbetas redan existerande 
statistik över fastighetsmarknaden. Den litteratur och de modeller som används är 
hämtade ifrån olika områden inom företagsekonomin. Detta på grund av att ämnet 
befinner sig i ett tidigt skede och därför har vi använt teorier och modeller från 
snarlika områden, exempelvis slumpvandring och den effektiva marknadshypotesen. 

3.8 Källkritik 
Statistiken från IPD över deras index utgör grunden för uppsatsen. Denna statistik 
publiceras årligen av IPD och vi finner inga skäl att misstänka manipulation från 
deras sida. Däremot är det en del frågetecken kring värderingarna av fastigheterna. 
Detta eftersom det inte är SFI själva som utför värderingarna av fastigheterna utan 
fastighetsägarna själv, och dessa har som vi ser det ett starkt intresse av ökande 
fastighetspriser. Dessa har dock ett strikt regelverk51 att följa, vilket medför att vi 
anser att risken för medveten manipulation från deras sida är låg. Att IPD´s svenska 
fastighetsindex endast har funnits sedan 1996 utgör ett problem i och med de 
statistika test som utförs på detta. Grundregeln är att ju mer information desto bättre. 
För att komplettera denna brist i SFI har vi valt att använda oss av statistiska 
centralbyråns fastighetsindex i en del av undersökningen. Detta lider också av en 
brist eftersom det endast mäter värdeförändring för småhus, hyreshus och fritidshus. 
Däremot har vi inga skäl att betvivla dess äkthet.  
 
Samtliga forskningsartiklar som används i uppsatsen, med undantag för ”The Notion 
of Arbitrage and Free Lunch in Mathematical Finance” av Schachermayer, har 
publicerats i etablerade tidsskrifter och därigenom genomgått en rigorös 
undersökning. Tack vare detta anser vi därför att de är tillförlitliga. 
 
 
 
 

                                                 
51 Finns att läsa på http://www.fastighetsindex.se/swe/vagledning2003_ny.pdf (26 juni 2006) 
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4. Tidigare studier 
4.1 Fördelar hos fastighetsderivat 
Mc Allister och Mansfield52 identifierar huvudsakliga fördelar mellan investeringar i 
fastighetsderivat med ett fastighetsindex som underliggande tillgång jämfört med 
direktinvesteringar i fastigheter. 

                                                                                                                                                   
- Tidsaspekten 

En fastighetsaffär är en komplicerad process som tar lång tid att genomföra. 
Fastighetsderivat skulle göra det möjligt för en investerare att gå in i eller ur 
marknaden på betydligt kortare tid. 
 

- Likviditet 
Fastighetsmarknaden är väldigt illikvid till skillnad från de finansiella 
marknaderna eftersom ingen central marknadsplats existerar och 
affärsprocessen är långsam. Detta vore möjligt att avhjälpa med derivat ifall en 
centralmarknadsplats för dessa skulle uppstå. 
 

- Transaktionskostnader 
Transaktionskostnaderna hos fastigheter är höga relativt immateriella 
tillgångar. De består dels av direkta kostnader som mäklararvode och 
stämpelskatt, men även av indirekta kostnader för marknadsanalyser, juridiskt 
arbete och övrig due dilligence. 

 
- Kostnader för underhåll 

Fastigheter är fysiska tillgångar som medför ett förvaltningsansvar. 
Dessa kostnader skulle naturligtvis också försvinna då investeringen består av 
ett fastighetsindex. 

 
-    Möjligheter för mindre investerare 

På grund av att de flesta fastigheter betingar ett högt pris hålls mindre 
placerare borta från denna marknad. Ifall derivatkontrakten skulle prissättas i 
nivå med de mindre investerarnas kapitalförmåga skulle även dessa ges 
tillträde till marknaden. 
 

På den svenska marknaden är dessa problem med fastighetsinvesteringar dock 
relativt små. Likviditeten är förhållandevis hög, år 2005 var omsättningen högre än för 
övriga skandinaviska länder och Baltikum tillsammans. Transaktionskostnaderna är 
jämförelsevis låga och transparansen är stor53.  
 
Mc Allister och Mansfield understryker att fastighetsderivat skulle kunna vara 
lösningen på problemet kopplat till den låga likviditeten på fastighetsmarknaden. 
Förvaltare av fastighetsportföljer är oförmögna att agera snabbt när ny information 
tillkännages. Fastighetsderivat har potential att lösa detta problem eftersom 
portföljförvaltaren då snabbt om han eller hon önskar, kan sälja fastigheter 
”syntetiskt”. 

                                                 
52 Mcallister, Mansfield s. 168 (1998) 
53 http://www.isa.se/templates/Normal____43745.aspx  (8 September 2006) 
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4.2 Fastighetsmarknadens effektivitet 
Sett ur historiskt perspektiv har fastighetsmarknaden blivit förstådd att vara ineffektiv 
även om åsikterna går isär. Vissa grupper av forskare har argumenterat för 
ineffektivitet genom att visa förekomsten av ”abnormal returns” knutet till 
fastighetsinvesteringar54.  Andra har hävdat att det aktörer på fastighetsmarknaderna 
ej har lyckats erhålla avkastning över förväntan55. 
 
En stor anledning till att fastighetsmarknaden har kommit att klassificeras ineffektiv är 
på grund av de höga transaktions och informationskostnader som är förknippade 
med fastighetsaffärer56. Enligt Fama ska dessa typer av kostnader dock inte vara 
avgörande för förekomsten av marknadseffektivitet57. 
Historiskt sett har fastighetsmarknaden dessutom lidit av trögt informationsflöde. 
Medan insider affärer är förbjudet på aktiemarknaden är det inte ovanligt att all 
information inte blir tillgänglig på fastighetsmarknaden. Fastighetsmarknaden är inte 
automatiserad till skillnad från aktiemarknaden och köp och sälj verksamheten styrs 
av mäklare vars vinstsyfte kan leda till asymmetrisk information58. 
Andra hinder på fastighetsmarknaden är inträdesbarriärer, odelbara tillgångar samt 
begränsad likviditet59. 
 
Gau klargör att det är viktigt att skilja på en perfekt marknad och en effektiv marknad. 
Dessa två koncept skiljer sig från varandra på flera punkter. En marknad kan 
exempelvis vara effektiv även om den inte anses vara perfekt. På så sätt är en 
effektiv marknad mindre känslig för vilka hinder som skall få inverka på den. En 
effektiv marknad behöver inte vara friktionsfri med tillgångar som är lättrörliga och 
oändligt delbara. Det som krävs är att marknadshinderna skall reflekteras i priset. 
Med detta antagande är det därför omöjligt att utesluta att fastighetsmarknaden inte 
skulle kunna vara effektiv60

4.3 Analyser av fastighetsindex 
Historiskt sett har tillgången på tillförlitlig information för fastighetsmarknaderna varit 
låg61. De senaste 20 åren har dock ett flertal fastighetsindex skapats och dessa 
börjar nu bli mogna för ekonometriska analyser. Dunse et al och Brown, Matysiak 
bland andra har undersökt olika fastighetsindex och hittat följande problem 
 
Val av värderingsmetod 
En viktig fråga som rör ett fastighetsindex är om det skall baseras på genomförda 
transaktioner eller värderingar. Ett index som är baserat på fastighetstransaktioner 
bör reflektera fastighetspriserna bäst. Problemet med ett sådant index är att antalet 
transaktioner kraftigt kan variera, när marknaden till exempel faller tenderar 
människor att bli mindre säljbenägna och därför hålls fastigheter utanför 
marknaden62. Färre transaktioner leder till att index skulle uppvisa lägre volatilitet än 

                                                 
54 Gaztlaff, Tirtiroglu s.162 (1992) 
55 Brown Matysiak s 28 (1995) 
56 Gaztlaff, Tirtiroglu s.162 (1995) 
57 Fama s. 387-388 (1970) 
58 Dunse et al. s. 456 (1998) 
59 Gaztlaff, Tirtiroglu s.162 (1995) 
60 Gau s. 2 (1987) 
61 Dunse et al. s. 455 (1998) 
62 Dunse et al. s. 456 (1998) 
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de verkliga värdena. Empiriska studier har kommit fram till att ett värdebaserat index 
utgör en god proxy till ett transaktionsbaserat och är att föredra63.   
 
Autokorrelation och smoothing 
Den allmänt vedertagna uppfattningen inom den finansiella teorin är att aktiepriser 
antas följa en slumpvandring. När forskare har undersökt fastighetsprisers utveckling 
under åren har det visat sig att för dessa är så inte fallet, både tids- och rumsmässig 
autokorrelation har varit återkommande fenomen. 
I en studie gjord av Nanthakumaran och Newell undersöks hyresindex mellan 1978 
och 1996 för Storbritannien och Skottland på årlig, kvartalsvis och månatlig basis. 
Inte i ett enda fall kan seriekorrelation förkastas på 95- procentig signifikansnivå64. 
 
Som vi redogjort i kapitel 3.3 kan autokorrelation uppstå på grund av en rad olika 
skäl. En fastighetsvärderare tar hänsyn till genomförda transaktioner av liknande 
storlek i liknande områden när ett objekt ska värderas. Detta ger en ”smoothing”-
effekt som blir särskilt påtaglig när få transaktioner äger rum på marknaden65. Denna 
effekt uppstår också som resultat av den eftersläpningen i tid mellan insamlandet och 
rapporteringen av data för index66. Det föreligger även risk för att autokorrelation kan 
uppstå då fastighetsvärden från ett tidsintervall slås i hopp och beräknas till ett 
medelvärde vilket sker när index beräknas.  
En investerare måste således vara väl medveten om att ett fastighetsindex ej 
representerar exakta rörelser på fastighetsmarknaden, utan endast indikerar trender 
på den67. 

4.4 Riskpremium i vete, korn och sojabönor 
I artikeln ”Returns to speculators and the Theory of Normal Backwardation” testar 
Chang empiriskt förekomsten av normal backwardation i varorna vete, korn och 
sojabönor. Studien kommer fram till att den riskpremien som spekulanterna anses 
kräva i enlighet med normal backwardation har varit varierande för de olika varorna 
och tidsperioder. Enligt studien har däremot riskpremien växt under senare tid. 
Dessutom påvisar den att stora spekulanter har varit vinnare på marknaden för dessa 
varor. Chang hävdar att detta beror på att dessa spekulanter besitter en bättre 
förmåga att prognostisera det framtida värdet av en vara. Detta går emot teorin om 
att det förväntade priset av en vara är lika med dess terminspris, och således stödjer 
normal backwardation i vete, korn och sojabönor genom att förkasta den 
ovanstående teorin68. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
63 Dunse et al. s. 466 (1998) 
64 Dunse et al. s. 470 (1998) 
65 Dunse et al s 466 (1998)
66 Brown, Matysiak s. 36 (1995) 
67 Brown, Matysiak s. 38 (1995) 
68 Chang s 16 (1985) 
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5. Undersökning 

5.1 Spekulation 

5.1.1 Autokorrelation för svenska fastighetsmarknaden 
SFI har funnits i nio år vilket inverkar på möjligheten att undersöka autokorrelationen i 
indexet. Tumregeln för antalet observationer som kan undersökas i en 
autokorrelation funktion är antalet observationer genom antingen tre eller fyra69. 
Detta skulle innebära att tre stycken av de nio observationerna skulle vara 
användbara, vilket är svårt att dra några slutsatser utifrån. Därför testas istället 
autokorrelationen för fastighetsmarknaden utifrån siffror från statistiska centralbyrån, 
som tillhandahåller tre olika index för fastighetsprisutvecklingen. Dessa index består 
av prisutvecklingen för småhus som används till permanent boende, hyreshus och 
fritidshus. Antalet observationer för varje index är 25 och bör därför verka som en 
mer tillförlitlig grund.  Korrelationen mellan förändringen i de olika indexen och 
förändring i SFI redovisas i tabellen nedan. 
 

Tabell 2 Autokorrelation för basen 
Observation Småhus Hyreshus Fritidshus

1 0.834 0.836 0.828 
2 0.669 0.665 0.667 
3 0.516 0.494 0.523 
4 0.370 0.323 0.383 
5 0.235 0.180 0.251 
6 0.119 0.063 0.138 
7 0.036 -0.026 0.059 
8 -0.014 -0.062 0.007 

Korrelation 
mot SFI 0,796616 0,260008883 0,525247

 
Tabell 3 Autokorrelation för första differensen 

Observation Småhus Hyreshus Fritidshus
1 0.639 0.088 0.487 
2 0.219 0.154 0.160 
3 0.058 -0.287 0.153 
4 -0.122 -0.030 -0.009 
5 -0.239 -0.243 -0.141 
6 -0.222 -0.186 -0.166 
7 -0.187 -0.227 -0.167 
8 -0.150 0.068 -0.229 

 
Från den första tabellen går det att utläsa en avtagande autokorrelation i serierna. 
Värdena för autokorrelationen minskar konstant för samtliga tre index från ca. 0,8 ner 
till noll. Den andra tabellen visar autokorrelation av första differensen i serierna. 
Värdena för dessa visar ingen konstant avtagande autokorrelation, tydligast syns 
detta i serien hyreshus. Den första serien antyder att de tre indexena är icke-
stationära i sin bas. Den andra serien däremot är mera svårtolkad, inga tydliga 
trender syns utan autokorrelation fördelas i det närmaste slumpmässigt, vilket ger 
stöd åt att differensen av serierna är stationär.  

                                                 
69 Gujarati s 812 (2003) 
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5.1.2 Dickey-Fuller test 
Återigen kommer statistiken från SCB att användas på grund av det bristande antalet 
observationer i SFI. När Dickey-Fuller testet tillämpades på de tre serierna gick det 
inte att förkasta nollhypotesen, p=1 på någon signifikansnivå. Serierna testades som 
en slumpvandring med drift. Första differensen av serierna testades även denna efter 
samma princip. Serien hyreshus erhöll ett t värde på -4,192801, som översteg de 
kritiska värdena, både för 1 %,5 % och 10 %. De två andra serierna uppvisade 
däremot ett motsatt resultat, stationaritet i första differensen kunde inte bekräftas. 
Därför testades även den andra differensen av serierna, i vilken samtliga tre serier 
uppvisade stationaritet med god marginal. 
 
Tabell 4 Kritiska värden för enhetsrot 

 τ 
10% kritiskt 
värde 

τ första 
differensen 

10% kritiskt 
värde 

τ andra 
differensen 

10% kritiskt 
värde 

Fritidshus 
 
2.488720 -2.635542 -2.219690 -2.638752 -5.490728 -2.642242 

Hyreshus 
-
0.797881 -2.635542 -4.192801 -2.638752 -8.155677 -2.642242 

Småhus 
 
0.903322 -2.642242 -1.698124 -2.638752 -4.023791 -2.642242 

 Förkasta stationaritet ifall abs|τ| < abs|τ|10% 

5.2 Hedging 

5.2.1 Korrelation mellan SFI och delindex 
För att bestämma storleken på cross-hedge risken för SFI börjar vi med att testa 
korrelationen mellan förändringen i indexet och förändringen i fyra av dess delindex. 
Delindexet kontor, som utgör merparten av index, har en korrelationskoefficient på 
0.99, bostäder 0.75, industrifastigheter 0.94 och butiker 0.86. Utifrån detta går det 
snabbt att uttyda att bostäder är den del som korrelerar sämst med hela indexet 
medan kontor som väntat toppar listan. Trots att de båda delindexen kontor och 
industrier korrelationskoefficienter ligger nära ett kan vi inte vara säkra på att detta är 
något att gå efter. Därför har vi testat korrelationskoefficient över tiden. Med start från 
1998 fram till 2005 har korrelationen mellan de olika delindexen och SFI utvecklats 
enligt figur 2. Utifrån den kan vi se att korrelationskoefficienten för bostäder sjunkit 
under perioden. Förklaringen till detta går att utläsa i figur 1. Delindexet drabbas inte 
av nedgången som de andra delindexen har drabbats av under 2000-talet och förstör 
därför korrelationen mellan sig självt och indexet. På grund av den markanta rörelsen 
för delindexet bostäders korrelationskoeffecient är korrelationens standardavvikelse 
0,0505, för kontor är denna 0,0019, industrifastigheter 0,0389 och butiker 0,0511. 
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Figur 2 Korrelationskoefficientens förändring över tiden 

 

5.2.2 Korrelation och hedgeeffektivtet 
Sambandet mellan hedgeeffektiviteten och korrelationen är inte linjärt. Däremot blir 
hedgeeffektiviteten större när korrelationen ökar. 
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Figur 3 Korrelation och hedgeeffektivitet 

 
Detta illustrerar korrelationens betydelse för hedgen, ju högre korrelation desto 
känsligare blir positionen för förändringar i densamma. När korrelationen ökar 
kommer även det optimala antalet kontrakt att öka, detta i och med att b bestäms 
utifrån kvoten b = σs,f  / σ2

f.                                               
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Figur 4 Optimalt antal kontrakt och korrelation 

 
I grafen ovan hålls det optimala antalet kontrakt konstant, b, medan korrelation rör sig 
från noll till ett. Från tidigare kapitel har vi att b för bostäder är 0,297, butiker 0,475, 
industrier 0,592 och kontor 1,076. Kontor har högst b-värde och dess linje är brantast 
av de ovanstående i grafen, för att följas av industrier, butiker och bostäder. Utifrån 
detta är det utläsbart att ett högre b-värde gör positionen känsligare för förändring i 
korrelationskoefficienten, vilket ger ytterliggare bränsle åt ovanstående resonemang. 
När korrelationen ökar blir även b större, när b blir större ökar positionens känslighet 
för förändring i korrelationen, dels genom att korrelationskurvan blir brantare men 
även på grund av att b-värdet blir större. 

5.2.3 Riskreducering med R2

Korrelationen kompletterat med dess standardavvikelse ger en uppfattning om cross-
hedge risken för varje fastighetsslag. Detta är dock inte tillräckligt för att avgöra hur 
stor riskreducering ett terminskontrakt baserat på SFI kan erbjuda de olika 
delindexen. Riskreduceringen går att mäta med hjälp av R2, som är ett mått i 
regressionsanalys och förklarar hur mycket den beroende variabeln förklaras av den 
oberoende. I detta fall kommer delindexen utgöra oberoende variabler medan SFI 
utgör den beroende variabeln. Resultat av detta är att R2 - värdet för kontor hamnar 
på 0,993, bostäder 0,566, industrier 0,74 och butiker 0,88. Dessa siffror visar endast 
på hur mycket den beroende variabeln förklaras av den oberoende, för att en 
betydelse skall uppstå måste det optimala antalet kontrakt räknas fram. Det optimala 
antalet kontrakt för varje delindex är lika med kovariationen mellan SFI och 
delindexet dividerat med standardavvikelsen för förändringen i SFI. Utifrån det skall 
1.235 kontrakt användas för att hedga kontor, bostäder 0.338, industrier 0.669 och 
butiker 0.534. För en sammanfattning av siffrorna se tabellen nedan.  
 

Tabell 5 Sammanställning av data för cross-hedge 
Delindex Kontor Bostäder Industrier Butiker 
Varians 0.0071917 0.000945 0.0018025 0.0023841 
R2 0.9930899 0.5661291 0.739544 0.8796647 
Optimalt antal kontrakt 1.235 0.338 0.669 0.534 
Hedgad varians 0.00005 0.00041 0.0004695 0.0002869 
Procentuell riskreducering 99.30899 34.131122 48.965106 65.310628 
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Siffrorna är sammanställda från historisk data, och detta innebär ett antagande om 
att framtiden kommer att efterlikna gårdagen. Med det i åtanke är det möjligt att 
jämföra variansen för den hedgade portföljen mot den ursprungliga. Resultat blir att 
det går att minska variansen för kontor med drygt 77 %, för bostäder blir minskningen 
45 %, industrier 60 % och butiker 71 %.  

5.3 Arbitrage 

5.3.1 Buy-and-hold arbitrage 
I tidigare avsnitt av uppsatsen beskrivs buy-and-hold strategin. Denna går att tillämpa 
för att göra arbitrage när det verkliga priset på en termin avviker från dess teoretiska 
pris. Runt det teoretiska priset finns det ett intervall där det i praktiken inte är lönsamt 
att göra arbitrage på grund av transaktionskostnaderna. För att kunna applicera buy-
and-hold strategin krävs att det är möjligt att ta en lång och kort position i den 
underliggande tillgången. I fallet med terminer baserade på SFI utgör indexet den 
underliggande tillgången. SFI är i sin tur baserat på värdering av över 800 
fastigheter70. Detta faktum vore ointressant ifall det skedde en handel med andelar i 
SFI. Detta sker inte och därför måste arbitragörerna gå ett steg längre och försöka 
replikera SFI genom inköp och försäljningar av fastigheter. I och med att varje 
fastighet i sig är unik är det osannolikt att en syntetisk termin skulle kunna skapas. 
Även ifall det vore möjligt skulle arbitragörerna endast kunna verka åt ett håll. Detta 
på grund av att en kort position i en fastighet inte går att ta. Ytterliggare en svårighet 
med direktägande av fastigheter är de transaktionskostnader som uppstår. I England 
är i snitt 7 %71 av köpeskillingen för kommersiella fastigheter direkt hänförbara till de 
kostnader som uppstår när fastigheten byter ägare. Detta skulle medföra att 
arbitragebandet runt det teoretiska priset skulle bli brett.  
 
Möjligheterna till riskarbitrage kvarstår däremot. Ifall terminspriset skulle tappa fäste 
mot prisbilden på den underliggande tillgången tillräckligt mycket vore det möjligt att 
göra riskarbitrage på terminsmarknaden. Exempelvis är det möjligt att köpa radhus 
från mäklarfirmor eller privatpersoner. Dessa kan i sin tur användas för att skapa en 
närliggande version av terminen. Kassaflödet, eller i detta fall värdeutveckling, från 
radhuset skulle inte vara identiskt med SFI men korrelationen de två emellan vore 
möjlig att kartlägga. Med hjälp av den kalkyleras sedan en risknivå för 
samvariationen mellan SFI och radhuset.  I formeln för prissättningen skulle S0 bytas 
ut mot bV0, där b är det optimala antalet kontrakt från hedgeteorin och V0 är 
substituttillgången. Därefter skulle arbitragören kunna ta ett beslut ifall det borde 
genomföras. Återigen är detta möjligt endast åt ett håll i och med svårigheterna att ta 
en kort position. Värt att notera är tidsaspekten som också bör tas i beräkning. 
Tidsaspekten inverkar eftersom fastigheter inte handlas över en central 
marknadsplats utan istället via mäklare eller i enskilda fall privatpersoner, vilket leder 
till handläggningstider.  
 
I boken options, futures and other derivatives hävdar dess författare Hull att 
restriktioner för korta positioner på finansiella tillgångar ej påverkar 
arbitrageprincipen. Han argumenterar att i och med att det finns en mängd 

                                                 
70 SFI broschyr 
71 Rothery (2 Mars 2005) 
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investerare som redan äger tillgången skulle dessa välja att sälja sin tillgång och på 
det sättet göra arbitrage72. Detta är dock inte applicerbart på detta fall eftersom SFI 
är ett index och ingen enskild aktör äger hela innehavet. För riskarbitragörerna skulle 
denna teori möjligtvis vara funktionell. Dock ses inte fastigheter uteslutande som en 
finansiell tillgång, utan även som en bruksvara vilket skulle medföra problem vid 
försäljning. En till sak som talar emot ovanstående argument är att 
terminskontraktens leverans skulle ske med hjälp av kontantavräkning. Det medför 
att investeraren får tillbaka en annan tillgång än den sålda, nämligen pengar istället 
för fastigheter. 

5.3.2 Prissättning av terminer 
Formeln för prissättning av terminer, F0 = S0 * er(T-t) grundar sig i att värden under 
eller över detta justeras upp eller ner av arbitragörer. På grund av det restriktiva 
utrymmet för dessa att verka när terminskontrakten är baserade på SFI existerar 
ingen generell formel för att avgöra ett “korrekt“ pris. Priset på terminen skulle istället 
fluktuera inom ett intervall och styras av utbud och efterfrågan. Intervallets 
gränsvärden bestäms av när riskarbitrage är möjligt. Den övre gränsen för 
terminspriset inkluderar transaktionskostnader för fastigheter och terminer samt den 
riskpremie riskarbitragören avkräver för att kompensera basrisken. Den nedre 
gränsen vore identiskt vid ett antagande om en transaktionskostnad även för säljaren 
av en fastighet och att det vore möjligt att ta en kort position i terminen. Ifall det sista 
antagandet stryks är det inte möjligt att definiera någon annan gräns än noll.  
 
När priset på en termin på en effektiv marknad styrs av utbud och efterfrågan utan att 
principen om inget arbitrage är verksam blir dess pris FT = E(ST+1) * er(T-t). Det 
innebär att dagens terminspris är lika med nästa periods förväntande pris diskonterat 
med den riskfria räntan. Detta i och med att all information anses känd för 
allmänheten på en effektiv marknad och att investerare är rationella.  
 
Att priset på en termin är FT = E(ST+1) * er(T-t) när arbitrage är satt ur spel är dock inte 
hela historien. Utifrån teorin om normal backwardation och dess motsats contango 
skulle priset på terminen ligga under eller över det förväntade priset beroende på om 
spekulerare valde att gå lång eller kort i terminen. Ifall normal backwardation eller 
contango skulle inverka på prissättningen för terminer baserade på SFI skulle 
spekulerare erhålla en premie för den risk de tar. Utrymmet för normal backwardation 
och contango finns i och med att arbitrage i stor utsträckning inte lönar sig, eller är 
ogenomförbart. Om fastighetsmarknaden inte är starkt effektiv tvingas spekulanterna 
kräva en riskpremie i och med att all information inte är känd. 

5.3.3 Effekten av arbitrageband 
För att pröva effekten av ett brett arbitrageband har vi valt att skapa en teoretiskt 
modell utifrån resonemangen i prissättning av terminer och arbitrage och dess 
existens. Fem antaganden kommer att krävas i modellen,  

1. Det är möjligt att ta en kort position i fastigheter 
2. Det går att handla med SFI, dock betingar det en transaktionskostnad för både 

försäljning och inköp om 7 % 
3. Inga andra transaktionskostnader förekommer 
4. Det förväntade priset är alltid lika med det riktiga, det vill säga E(St)=St  

                                                 
72 Hull, s 104 (2006) 
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5. Räntan är konstant under perioden 
 
Det teoretiska priset för terminen är lika med formeln för prissättning av terminer 
under principen om inget arbitrage. Den övre och undre gränsen för arbitrage 
kommer att dras utifrån att teoretiska priset måste avvika med 7 % åt något håll för 
att det skall vara möjligt att göra arbitrage. Den riskfria räntan under perioden 
kommer att vara noll. Priset på en effektiv marknad representeras av Ft = E(St) * er(T-

t). En linje för att visa effekten av normal backwardation (NB) och contango finns 
också med i grafen. När priset förväntas gå upp kommer spekulanterna förväntas 
hålla en lång position och kräva en riskpremie på 2 %, motsatsen gäller ifall priset 
förväntas gå ner.  
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Figur 5 Arbitrageband runt det teoretiska priset 

 
Att dra några större slutsatser från grafen ovan skall inte göras då den endast är 
skapad för att ge en uppfattning om vad ett arbitrageband på 7 % ger för effekt. 
Däremot går det att utläsa flera punkter där nästa års pris överstiger barriärerna för 
arbitrage.
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6. Resultat och slutsats 

6.1 Resultat hedging 
En låg uppdateringsfrekvens av index innebär problem för hedgare i form av två 
skepnader. Det första är att valet av kontraktslängd blir begränsat till 
uppdateringsfrekvensen, som för närvarande är en gång om året. Löptiden för alla 
terminskontrakt baserade på SFI skulle därför överstiga eller vara lika med ett år, 
lösendagen skulle dessutom behöva infalla samtidigt som informationen om 
värdeförändringen i SFI publiceras. Det andra problemet är att basrisken blir större 
när frekvensen i uppdateringarna avtar. Detta i och med att priset på terminen ges 
tillfälle att fluktuera inom ett förhållandevis brett intervall, om då ingen information om 
prissättningen publiceras kontinuerligt är det risk att spekulation driver priset upp och 
ner. Detta skapar problem för hedgaren ifall denna vill stänga en position genom att 
ta en motsatt position i kontraktet. I händelse av att värdeutvecklingen av terminen då 
skiljer sig från den underliggande tillgången kommer hedgaren att göra en förlust 
eller vinst utifrån vilket riktning priset dragit av åt. Kontentan av detta är att 
hedgemöjligheterna med SFI som underliggande tillgång för ett terminskontrakt 
begränsas kraftigt. Att hedga ett innehav utifrån en annan tidshorisont än de 
kontrakten erbjuder är riskabelt. Det finns dessutom risk för att den tidsrelaterade 
basrisken uppkommer i samband med fastighetstransaktionen då det inte är ovanligt 
att det uppstår hinder i denna typ av transaktionsprocess. 
 
I undersökningen för riskreducering med R2 antas ovanstående information, därför är 
resultaten baserade på att kontrakten hålls hela dess löptid och att löptiden är lika 
med ett år. Utifrån detta gav riskreduceringsmåttet ett entydigt resultat. Variansen för 
de fyra delindex, industrier, kontor, bostäder och butiker vore möjlig att minska med 
hjälp av en optimal terminsposition. Det riskmåttet tar dock ingen hänsyn till 
stabiliteten i korrelationskoefficienten genom standardavvikelsen, som för kontor var 
exemplariskt låg på 0.0019 eller uttryckt som volatilitet per år 0.19%. För bostäder 
var denna dock avsevärt mycket högre, 6.71% per år vilket skulle innebära att 
riskreducering inte skulle bli lika stor som R2 antyder. Det finns dock ytterliggare en 
faktor att ta hänsyn till, b-värdet. B-värdet för bostäder är 0.338, butiker 0.534, 
industrier 0.669 och kontor 1.235, vilket ger respektive riktningskoefficienter 1.338, 
1.529, 1.667 och 1.772. Med hjälp av dessa går det att standardisera volaliteten för  
korrelationskoefficienten genom att multiplicera denna med riktningskoefficienten. För 
att säkerställa att R2 verkligen utgör en riskreducering minskas denna med den 
standardiserade volatiliteten. Samliga delindex uppvisar en positiv riskreducering 
även efter att R2 blivit modifierad. För innehavare av kontorsfastigheter utgör SFI ett 
utmärkt hedgeinstrument. 

Tabell 6 Tabell över modifierad R2

Delindex Bostäder Butiker Industrier Kontor 
R2 0.5661 0.8797 0.7395 0.9931 
Procentuell riskreducering av 
variansen 34.1% 65.3% 49% 99.3% 
Volatilitet korrelationskoefficient 0.0671 0.0594 0,0415 0.0019 
Riktningskoefficient 1.338 1.529 1.667 1.772 
Standardiserad volatilitet 0.0898 0.0908 0.0692 0.0034 
Modifierad R2 0.4763 0.7889 0.6703 0.9897 

 

   30



6.2 Resultat arbitrage 
Buy-and-hold strategin som används av arbitragörer är inte lämplig för 
terminskontrakt baserade på SFI. Däremot finns det möjlighet till riskarbitrage 
eftersom att priset på terminerna kan komma att fluktuera inom ett brett intervall till 
följd av att indexet har en låg uppdateringsfrekvens. Arbitragebandet (figur 3) visar 
detta, förväntas fastighetsmarknaden stiga eller minska med minst sju procent 
uppstår tillfälle att genomföra riskarbitrage. Svängningarna i indexet översteg sju 
procent tre gånger under den undersökta perioden, 1998, 1999 och 2000. 
 
Dessa tre år gick indexet upp med respektive 7.4 %, 10.8 % och 15.6 %. Då priserna 
rörde sig uppåt hade det varit möjligt att göra riskarbitrage under dessa år, ifall det 
förväntade priset hade varit identiskt med det blivande. Detta är dock rent teoretiskt, 
hade investerarna varit övertygade om en uppgång på fastighetsmarknaden skulle 
även detta ha reflekterats i priset på fastigheterna. Genom det skulle då gapet mellan 
det förväntade priset och teoretiska priset pressas samman, i och med att priset på 
den underliggande tillgången skulle öka. 
 
De två huvudproblemen som råder för arbitragörer är med andra ord de 
transaktionskostnader som är förknippade med fastighetsaffärer och 
begränsningarna i möjligheten att ta en kort position. Sedan finns det ytterliggare ett 
problem, det är att fastigheter inte handlas över en centralmarknadsplats. Vilket i sin 
tur bidrar till låg likviditet, som i sin tur bidrar till att matchningen mellan köpare och 
säljare kan ta längre tid än önskvärt. Ifall dessa tre problem löses är det fritt fram för 
arbitragörerna, men i nuläget begränsas deras handlingsradie till riskarbitrage under 
sällsynta förhållanden eftersom buy-and-hold strategin inte är genomförbar. 

6.3 Resultat spekulation 
I undersökningen av SCB´s olika index för fastighetspriser testades förekomsten av 
enhetsrötter med hjälp av Dickey-Fuller testet. Testresultaten visade att samtliga tre 
tidsserier innehöll en enhetsrot i basen. Tack vare att en enhetsrot existerar i 
tidsserierna går det att jämställa fastighetsprisutvecklingen med en slumpvandring, 
eftersom icke-stationaritet och slumpvandring går att behandla som synonymer. 
Autokorrelationsfunktionen bekräftade ovanstående beroende av att de olika 
tidsserierna visade upp en avtagande autokorrelation i basen. Med hänsyn till detta 
kan den svenska fastighetsmarknaden antas vara svagt effektiv, eftersom det sker en 
slumpvandring i prisrörelserna. Anledningen till detta är definitionen för svag 
marknadseffektivitet som deklarerar att ingen överavkastning skall kunna nås genom 
användandet av historisk data. I och med att fastighetsmarknaden följer en 
slumpvandring ter sig historisk data som betydelselös för att prognostisera framtida 
svängningar. Att den svenska fastighetsmarknaden endast antas vara svagt effektiv 
är på grund av det asymmetriska informationsflöde som historiskt sett karaktäriserat 
marknaden. Den svenska fastighetsmarknaden är dock ett föredöme inom detta 
område, då både likviditeten och transparansen på marknaden är hög enligt ISA. 
Den svenska fastighetsmarknaden  är därför troligtvis semi-stark i formen, men då 
detta spelar mindre roll för spekulanterna behövs endast ett antagande om svag 
effektivitet. Svag marknadseffektivitet bidrar nämligen med utrymme till spekulation 
av den framtida utvecklingen av fastighetspriserna 
 
Den arbitragebaserade prissättningen av terminer kommer som bekant inte att hålla 
på en terminsmarknad baserad på SFI. Detta ger spekulerare möjligheten att 
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bedöma marknadens syn på det förväntade värdet av fastighetspriserna gentemot 
sin egen bedömning, och utifrån detta spekulera i en eventuell upp eller nedgång av 
priset. Dessutom kan spekulation komma att premieras i form av ett risktillägg, i 
enlighet med teorin om normal backwardation och contango. Grundförutsättning för 
att detta skall ske är att det finns hedgare som är villiga att betala för riskreducering, 
och att arbitrageprincipen är satt ur spel. Undersökningen om hedgeeffektivet gav 
tydligt stöd åt att hedging är möjligt med terminskontrakt baserade på SFI, därför är 
det troligt att priset på terminskontraktet kommer att influeras av detta. Enligt 
undersökningen gjord av Chang är normal backwardation och contango fördelaktigt 
för de större spekulerarna vilket borgar för att dessa skulle handla med 
terminskontrakt baserade på SFI. 
 
Det är dessutom fördelaktigt för spekulerare att använda sig av terminskontrakt 
gentemot direktinvesteringar i fastigheter. Tidsaspekten med fastighetsaffärer 
försvinner, dessutom undslipper spekuleraren de transaktions och 
underhållskostnader som är kopplade till fastighetsinvesteringar.  

6.4 Slutsats 
 

• Delvillkor 1: För att hedgare ska vilja använda sig av terminskontraktet 
krävs en signifikant riskreducering. 
 
Detta villkor är uppfyllt för de fyra olika delindexen som testades. För kontor 
var det möjligt att i det närmaste eliminera risken. Däremot fanns det 
begränsningar i form av löptid och basrisk. 

 
• Delvillkor 2: För att spekulanter ska vilja ta positioner i 

terminskontrakten krävs att fastighetsmarknaden uppvisar åtminstone 
svag effektivitet. Om inte är marknaden ej  lämplig för spekulation 
eftersom inget slumpmoment kunnat påvisas. 
 
SCB´s index uppvisar tecken på slumpvandring, som leder till att den svenska 
fastighetsmarknaden kan antas vara svagt effektiv. Detta inbjuder till 
spekulation i prisutvecklingen. 

 
• Delvillkor 3: För att arbitragörer ska kunna verka på denna marknad 

måste buy-and-hold strategin gå att tillämpa 
 

Buy-and-hold strategin gick inte att tillämpa på en terminsmarknad baserad på 
SFI. Detta på grund av att fastigheter inte enbart ses som en finansiell tillgång 
samt begränsningarna i att ta en kort position i fastigheter. 
 

Grundhypotes: För att avgöra om en svensk marknad för 
fastighetsindexterminer bör skapas borde var och en av huvudaktörerna 
hedgare, spekulerare och arbitragörer kunna verka på den.  
 
I studien fann vi att två av tre huvudaktörer på derivatmarknaden, spekulerare och 
hedgare, hade möjlighet att verka på en terminsmarknad baserad på SFI utifrån 
uppsatta mål. Arbitragörer har även dessa vissa möjligheter att verka, men endast 
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genom riskarbitrage vid sällsynta tillfällen. Detta riskarbitrage övergår i det närmaste i 
spekulation och därför konkluderar vi att arbitragörer inte kommer att finna sin plats. 
 
I och med att det endast var arbitragörer som inte fanns möjliga att verka på 
marknaden kommer spekulanterna ta över deras roll och justera priset när de anser 
att råder en felaktig prissättning av terminerna. Därför anser vi, trots att syftet 
förutsatte att alla tre grupper skulle behöva ha möjlighet att verka, att det finns stora 
möjligheter att skapa en fungerande svensk terminsmarknad baserad på SFI.    
 

6.5 Förslag till vidare forskning 
 

• Utreda empiriskt olika möjligheter till short-selling av fastigheter 
• Undersöka inverkan av en derivatmarknad för fastigheters på fastighetspriser. 
• En kvalitativ studie av arbitragörer spekulanter och hedgare för att kartlägga 

deras mål 
• En kvalitativ studie av aktörer på fastighetsmarknaden för att undersöka deras 

inställning till fastighetsterminer. 
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Appendix 
Bilaga SCB  

Index (Småhus för permanent boende, fritidshus och hyreshus) 1981-2005 

∆=årlig förändring i procent  
År Småhus Fritidshus Hyreshus ∆Småhus ∆Fritidshus ∆Hyreshus 
1981 100 100 100  
1982 101 104 115 1,0 4,0 15,0 
1983 101 107 115 0,0 2,9 0,0 
1984 105 112 126 4,0 4,7 9,6 
1985 109 117 144 3,8 4,5 14,3 
1986 115 123 169 5,5 5,1 17,4 
1987 130 139 183 13,0 13,0 8,3 
1988 154 166 223 18,5 19,4 21,9 
1989 181 191 249 17,5 15,1 11,7 
1990 203 216 340 12,2 13,1 36,5 
1991 217 253 319 6,9 17,1 -6,2 
1992 197 225 286 -9,2 -11,1 -10,3 
1993 175 205 247 -11,2 -8,9 -13,6 
1994 183 215 254 4,6 4,9 2,8 
1995 184 215 250 0,5 0,0 -1,6 
1996 185 219 254 0,5 1,9 1,6 
1997 198 228 268 7,0 4,1 5,5 
1998 217 248 295 9,6 8,8 10,1 
1999 237 268 317 9,2 8,1 7,5 
2000 263 306 339 11,0 14,2 6,9 
2001 284 335 342 8,0 9,5 0,9 
2002 302 358 381 6,3 6,9 11,4 
2003 322 383 363 6,6 7,0 -4,7 
2004 353 424 403 9,6 10,7 11,0 
2005 387 470 413 9,6 10,8 2,5 

 
Kommentar från SCB om deras index: 
Prisnivån uttrycks som ett index med 1981=100. Serien för småhus och fritidshus är SCB:s 
officiella fastighetprisindex medan index för hyreshus bygger på den s.k. 
köpeskillingskoefficienten, vilken här är omräknad till en indexserie73.

 

 

 

                                                 
73 http://www.scb.se/Statistik/BO/BO0501/2006K01/BO0501_2006K01_DI_01_SV_Fastighindex_ar.xls  (28 
Juni 2006)  
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Bilaga SFI 
Värdeutveckling i SFI och dess delindex. 

SFI Kontor Bostäder Butiker Industrier 
100 100 100 100 100 

103,7 103,8 104,8 102 102,9 
111,37 112,5192 109,6208 107,916 105,7812 

123,4 125,12135 121,6791 118,4918 114,2437 
142,65 147,64319 136,2806 128,6821 124,1829 

141,2 143,50918 144,0486 130,8697 119,9607 
136,4 134,89863 151,6831 132,7018 118,6411 

129,88 124,78124 158,8123 131,7729 114,4887 
129,88 122,65995 170,882 134,8037 111,054 
138,97 129,52891 189,5081 149,6321 117,4951 
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Ordlista 
 
Autokorrelation Samverkan mellan observationer i tid eller rum 
 
 
Slumpvandring  Tidsserier där alla efterföljande värden representerar 

slumpmässiga förändringar från tidigare värden 
 
Hedgare  En investerare som vill försäkra sig mot värdeförändringar 
 
Spekulanter En investerare som riskerar sitt kapital i hopp om att uppnå 

vinst. Bidrar med likviditet till marknaden 
 
Arbitragör En investerare som söker felprissättningar mellan olika 

marknader för att göra riskfria vinster 
 
Terminer  Ett avtal som går ut på att köpa eller sälja en viss mängd av 

en vara till ett förutbestämt pris vid en viss tidpunkt. 
Kontraktet får inte säljas vidare enligt svensk lag 

 
Futures  Ett avtal som går ut på att köpa eller sälja en viss mängd av 

en vara till ett förutbestämt pris vid en viss tidpunkt. 
Kontraktet handlas på börsen  

 
Forwards  Ett avtal som går ut på att köpa eller sälja en viss mängd av 

en vara till ett förutbestämt pris vid en viss tidpunkt. 
Kontraktet är bundet mellan två parter 

 
Normal backwardation  När terminspriset ligger under det förväntade värdet 
 
Contango  När terminspriset ligger över det förväntade värdet 
 
Basrisk  Risken att terminspriset avviker från spotpriset under 

löptiden 
 
Stationaritet   När autokorrelation, medelvärde och varians är konstant i en 

tidsserie oavsett var de mäts 
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