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Titel: Vin i var mans portfölj? En studie om vinets möjlighet till riskreduktion 

Bakgrund: En portföljs totala risk kan härledas från både individuella tillgångars 

ackumulerade standardavvikelser och korrelationerna dem emellan. Genom att inkludera 

tillgångar med låg eller ingen samvarians kan portföljens risk sänkas utöver vad en 

diversifiering mellan ett stort antal tillgångar åstadkommer. Det uppstår således ett behov av 

att diversifiera mellan tillgångar med skiftande respons till marknadshändelser. Dock har 

olika marknader och tillgångsslag börjat korrelera allt mer vilket resulterat i att fördelarna 

med diversifiering har minskat. Den ökade samvariansen visar inga tecken på att avta och det 

föreligger därmed ett intresse i att söka andra marknader. Vin är en relativt ny 

investeringsmarknad med låga korrelationer till aktie- och obligationsmarknaden vilket gör 

vin tänkvärt ur ett diversifieringsperspektiv.  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om vin som investering är en bra källa till 

diversifiering med hänsyn till begränsade korrelationer, och om makroekonomiska faktorer 

kan förklara vinmarknadens prisrörelser samt dess korrelationsstruktur med andra marknader.  

Metod: Studien tar sin utgångspunkt i modern portföljvalsteori som förespråkar låga eller 

frånvarande korrelationer som ett medel för diversifiering. Hypoteser skapas utifrån en 

sammanlänkning mellan teori och uppmärksammat problem. De omfattar korrelation, 

orsakssamband och påverkan mellan valda variabler och vin och testas empiriskt genom olika 

statistiska tester. Korrelationerna undersöks genom en korrelationsmatris, både gällande 

utvecklingen och den övergripande för studerad tidsperiod. Orsakssambandet undersöks 

genom ett Granger Causality test och påverkan genom modellering av multipla regressioner 

som korrigeras för ARCH-effekter.  

Resultat: Erhållna resultat visar att vin har en begränsad korrelation med både råvaror och 

finansiella marknader. Studien finner inte att någon av de finansiella marknaderna eller de 

makroekonomiska variablerna orsakar förändringar i vinpriset på kort sikt men att ett antal 

påverkar vinets prisrörelser. Dessa samband kan förklara de korrelationer som föreligger men 

också avsaknaden av dem som uppkommit ur vinmarknadens brist på nära kopplingar till 

andra marknader. Inkluderingen av vin i en portfölj blir följaktligen gynnsam eftersom vinet 

har möjlighet att sänka den totala risken och därmed skifta den effektiva fronten. Vin kan ses 

som en alternativ investeringstillgång för att erhålla en bättre riskreducering.   
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Introduction: The overall risk in a portfolio derives from both the accumulated standard 

deviations arising from the individual assets and their cross- correlations. An optimal 

diversification can thereby be reached through both a high number of assets and a low or 

negative cross-correlation. Lately markets have experienced an increasing correlation which 

has led to rising concerns among investors about diminishing benefits of diversification. Since 

the trend shows no signs of decrease, investors find themselves in need of new markets in 

order to achieve the fulfilment of diversification. An asset that possesses desirable attributes 

for this purpose is wine, this for the reason that it is a relatively new market with documented 

low correlations with other assets. An inclusion of wine in an investment portfolio should 

therefore lower the overall risk.   

Purpose: The aim of this study is to investigate whether wine as an investment is a good 

source of diversification with respect to limited correlations. Further the research aims to 

investigate what macroeconomic factors that can influence and explain both wine price 

volatility and the correlation structures with other markets.  

Method: The study is based on Modern Portfolio Theory´s assumptions concerning 

correlations as one of the most central sources of diversification. From existing theory a 

number of hypotheses has been generated and empirically tested to provide an answer 

regarding wine’s ability to function as an asset of diversification. The hypothesis concerns 

correlation, causality and the dependence between chosen variables and price of wine. The 

cross-correlation analysis is shown and visualised through a matrix and will be performed for 

both the total and the development of the correlation coefficient. Further, Granger Causality 

test and a multiple regression analysis corrected for ARCH-effects in the residuals will be 

carried out to shed light on the attributes of wine in this matter.  

Conclusions: Wine has low and insignificant correlations with commodities and financial 

markets and the results apply to both short- and long run term. None of the financial markets 

or macroeconomic variables causes wine price fluctuations, but never the less does there exist 

a dependence between wine price and various variables of both financial and macroeconomic 

heritage. The influence that they have can explain the co-variations that can be seen between 

wine and other variables. The inclusion of wine in a portfolio is beneficial and possesses the 

possibility to lower the overall risk and further shift the efficient frontier to the left. This 

concludes that wine should be seen as an alternative asset for those investors that are seeking 

new markets due to the higher correlations observed in recent years.   
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Kapitel 1. Inledning  

___________________________________________________________________________ 

Det inledande kapitlet börjar med en introduktion till och en bakgrundsbeskrivning av teorier 

gällande diversifiering och portföljsammansättning. Syftet är att ge läsaren en förståelse för 

området. Vidare följer en problemdiskussion om ökande korrelationer mellan marknader och 

investeringsslag samt om vinmarknaden kan bidra till riskspridning. Det mynnar sedan ut i en 

konkret problemformulering och ett syfte för studien. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Introduktion 

En investerare som är ute efter att maximera sin riskjusterade avkastning ska enligt modern 

portföljvalsteori konstruera en portfölj bestående av olika tillgångsgrupper. Grupperna delas 

in i finansiella och reala tillgångar och båda bör ingå i en väl diversifierad portfölj. Givet 

deras olika egenskaper kan en fördelning skapas som ger en hög avkastning till en minimerad 

risk, alternativt har en låg risk i förhållande till avkastningen. Det beror på att tillgångar 

innehar två typer av risk, systematisk och osystematisk, där den sistnämnda kan diversifieras 

bort genom inkludering av ett stort antal tillgångar (Elton et al., 2010; Reilly & Brown, 2006; 

Markowitz, 1952). Fördelen med diversifieringen är att den risken reduceras då tillgångarna 

reagerar olika på marknadshändelser. Enligt portföljvalsteorin finns det en marknadsportfölj, 

bestående av viktade andelar av marknadens samtliga tillgängliga tillgångar, som 

representerar den optimala portföljen. Sammansättningen är viktad för att spegla de olika 

tillgångsslagens marknadskapitalisering och erbjuder en effektiv prissättning på den 

riskpremie som är resultatet av tillgångarnas individuella risk och korrelationerna mellan dem. 

Det existerar således inte några arbitragemöjligheter vilket leder till att det inte finns någon 

anledning för en rationell investerare att hålla någon annan tillgångskombination än 

marknadsportföljen. Då investerare har varierande riskpreferens kan portföljen kombineras 

med in- och utlåning till den riskfria räntan för att tillfredsställa riskaptiten (Elton et al., 

2010).  

Utbudet av olika investeringsalternativ är brett där aktier, obligationer och fonder ses som mer 

traditionella medan andra typer såsom råvaror historiskt har varit begränsade till större och 

institutionella investerare. Utvecklingen har gjort råvaror tillgängliga för mindre investerare 
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genom skapandet av olika värdepapper knutna till en underliggande tillgång (Bienkowski, 

2007; nasdaqomxnordic.com). Kategorin råvaror omfattar allt från spannmål till drivmedel 

och Fraser-Sampson (2010) definierar dem som en naturprodukt som antingen kan odlas eller 

utvinnas. Det måste emellertid finnas en fungerande marknad för både direkt och indirekt 

handel med den fysiska varan för att den ska fungera som investering (Fraser-Sampson, 

2010). Plante och Roberge (2007) samt Jensen et al. (2000) påtalar att råvaror används som ett 

medel för diversifiering då somliga historiskt har visat på begränsade korrelationsmönster 

med mer traditionella tillgångar. Det kommer av att investeringsklassen har ett stort utbud av 

olika naturprodukter som alla skiljer sig karaktärsmässigt vilket medför att de har potential till 

att sänka risken i en portfölj. Vidare belyser Wang et al. (2011) att det är generellt vedertaget 

att använda råvaror som ett skydd mot inflation då priset på exempelvis guld stiger i takt med 

den generella prisnivån i ekonomin. Trots råvarors egenskaper som en bra diversifiering så är 

de inte allmänt vedertagna som investering i detta syfte (Iwarson, 2006).  

1.2 Bakgrund 

År 1952 publicerades en artikel skriven av Harry Markowitz som presenterade en modell som 

skilde mellan effektiva och ineffektiva portföljer som en funktion av avvägningar mellan risk 

och avkastning. Diversifiering var vid tidpunkten redan ett väletablerat ämne men det 

saknades en lämplig investeringsteori som behandlade diversifieringens effekter på de 

korrelerade riskerna (Markowitz, 1952; Markowitz, 1999). Markowitz fick sedermera 

Nobelpriset för utvecklingen av teorin (nobelprize.org) och har kommit att kallas den 

moderna portföljvalsteorins fader (Markowitz, 1999). Den kom senare att utvecklas av 

William Sharpe som delade Nobelpriset år 1990 med Markowitz för sitt bidrag till 

prissättningen av finansiella tillgångar genom utvecklingen av Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) (nobelprize.org).  

Teorin som utvecklades av Markowits (1952) förkastar den allmänna synen att investerare ska 

eftersträva en maximering av diskonterad avkastning i investeringsportföljen. Regeln tar inte 

hänsyn till att diversifiering bidrar med en riskjustering och att en portföljs risk generellt inte 

är ett genomsnitt av varje tillgångs standardavvikelse. Det kommer av att tillgångarna kan ha 

olika drivande faktorer bakom avkastning och varians som påverkar rörelserna på varierande 

sätt. Marknadshändelser har därmed en varierande inverkan som för med sig att 

standardavvikelsen av en kombination tillgångar kan vara mindre än de enskildas var för sig 

(Markowitz, 1952; Elton et al., 2010). För att bestämma en portföljs ackumulerade risk måste 
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korrelationer tillgångarna emellan tas i beaktande som ett mått på hur två variabler 

samvarierar relativt deras genomsnittliga individuella värde (Markowitz, 1952; Rielly & 

Brown, 2006). 

En portföljs standardavvikelse är en funktion av både ett vägt genomsnitt av tillgångarnas 

individuella standardavvikelser och de viktade korrelationerna mellan tillgångarna. 

Diversifiering består således av två delar där den ena rör inkludering av ett stort antal 

tillgångar och den andra behandlar samvariansen mellan dem. Båda aspekterna av 

riskspridningen bör tas i beaktande vid tillgångsallokering. Det innebär att inkluderingen av 

en tillgång i en portfölj får två effekter: den första är tillgångens standardavvikelse gällande 

avkastningen medan den andra rör korrelationen som den har med andra enskilda tillgångar i 

portföljen. Den relativa vikten av de många korrelationerna blir större än den enskildes 

standardavvikelse. Av den orsaken är det viktigt att ta hänsyn till den genomsnittliga 

korrelationen mellan tillgångarna istället för att enbart se till den enskildes risk vid utvidgning 

av befintlig portfölj (Rielly & Brown, 2006). Diversifiering med syfte att sänka risken blir 

således mer gynnsam på marknader med låga korrelationer mellan tillgångar. (Elton et al., 

2010). Det huvudsakliga målet med portföljvalsteorin är följaktligen riskreduktion då en 

investerare strävar efter att minska risken för en bestämd avkastningsnivå (Hanna et al., 

1999). För att uppnå en hög diversifiering bör enbart marknadens systematiska rörelser utgöra 

en risk där den osystematiska kan sänkas genom investeringar i tillgångar och marknader med 

låga eller negativa mellanliggande korrelationer. Marknadsportföljen representerar den 

optimala tillgångskombination som finns tillgänglig för investerare och bygger på ett antal 

förenklingar om verkligheten. Den risk som den enskilda tillgången tillför en portfölj bestäms 

genom beta-värdet som visar på tillgångens korrelation med marknadsportföljen (Elton et al., 

2010).  

Ett vanligt sätt att diversifiera en portfölj är att sprida investeringarna mellan olika nationella 

marknader. Förhållningssättet sträcker sig tillbaka ända till 1700-talet och historiskt sett har 

internationell diversifiering haft en positiv effekt på riskreduceringen. Det primära motivet 

återfinns i den låga korrelation som existerat mellan tillgångar på olika nationella marknader 

där fördelarna som erhålls genom diversifieringen kan delas upp i två delkomponenter. Den 

första återfinns i skiftande korrelationer mellan olika marknader och den andra består av den 

tillväxt som skett inom alternativa marknader som gett ökade möjligheter till riskspridning. 

Dessa två har haft en växelvis dominerande effekt på diversifieringsfördelen under skilda 
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tidsperioder och de senaste årtiondenas fördelar kan härledas från en ökning av nya alternativa 

investeringsmarknader (Goetzmann et al, 2001).  

Diversifiering kan på ett liknande sätt ske genom att investera i tillgångsslag som har andra 

fundamentala förutsättningar än de traditionella (Markowitz, 1952). Genom historien har 

råvaror haft en central roll i den ekonomiska utvecklingen då de fungerat som både bytesvaror 

och betalningsmedel (ec.europa.eu). Råvarornas funktion i dagens samhälle är både som en 

fysisk och en finansiell handelsvara där det sistnämndas popularitet varierat över tid. Det 

finns till följd två olika motiv för att handla med råvaror. Den ena är produktions- och 

produktrelaterad där exempelvis guld har ett brett användningsområde inom 

smyckestillverkning och elektroniska komponenter. Det andra motivet är mer finansiellt med 

fokusering på avkastning och diversifiering där råvaran fungerar som en investeringsprodukt 

(Wang et al., 2011; Plante & Roberge, 2007). Under 1970- och början av 2000-talet hade den 

finansiella råvarumarknaden en hausse1 men trots råvaruhandelns stora omfattning och 

växande finansiella marknad används den främst av företag som produktionsinsats. De 

säkerställer en viss avkastning på produktionen eller tryggar framtida tillgång av material och 

råvaror handlas då främst genom olika terminskontrakt (Iwarson, 2006; råvarumarknaden.se).  

Råvaror har historiskt sett haft en låg korrelation med andra tillgångar såsom aktier och 

obligationer vilket har gjort att de ses som en attraktiv portföljinvestering. Orsaken till den 

låga korrelationen är att de riskfaktorer som driver råvarumarknaden skiljer sig från de som 

påverkar mer traditionella investeringsalternativ (Plante & Roberge, 2007). Förutom olika 

makroekonomiska faktorer som påverkar investeringsmarknaderna (Frankel, 1984) drivs 

prissättningen på enskilda råvarugrupper också av faktorer såsom odlingsförhållanden och 

förädling (Schnepf, 2005). Prisutvecklingen är en följd av tillgång och efterfrågan som 

grundar sig i ekonomisk aktivitet. Råvaror skiljer sig från aktier som främst är 

framåtblickande och speglar marknadens förväntningar. De efterterfrågas således i större 

skala under ekonomisk tillväxt då företag producerar mer och använder råvarorna som bas i 

produktionen (Akey, 2005; Slade & Thille, 2006).  

Det breda spektrumet av olika råvaror för med sig att det finns ett stort utbud av 

diversifieringsmöjligheter då de rör sig i skiftande riktningar vid marknadsrörelser (Lawrence, 

2003). Marknadsrörelserna drivs av makromiljön där efterfrågan påverkas av en mängd 

faktorer såsom förväntningar om inflation och framtida räntenivåer. Beroende på vilka 

                                                           
1 Hausse är ett utryck och en benämning på en situation präglad av snabbt stigande priser (ne.se). 



10 
 

monetära och finanspolitiska åtgärder som genomförs av olika länders regeringar kommer 

produktion och efterfrågan att påverkas vilket leder till prisförändringar (Frankel, 1984). 

1.3 Problemdiskussion 

Marknadsportföljen som optimal investeringskombination är högst teoretisk och de 

antaganden som den bygger på är grova förenklingar av verkligheten. Portföljvalsteorin kan 

därför, liksom många andra teorier, endas användas som grund för slutsatser angående 

marknadens beskaffenhet (Elton et al., 2010; Maringer & Parpas, 2009; Sharpe, 1964). Teorin 

ämnar inte ge en nyanserad och generell bild av verkliga förhållanden utan bidrar endast med 

en tolkning av marknadens fundamentala förutsättningar och hur den borde uppträda i en 

friktionsfri miljö (Elton et al., 2010; Sharpe, 1964). Den har dessutom fått kritik för att vara 

för enkel då den antar att avkastningen är normalfördelad och att investerare har en kvadratisk 

nyttofunktion (Maringer & Parpas, 2009). Baserat på de praktiska svårigheterna med att 

applicera portföljvalsteorin och marknadsportföljen kommer investerare inte att hålla en 

optimal portfölj i vilken samtliga tillgångsslag och marknader är representerade. Beslut 

angående investeringar tas baserat på personliga preferenser och olika grad av både rationellt 

och irrationellt beteende där riskaptit och informationstillgång skiljer sig mellan individer 

(Green & Hollifield, 1992; Maringer & Parpas, 2009).  

Det finns olika föreställningar om hur en väl diversifierad portfölj ska utformas. Beck et al. 

(1996) undersöker i sin studie antalet tillgångar som bör ingå för att få optimal riskspridning 

med minimerad osystematisk risk och visar på att resultaten av en sådan undersökning skiljer 

sig åt mellan forskare. Beroende på metodologi och återupprepningar varierar antalet och av 

det skälet finns det heller ingen allmänt accepterad kvantitet som kan appliceras på alla 

portföljer (Beck et al., 1996). Det finns därmed en naiv tillämpning av teorin där en portfölj 

som innehåller ett stort antal tillgångar antas vara väl diversifierad och ha minimerad risk. 

Green och Hollifield (1992) påtalar dock att kopplingen mellan diversifiering genom att lägga 

liten vikt på ett stort antal tillgångar och minimering av standardavvikelsen, är svag. I 

praktiken är länken mellan diversifiering och en placering utmed den effektiva fronten central 

då en effektiv portfölj inte nödvändigtvis är väl diversifierad. Synen på att den bör innehålla 

ett stort antal tillgångar är emellertid starkt förankrad. Det resulterar i att betavärdet har en 

framträdande betydelse i diversifieringssyfte och att korrelationerna mellan tillgångarna har 

ett sekundärt inflytande (Green & Hollifield, 1992). En nonchalering av den riskreducering 
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som kan erhållas genom negativa eller obefintliga korrelationer leder till att en investerare inte 

lyckas skapa en väl diversifierad och riskminimerad portfölj. 

Betydelsen av korrelationsstrukturen i en tillgångskomposition är stor då en ökad samvarians 

minskar de fördelar som kan erhållas gällande riskreducering. Diversifiering genom 

internationella investeringar är en allmänt etablerad företeelse (Hanna et al., 1999) och 

investerare strävar efter att minska risken genom att överväga samtliga tillgångsslag på 

marknaden (Markowitz, 1952). Den växande integrationen mellan kapitalmarknader som 

följer av globaliseringen är inte enbart positiv eftersom konsekvensen blivit en starkare 

korrelation mellan olika tillgångar och marknader (Goetzmann et al, 2001; Miccolis & 

Goodman, 2012). James et al. (2012) belyser att marknader traditionellt har reagerat olika på 

globala faktorer på grund av skilda nationella karaktärer såsom monetär politik, 

råvarutillgångar och grad av internationell handel. Genom att sprida tillgångarna mellan olika 

länder och marknader kunde en lägre korrelation erhållas då det trots globala 

konjunkturcykler fanns unika landspecifika effekter (James et al., 2012). Diversifieringen har 

följaktligen skett både mellan och inom marknader men globaliseringen har inneburit att 

fördelarna med en spridning mellan marknader har minskat. Gustafson (1996) belyser att 

internationell handel ökar integrationen mellan länder men skapar också ett beroende dem 

emellan där förändringar i ett lands ekonomiska förhållanden med stor sannolikhet kommer 

påverka andra länder. Det föreligger således högre korrelationer mellan länders 

aktiemarknader (Erb et al., 1994; Ratner & Klein, 2008) och de nationella konjekturcyklerna 

ligger i fas med varandra i tider av recession (Erb et al., 1994). Enskilda ekonomier har som 

följd blivit allt starkare sammanlänkade med den övergripande världskonjunkturen (Odier & 

Solnick, 1993). Goetzmann et al. (2001) visar i en studie av korrelationsstrukturer för en 

tidsperiod på 150 år, att korrelationerna varierar avsevärt över tid och den fördel som idag kan 

erhållas genom internationell diversifiering historiskt sett är relativt låg. Samvariansen mellan 

olika tillgångsslag har visat sig öka i tider präglade av finansiell och ekonomisk oro då 

investerare behöver möjligheten som mest (Statman & Scheild, 2008; Odier & Solnik, 1993).  

Det ovanstående betyder att den ökade korrelationen och synkroniseringen mellan olika 

marknader har gjort att den ackumulerade risken i portföljen har höjts. En orsak som kan 

förklara marknadernas uppträdande är den indexeffekt2 som observerats där den intermediära 

                                                           
2 Samvariationer ökar mellan råvaror som inkluderas i ett index då investerare viktar om sin portfölj genom att 

investera i de tillgångar som ingår i indexet. Korrelationerna kommer inte enbart från produktionsdriven 

efterfrågan utan också från användningen av råvaror som finansiella tillgångar i olika index. Då tillgångarna blir 
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korrelationen mellan tillgångsslag ökat (Stoll & Whaley, 2011; Tang & Xiong, 2012). 

Effekten är ett resultat av olika gemensamma psykologiska faktorers påverkan på investerares 

beteendemönster som bland annat omfattar flockbeteende. Det medför ett agerande där 

investerare tenderar att reagera och handla på ett likartat sätt (Scharfstein & Stein, 1990). 

Prisrörelserna är som följd inte enbart ett resultat av informationens påverkan på tillgångens 

fundamentala värde som förespråkas av den effektiva marknadshypotesen3, utan även olika 

psykologiska och marknadsmässiga förhållanden. Faktorer såsom flockbeteende och 

indexeffekter kan ha en inverkan på volatiliteten både för enskilda tillgångar och på hela 

marknader eftersom investerare inte antas agera rationellt (Ai et al., 2006; Konté, 2010). Då 

dessa faktorer inte enbart avgränsar sin effekt till enskilda företag eller branscher utan sprider 

finansiell oro och investeringsbeteenden mellan och inom marknader, leder det till att de kan 

räknas som en del av marknadsrisken. Korrelationer mellan olika tillgångar och marknader 

kan hänföras till en liknande respons till marknadshändelser (Ai et al., 2006; Borensztein & 

Reinhart, 1994) vilket innebär att den påverkas av den systematiska delen av den totala risken. 

Eftersom risken består av en systematisk och en osystematisk del, är proportionen av den 

förstnämnda av betydelse för korrelationen. Det kommer av att en större delmängd av den 

totala risken ger att marknadshändelser, både i form av finansiella och beteendefaktorer, 

förorsakar en ökning i den systematiska risken. Eftersom den påverkar både risken för en 

enskild tillgång såväl som korrelationen mellan tillgångar kommer diversifieringens 

effektivitet med att minska.   

I och med den minskande nyttan av investeringar förknippade med nationella säregenskaper 

har marknader som traditionellt inte föredragits i portföljer haft ett ökat kapitalinflöde. Bland 

dessa återfinns råvaror som stigit kraftigt i popularitet den senaste tiden. Mellan åren 2003 till 

2008 ökade investeringarna på marknaden från 13 miljarder till 260 miljarder dollar (r. Fokus 

råvaror). Det är följaktligen inte enbart aktie- och globala marknader som börjat korrelera 

utan också tillgångsslag såsom råvaror har fått en ökad samvarians vid negativa ekonomiska 

chocker (Baur & McDermott, 2010; Tang & Xiong, 2012).  

Korrelationerna är en följd av att ytterligare faktorer har kommit att påverka prisrörelserna 

(Tang & Xiong, 2010). Bland dessa återfinns populariteten i att investera i olika råvaruindex 

                                                                                                                                                                                     
sammanlänkade genom investerares handel sprids volatilitet mellan annars orelaterade investeringsalternativ 

(Tang & Xiong, 2012). Investerare som handlar via index har som avsikt att sprida risken genom en investering i 

olika tillgångar vilket gör att de diversifierar mellan tillgångarna i ett index och därmed skapar en samvarians 

(Stoll & Whaley, 2011). 
3 Hypotesen antar att en tillgångs pris speglar all tillgänglig information på marknaden och att investerare agerar 

rationellt (Fama, 1970, 1991; Jagric et al., 2005; Konté, 2010; Scharfstein & Stein, 1990). 
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som medfört att priserna för en enskild råvara påverkas av ett investeringsbeteende som 

influerar både aktie- och råvarumarknaderna. Olika index:s benägenhet att behandla råvaror 

som en homogen grupp har inneburit att råvarorna påverkar varandra i större utsträckning. 

Den ökade användningen av dem i portföljen har resulterat i en högre korrelation med mer 

traditionella investeringar. Prisförändringar som följer av finansiell oro kan då spilla över på 

prissättningen på råvarumarknaden och därmed påverka samvariationen mellan dem (James et 

al., 2012; Silvennoinen & Thorp, 2013; Tang & Xiong, 2012). Bevisen för den ökade 

korrelationstrenden är dock inte entydiga då det finns forskning som inte stödjer denna syn 

(Silvennoinen & Thorp, 2013).  

Portföljvalsteorins åtskillnad från praktiken som följer av dess förenklade antaganden, leder 

till att allmänt hållna portföljer inte har en optimal teoretisk fördelning. De 

beteendefinansiella faktorerna tillsammans med en globalisering har fört med sig att 

marknaden, som en produkt av investerares handlingar, inte agerar rationellt vilket resulterar i 

samvariationer. Enligt Silvennoinena och Thor (2013) visar trenden med de ökande 

korrelationerna inga tecken på att avta. Investerare bör därmed överväga en investering i 

andra alternativa tillgångsformer och marknader då det finns en möjlighet att de inte är 

inkluderade i populära investeringsindex eller i marknadsportföljen.  

I diversifieringssyfte inkluderas tillgångar i en portfölj av andra orsaker än rent 

avkastningsmässiga. Det är vanligt förekommande att ha både obligationer och guld i en 

portfölj trots att de inte haft samma höga avkastning som aktier då de fungerar som skydd mot 

inflation och volatila prisrörelser. Ur korrelationssynpunkt är det följaktligen fördelaktigt att 

investera i tillgångar med skilda prismönster för att sprida riskerna även då avkastningen är 

lägre (Baur & McDermott, 2010; Benartzi & Thaler, 1995; Bjonson & Carter, 1997; Hanna et 

al., 1999; Ratner & Klein, 2008; Plante & Roberge, 2007). Genom att fördela investeringarna 

mellan marknader är portföljen inte lika utsatt för rörelser på de olika finansiella marknaderna 

vilket innebär att varken förlusterna eller vinsterna blir höga (Hanna et al., 1999).  

En alternativ investering som har attraktiva karaktärsdrag gällande riskreduktion, är vin4. 

Enligt Coffmann och Nance (2009) är marknaden i stort sett okorrelerad med aktiemarknader 

och tillgångsslaget innehar en högre grad av homogenitet än till exempel konst då det 

produceras en begränsad kvantitet med enhetlig karaktär. Det skapar en möjlighet för 

kontinuerlig värdering vilket kan ske genom ett medlemskap i ett index där The London 

                                                           
4 För definition av investeringsbara fina viner, se appendix 1. 
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International Vintners Exchange (Liv-ex) är det ledande vinindexet (Coffman & Nance, 

2009). Förutom diversifieringsfördelarna som finns med vin, existerar det stora 

investeringspotentialer för vinmarknaden som helhet. Ett exempel är det mycket populära fina 

vinet Lafite Rothschild av årgång 1982 som på lite mer än tio år stigit med över 1,000 

procent. En flaska handlades under år 2010 för 3,500 Pund vilket motsvarar kostnaden för 

10,000 liter olja eller 3,000 liter bensin (liv-ex.com).  

Vinmarknadens relativa anonymitet gör att investerare i allmänhet inte har kännedom om 

investeringsalternativet. Historiskt har marknaden varit liten, sluten och begränsad till 

ineffektiva handelssätt men genom internets utveckling har den blivit mer transparent och 

likvid (liv-ex.com). Den kan därför ses som en ny finansiell marknad som inte finns 

representerad i den teoretiska marknadsportföljen vilket är en följd av att personliga 

preferenser påverkar valet av tillgångsfördelning. Då marknaden är liten och nischad saknas 

allmän kännedom om tillgångsslaget och hur en investering fungerar. Vinets unika 

egenskaper och karaktärsdrag som råvara gör att den särskiljer sig från både andra råvaror 

samt finansiella värdepapper och det ger potential till lägre korrelationer (Coffman & Nance, 

2009; liv-ex.com). En inkludering av vin i en portfölj kan följaktligen minska den 

systematiska risken och leda till ett skift av den effektiva fronten (Fogarty, 2010).  

Studiens praktiska bidrag till den empiriska forskningen blir således att studera om vin kan 

vara en alternativ investering som kan minska den ackumulerade risken i en portfölj. 

Undersökningen fokuserar på den del av risken som utgörs av korrelation med andra 

tillgångar då den tillgångsspecifika får en låg vikt i den samlade portföljrisken. Eftersom det 

är den här delen som påverkas av marknadernas ökade integration syftar studien till att 

undersöka om en investering i vinmarknaden kan vara fördelaktig ur riskspridningssynpunkt. 

Trots blandade resultat för vinets avkastning (Fogarty, 2010; Masset & Hendersen, 2010; 

Masset & Weisskopf, 2010; Sanning et al., 2008) är dess riskreducerande egenskaper 

beaktansvärda. Fokus för studien ligger därmed inte på avkastningen då en optimal portfölj 

inte enbart ämnar inkludera tillgångar med hög avkastning, utan snarare generera en hög 

riskjusterad sådan. Korrelationerna är därför avgörande och blir centrala för studien.  

Det finns ett fåtal studier gjorda angående vinets riskspridningsmöjligheter. Fogarty (2010) 

undersöker australienska viner och kommer fram till att det finns en måttlig fördel med att 

inkludera vin. I studien konstrueras en portfölj bestående av aktier och statsobligationer där 

Sharpe-kvotens förändring studeras innan och efter inkluderingen av vin. Slutsatsen är i linje 
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med Masset och Weisskopfs (2010) som även de anser att vin är en bra källa till riskspridning. 

De använder sig av en villkorlig CAPM som tillåter varianser över tid och kommer fram till 

att vinet primärt relaterar till marknadsförhållanden och inte till marknadsrisken. En annan 

undersökning gjord av Masset och Hendersen (2010) skildrar vinprisernas förändringar och 

lyfter fram att de har en liten korrelation med andra tillgångar och kan användas i syfte att 

reducera risk. Sanning et al. (2008) använder liksom ovanstående författare klubbade priser 

från auktionshus och studerar Bordeauxviner. De fastställer att vin har en låg korrelation med 

marknadens avkastning och andra riskfaktorer. En studie av Cevik och Sedik (2010) utgår till 

skillnad från de ovanstående från Liv-ex:s index och undersöker vilka makroekonomiska 

faktorer som driver vinprisernas utveckling under åren 1998-2010. De gör en uppdelning 

mellan mogna- och utvecklingsländer samt sätter deras respektive viktade industriella 

produktion som en oberoende variabel. Monetär utveckling introduceras också som en 

variabel för att mäta överskottslikviditeten på marknaden. Resultatet som genereras tyder på 

att det är den aggregerade efterfrågan och inte utbudssidan som är den största faktorn som 

förklarar prisutvecklingen.  

Den här studien kommer dock att på ett systematiskt sätt undersöka hur vin kan generera 

fördelar i en portfölj med utgångspunkt i korrelationer och samband. Undersökningen är inte 

inspirerad av andra forskare utan utformad efter empiriska tester som svarar bäst på studiens 

problem. Den kommer vidare inte resultera i fasta andelsrekommendationer angående vilka 

tillgångar som bör ingå i en portfölj och deras relativa vikt. Det gör att ett skift av den 

effektiva fronten inte är möjligt att påvisa genom beräkning eller visualisering utan resultaten 

används enbart till ett uttalande om möjligheten till ett skift finns. Till skillnad från tidigare 

studier kommer ett långt tidsspann mellan åren 1993-2013 att användas och för att spegla 

råvarornas närvaro i investeringssammansättningen kommer vinets samvariation med ett stort 

antal att undersökas. Vidare kommer studien riktas in på sambandet mellan vinprisernas och 

variablers förändringar mellan tidsperioder vilket medför att den skiljer sig från Cevik och 

Sedik (2010) som istället undersöker prisutvecklingen och dess korrelation. Denna studie 

undersöker om kortsiktiga förändringar i råvaror, finansiella marknader och 

makroekonomiska faktorer leder till korrelationer och ett samband med vinmarknadens 

prisförändringar. En brist på samvarians med andra marknader, och om vinprisets 

förändringar inte är ett resultat av förändringar av dessa variabler, leder till att vin har en 

möjlighet till riskreduktion i en portfölj. Tanken med att inte undersöka prisutvecklingen är att 

studien inte syftar till att se till avkastningsmöjligheter utan att undersöka vinet ur 
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riskreduceringshänseende. Det görs genom att bedöma vilken påverkan de olika 

makroekonomiska faktorerna har och om det finns något orsakssamband mellan vinprisets 

och makrovariablernas förändringar. Studiens bidrag blir utöver det praktiska, också 

metodmässig, då den undersöker vinet på ett annorlunda sätt än tidigare studier. 

Avslutningsvis ska det påtalas att studien undersöker riskreduceringsdelen av diversifieringen 

som sker genom begränsade korrelationer och tar således inte allokeringen av tillgångar med 

små portföljvikter i beaktande.  

 

1.4 Problemformuleringar 

Utifrån ovanstående problemdiskussion har följande frågeställningar konstruerats:  

Hur korrelerar vinprisets förändringar med andra ofta använda investeringsalternativ? 

Vilka makroekonomiska faktorer och finansiella marknaderna påverkar och/eller orsakar 

vinets prisförändringar? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om vin som investering är en bra källa till diversifiering 

med hänsyn till begränsade korrelationer, och om makroekonomiska faktorer kan förklara 

vinmarknadens prisrörelser samt dess korrelationsstruktur med andra marknader.  
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Kapitel 2. Metod 

___________________________________________________________________________ 

Metodkapitlet introducerar forskningsansatsen som ligger till grund för och motiverar 

uppsatsens upplägg. Det görs för att skapa en förståelse för val av metod och på vilket sätt 

den kan bidra till att uppfylla syftet med studien. Vidare kommer det argumenteras för valda 

teorier och källornas relevans som en initial startpunkt för undersökningen av vinets 

riskreducerande egenskaper.  

___________________________________________________________________________ 

2.1 Forskningsansats 

De praktiska svårigheterna med att applicera Markowitzs teori beträffande tillgångsallokering 

gör att investerare inte inkluderar samtliga alternativ i en portfölj. Ofta tillämpas ett naivt 

förhållningssätt med ett stort antal tillgångar representerade där korrelationerna dem emellan 

negligeras. Diversifiering kan ske genom både ett upptag av nya marknader och skiftande 

korrelationer. Eftersom samvariansen mellan etablerade marknader har ökat riktas studien in 

på en riskspridning genom en introduktion av en ny portföljtillgång. Vin har potential till 

begränsade korrelationer på grund av att den bär på unika karaktärsdrag som särskiljer den 

från de mer klassiska alternativen. Egenskaperna skapar en möjlighet till ett skift av den 

effektiva fronten då vin kan svara annorlunda på makroekonomiska influenser. Kärnan i 

studien blir att undersöka grad av samvarians mellan förändringar i priserna för vin, råvaror, 

aktier och statsobligationer som traditionellt finns i en investeringsportfölj. Vidare utforskas 

om förändringar i makrofaktorerna orsakar och/eller påverkar volatiliteten i vinpriserna vilket 

ger indikationer på vad som skiljer vin från andra investeringsmarknader. Bidraget är således 

att belysa vinets möjlighet till riskreducering i en portfölj genom att tillföra låga korrelationer 

och studien gör en åtskillnad mellan orsak och påverkan5.  

Forskningsansatsen för studien är av deduktiv art vilket innebär att relationen mellan teori och 

praktisk forskning bygger på en prövning av redan befintliga teorier. Området som behandlar 

portföljval och korrelationer är utforskat och tillhandahåller stora mängder information vilket 

gör en deduktiv ansats bäst lämpad. Genom att applicera redan existerande teori kan en 

                                                           
5 Orsakar – ger upphov till eller kan förklara en händelse (ne.se). 

Påverkar – har en inverkan på något (ne.se). 
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uppfattning erhållas angående vinets möjligheter som riskspridare. Skälet till valt 

förhållningssätt är att undersökningen inte ämnar producera en modell för prognostisering 

utan enbart fastställa om granskade variabler påverkar och/eller orsakar förändringar i 

vinpriset och om korrelation föreligger. Testerna kommer således både behandla 

korrelationer, kausalitet och påverkanssamband. Det gör att en generering av teori angående 

nya förklarande variabler inte är aktuell eller möjlig. Tillvägagångssättet leder till att den 

induktiva ansatsen väljs bort då studiens syfte grundar sig på befintlig teori och inte att 

urskilja samtliga lämpliga kandidater som förklarar vinets prisrörelser. Den alternativa 

ansatsen hade följaktligen passat bättre om utredningen av de ökade korrelationerna inte hade 

grundat sig på etablerade teorier som kan förklara företeelsen (Bryman & Bell, 2005; 

Björklund & Paulsson, 2003).  

Studien strävar efter att på ett objektivt och fullständigt sätt utgå ifrån befintlig teori och 

sedermera tolka erhållna resultat utifrån den. Det gör att kunskapssynen som speglas är 

positivistisk där kunskapen inte är påverkbar eller subjektiv. Avsikten är att utifrån använda 

teorier generera hypoteser om vad som kan påverka och/eller orsakar vinets prisförändringar. 

De testas sedan genom en kvantitativ undersökning och resultaten som erhålls visar vinets 

funktion som riskreducerare. Således syftar studien till att utreda vad som påverkar vinpriset 

och inte skapa en förståelse för samtliga variabler som inverkar i rörelserna på marknaden. 

Det resulterar i att den tolkande synen på kunskap inte återfinns i studien eftersom 

förhållningssättet är mer subjektivt och skulle medföra en mindre objektiv forskning då den i 

högre grad väger in värderingar som kan påverka både studien samt dess resultat. Den fångar 

som följd subjektiva företeelser och medföljande konstruktivistiska syn ifrågasätter den 

opåverkbara yttre verklighet som studien antar föreligger. Undersökningen är därmed 

objektivistisk då studerade företeelser inte kan påverkas av personliga bedömningar utan är 

utformad efter numerisk och neutral data (Björklund & Paulsson, 2003; Bryman & Bell, 

2005). Det görs för att erhålla en objektiv och sanningsenlig bild av vinet som en alternativ 

lösning på ökade korrelationer mellan etablerade marknader.   

För att kunna generera en valid (giltig) och reliabel (tillförlitlig) studie (Bryman & Bell, 

2005) angående vin som en potentiell riskspridare används en stor mängd numerisk data. För 

att få ett tillförlitligt resultat används en lång tidsserie som speglar det som avses undersökas. 

En kvantitativ metodik har därmed valts vilken betonar insamling och kvantifiering av 

tidsseriedata. Metoden intar ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och 

forskningsstrategi vilket gör den bäst lämpad som grund för studien (Bryman & Bell, 2005). 
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Den kvantitativa metoden ger en fördel mot den kvalitativa då den möjliggör för en 

generalisering och ett uttalande om den numeriska informationen som granskats. Eftersom 

studien inte syftar eller bidrar till att skapa en förståelse för vinet som diversifierare, utan 

enbart avser att på ett objektivt sätt reda ut dess möjliga riskreducering, väljs den kvalitativa 

metoden bort. En kvalitativ kan inte generera svar på frågeställningarna eftersom ett sådant 

förhållningssätt medför svårigheter i att skapa ett underlag för ett svar på frågeställningarna 

och som kan generaliseras till marknaden (Björklund & Paulsson, 2003). För att möjliggöra 

för replikation (upprepning) (Bryman & Bell, 2005) kommer en presentation av källor för 

insamlad data och statistiska tester att göras i kapitel fyra om den empiriska metoden.   

2.2 Val av teoretisk referensram 

De teorier som används berör både portföljval, den effektiva marknadshypotesen, 

korrelationer, råvaror och olika makroekonomiska teorier som alla syftar till att ge en bild av 

forskningen inom området. Vidare ska de också bidra med att klargöra vilka 

makroekonomiska faktorer som påverkar prisförändringar för både råvaror och vin. För att ge 

en överblick över hur råvarumarknaden fungerar presenteras teori om denna. Det ger 

förutsättningar till parallelldragning till vinmarknaden och grund för hypoteser om 

korrelationer. Eftersom vin är en råvara kan en stor del av den teorin därför appliceras på 

vinmarknaden gällande både skillnader och likheter. Utifrån teorierna ska det sedermera 

utformas hypoteser som testas statistiskt och som svarar på studiens frågeställningar. 

Resultaten tolkas i en analysdel som mynnar ut i en slutsats om vinets 

diversifieringsegenskaper med avseende på korrelationer.   

Studien tar sin utgångspunkt i modern portföljvalsteori och de främsta skälen för valet är att 

den anses vara grundläggande och allmänt vedertagen av praktiserande parter. Teorin är 

relativt generell och bas för investeringsbeslut vilket ger den en fördel då den speglar 

förutsättningarna för en teoretiskt överlägsen investeringsstrategi. Genom en utredning av 

olika studier rörande de korrelationer som påverkar en optimal portföljvalssammansättning 

med hänseende till olika marknaders avkastning, uppmärksammas att forskardisciplinen 

alstrar varierande slutsatser. För att kunna skapa en enhetlig och rättvisande bild angående 

områdets spridda resultat, både gällande portföljhantering och korrelationer, har ett stort urval 

av vetenskapliga artiklar granskats. Artiklarna som studerats berör området på ett brett plan 

och medfört en förståelse för den aktuella problematiken angående marknadernas korrelation 

med utgångspunkt i portföljvalsteorin. De vetenskapliga artiklarna speglar dessutom 
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makroekonomiska faktorer som påverkar råvaror och finansiella tillgångar. De tas med för att 

underbygga hypoteserna rörande vilka faktorer som påverkar och/eller orsakar vinprisets 

förändringar.  

Forskningen om vin som investering är begränsad och en stor del av de befintliga studierna 

har en annan inriktning än den här undersökningen. Många av de som rör marknadens 

avkastning har genomförts innan marknadens expansion som kom i samband med 

introduktionen av internetbaserad handel. Det ger andra förutsättningar än vad som finns för 

dagens marknad då uppstarten av Liv-ex handelsplattform medförde större transparens, 

likviditet på området och en effektivitet i handeln. Vinhandeln har ökat de senaste åren och 

investeringsmarknaden har växt vilket lett till att branschen har uppmärksammats och ökat i 

popularitet (liv-ex.com). Det finns därmed studier gjorda relativt nyligen med ett bra 

informationsinnehåll och då äldre studier om vin kan vara missvisande används den nyare 

forskningen i större utsträckning.  

Då tillgången på relevant och aktuell forskning om vin varit begränsad, har det blivit 

nödvändigt att söka information publicerad på olika internetbaserade källor. Bland dessa 

återfinns information som publicerats av Liv-ex beträffande deras verksamhet och syn på vin 

som en investering. Eftersom Liv-ex är det största nätbaserade indexet för investeringsviner 

med en global omfattning och utbredd användning kan det anses vara en tillförlitlig källa. 

Genom att ta med andra internetbaserade källor angående vin, ämnar teoriavsnittet generera 

en objektiv bild som kan ligga till grund för utformningen av relevanta hypoteser. Den 

subjektiva syn som kan finnas i internetbaserat material bör bemötas med ett kritiskt 

förhållningssätt och stor försiktighet. Det beror på att de till skillnad från vetenskapliga 

artiklar inte blivit granskade av ledande forskare och andra företrädare inom området. Ett sätt 

att bemöta det är att använda fler källor gällande ämnesområdet för att på det sättet erhålla en 

större objektivitet. Trots denna osäkerhet om objektivitet i materialet erhållet av dessa källor 

används de då de ger en nyanserad bild av dagsaktuell diskussion inom råvarubranschen 

tillsammans med den finansiella marknaden och vin.  
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Kapitel 3. Teoretisk referensram 

___________________________________________________________________________ 

Kapitlet om den teoretiska referensramen redogör för valda teorier rörande 

sammansättningen av en investeringsportfölj som utgör en grund för en djupare förståelse för 

det undersökta problemet. Därefter följer en skildring av råvaror och deras marknad samt de 

faktorer som påverkar prisrörelser och korrelationer. Genom en presentation av den 

alternativa tillgången vin skapas hypoteser angående hur den korrelerar med andra 

marknader och råvaror samt vilka variabler som kan utgöra faktorer för kausalitet och 

påverkan. I appendix 1 presenteras vinmarknaden mer utförligt.  

___________________________________________________________________________ 

3.1 Portföljvalsteori 

Markowitz (1952) la grunden för en välstuderad och känd doktrin och teorin som utvecklades 

behandlar diversifieringens effekt på de korrelerade riskerna genom ett förhållande mellan 

risk och avkastning. Det som framhålls är att en investerare inte enbart ska se till en 

minimering av standardavvikelsen i en portfölj utan att även sprida investeringarna mellan 

olika branscher då de speglar skiftande ekonomiska förutsättningar. Anledningen till 

spridningen av tillgångar är att de sannolikt inte har en homogen respons till 

makroförhållanden och sålunda tenderar att ha låg korrelation (Markowitz, 1952). Genom att 

konstruera en graf där portföljerna positioneras utifrån deras risk- och avkastningsnivå kan de 

mest attraktiva urskiljas utifrån minimerad risk och maximerad avkastning. 

Avkastningsmönster för tillgångar och portföljer antas vara slumpartat (Elton et al., 2010; 

Mossin, 1966; Markowitz, 1952, Markowitz, 1999; Sharpe, 1964) vilket kan kopplas till 

hypotesen om den effektiva marknaden som pekar på att priserna enbart speglar tillgänglig 

information (Fama, 1970, 1991; Jagric et al., 2005; Konté, 2010; Sharfstein & Stein, 1990). 

Eftersom distributionen är känd och investerare antas ha identiska förväntningar, baseras val 

av portföljens utformning endast på förväntad avkastning och standardavvikelse. De optimala 

portföljkombinationerna kommer att ligga längs med en konkav linje i den graf som visar 

portföljernas position och kallas den effektiva fronten (se graf 1) (Elton et al., 2010; Mossin, 

1966; Markowitz, 1952, Markowitz, 1999; Sharpe, 1964).  
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Graf 1: The Efficient Frontier (Elton et al., 2010 s.293). 

Den effektiva fronten representerar de portföljer som har högst avkastning för varje given 

risknivå eller lägst risk för varje avkastningsnivå. Fronten kommer att bestå av olika portföljer 

och inte av enskilda tillgångar på grund av fördelarna som kommer av en diversifiering 

mellan imperfekt korrelerade tillgångar (Rielly & Brown, 2006; Sharpe, 1964). Genom att 

introducera en tillgång utan risk (riskfri ränta) kan portföljer skapas som ligger utanför den 

effektiva fronten. Linjen som uppkommer kallas Capital Market Line (CML) och vid dess 

tangeringspunkt av den effektiva fronten ligger markandsportföljen. Sharpe (1964) skiljer sig 

från Markowitz (1952, 1999) då han anser att den effektiva fronten har en mer linjär 

utformning eftersom effektiva kombinationer inte innehåller alla investeringsalternativ. 

Resultatet blir prisjusteringar på grund av att efterfrågan och priset ökar när en tillgång intas i 

en effektiv portfölj. Det omvända gäller för tillgångar som inte är representerade i effektiva 

kombinationer vilket leder till prisreduktion. Det finns därmed inte enbart en effektiv portfölj 

utan det existerar ett antal olika med varierande kombinationer av marknadens samtliga 

tillgångsslag. Alla investerare kommer som följd inte att hålla samma portfölj men samtliga 

kombinationer måste vara perfekt positivt korrelerade6 (Sharpe, 1964). 

Utifrån portföljvalsteorin utvecklade Sharpe en jämviktsteori som förklarar prissättningarna 

på kapitalmarknaden för riskbärande tillgångar. Den benämns Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) (nobelprize.org). Enligt Markowitz (1999) revolutionerade Sharpe (1964) finansiell 

ekonomi genom slutsatsen att den förväntade avkastningen för varje tillgång är linjärt 

                                                           
6 Perfekt positivt korrelerade innebär en koefficient på +1 medan en perfekt negativ ger en på -1 (Bryman & 

Bell, 2005). 
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relaterad till enbart sin korrelation med marknadsportföljen i CAPM-jämvikt. Modellen 

bygger dock på ett antal förenklade antaganden och Elton et al. (2010, s.280-281) återger att 

det bland dessa finns följande förenklingar: 

 Det existerar inga transaktionskostnader. 

 Tillgångar är oändligt diversifieringsbara och alla investerare, oavsett 

kapital, antas kunna investera. 

 Det föreligger ingen inkomstskatt. 

 Ingen enskild individ kan påverka prissättningen på en tillgång genom 

köp- och säljbeteenden.  

 Investerare antas grunda sina beslut enbart på information om den 

förväntade avkastningens standardavvikelse och värde (dvs. de agerar 

rationellt). 

 Alla tillgångar kan handlas på marknaden. 

Antagandena är dock restriktiva och orealistiska och stämmer inte överens med verkligheten 

(Elton et al., 2010; Sharpe, 1964). Det finns problem med dess tolkning och enligt Mossin 

(1966) är CML inte en linje som investerare väljer att placera sig längs med då linjen inte kan 

upprätthållas oberoende av investerares beteende. Den är därmed ett sätt att summera 

resultatet av rationellt beteende och inget kriterium för det. CML beskriver 

marknadsförhållandena i generell jämvikt och definieras i termer av förhållanden som följer 

av individens försök att maximera sin nyttofunktion genom rationellt beteende. Grunden för 

hela analysen faller om en eller flera individer beter sig irrationellt vilket skulle innebära att 

begreppet jämvikt och därmed CML skulle bli meningslösa (Mossin, 1966). CAPM ger 

baserat på ovanstående kritik enbart en förklaring till tillgångars avkastning och till enskilda 

investerares beteende (Elton et al., 2010; Mossin, 1966). Sharpe (1964) belyser emellertid att 

ett test av en teori inte är realisationen av de underliggande antagandena utan acceptansen av 

dess konsekvenser. Det ger att investerare inte håller samtliga tillgångar i en portfölj och vin 

kan således stå utanför marknadsportföljen och leda till riskreduktion vid inkludering i en 

portfölj. Om investerare använder portföljvalsteorin som bas till sina investeringsbeslut kan 

vinet ses som attraktivt då det har begränsad korrelation med både aktie- och 

obligationsmarknader (Fogarty, 2010; Jones & Storchmann, 2001; Masset & Henderson, 

2010; Masset & Weisskopf, 2010) vilket kan ha uppstått som följd av att marknaden inte är 

allmänt känd och vedertagen. Bristen på samvarians kan därav komma från att vinmarknaden 
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bryter många av de grundläggande antaganden för portföljvalsteorin och som följd inte tagits 

upp i markandsportföljen.   

Utöver portföljvalsteorin och CAPM finns det alternativa sätt som kan förklara rörelser och 

prissättning på marknader. Den forskning som finns har fokuserat på att identifiera 

psykologiska faktorer som kan förklara avvikelser från effektiv prissättning. Forskningen 

omfattar inte en enhetlig teori utan har samlats under samlingsnamnet behavioral finance 

(Reilly & Brown, 2006). Under denna benämning återfinns bland annat flockbeteende (herd 

behavior) som återger att investerare påverkas av gruppsykologi vilket innebär att beslut 

grundar sig på föreställningar om upp- eller nedgångar på marknaden utan koppling till 

ekonomiska faktorer (Pindyck & Rotemberg, 1990; Sharfstein & Stein, 1990). Beslut 

angående portföljen tas därmed med basis i irrationellt beteende där investerare tenderar att 

agera i unisona grupper. Köp- och säljbeslut gjorda av en grupp påverkad av flockbeteende 

har en möjlighet att inverka på prissättningen av tillgångar vilket ger att rörelserna kan avvika 

från CAPM-jämvikt.  

Konté (2010) visar på att anomalierna på marknaden kan vara en följd av dessa orationella 

investerare eller alternativt vara en följd av en felspecificerad modell. Maringer och Parpas 

(2009) påpekar att den klassiska effektiva fronten bygger på ett antagande om normalfördelad 

avkastning och kvadratisk nyttofunktion. Antagandena stämmer inte i praktiken vilket gör att 

portföljerna utformade efter tankesättet kan vara för simpla. Det beror på att tillgångars 

avkastning ofta har en stor kurtosis (sannolikhetsfördelningskurvans toppighet) och en 

skewness (avvikelse från normalfördelning) skild från noll. Val av portfölj tas utifrån 

riskpreferenser och med hänsyn till positiv skewness som gör ett stort antal portföljer 

oattraktiva (Maringer & Parpas, 2009). Vin har potential att utgöra en eftertraktad tillgång då 

en inkludering av tillgången i en portfölj påverkar kurtosis och skewness positivt (Masset & 

Weisskopf, 2010).  

Många studier ägnar sig åt att utveckla den ursprungliga modellen genom att räkna in fler 

faktorer och lätta på antaganden. På så sätt fås den mer verklighetsförankrad och praktisk 

tillämpbar. Konno och Suzuki (1994), Liu et al. (2003) samt Pornchai et al. (2007) inkluderar 

skewness i portföljvalsmodellen. En direkt förlängning av den klassiska modellen görs av 

Konno och Suzuki (1994) som belyser att nyttofunktionen inte är kvadratisk då investerare 

antas föredra en positiv skewness. Liu et al. (2003) inkluderar dessutom 

transaktionskostnader. Aktiemarknaden har inte en normalfördelning gällande avkastning 
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vilket gjort att Pornchai et al. (2007) använder en polynominal målprogrammering för att ta 

hänsyn till att investerare många gånger föredrar positiv skewness i avkastningens 

normalfördelning framför högre förväntad sådan. Även Black och Litterman (1992) 

inkluderar investerares subjektiva åsikter i modellen och tar därmed hänsyn till irrationellt 

beteende.  

Marknadens effektivitet i sig kan inte testas vilket gör att det råder en osäkerhet rörande 

ursprunget till prisernas avvikelser från jämvikt. De kan härstamma både från rationella 

variationer i priserna och/eller från irrationella avvikelser från det fundamentala värdet (Fama, 

1991). Hypotesen om den effektiva marknaden har likt teorin om CAPM och portföljval, en 

utgångspunkt i en förenkling av verkligheten. Dock är de inte nödvändiga för en effektiv 

marknad och en avsaknad av uppfyllelse innebär inte att marknaden är ineffektiv utan utgör 

endast en potentiell grund (Fama, 1970, 1991). Det finns av det skälet ingen klar teoretisk 

orsak till varför rörelserna på vinmarknaden gällande låga korrelationer och osignifikanta 

samband med råvaror, finansiella marknader samt makroekonomiska faktorer föreligger.  

3.2 Råvaror och vin 

3.2.1 Råvarumarknaden 

Baserat på de minskade diversifieringsfördelarna är det dock inte överraskande att investerare 

ser den ökande trenden av samvarianser mellan tillgångsklasser som mycket oroväckande 

(Statman & Scheild, 2008). Råvaror som investeringsalternativ har stigit i popularitet under 

den senaste tiden (Routledge et al., 2000) vilket kan vara ett resultat av ökade korrelationer 

mellan finansiella marknader vid ekonomiska oroligheter då bland annat Plante och Roberge 

(2007) visar att de har låga samvarianser. Under de senaste åren har kapitalmarknadens 

handelsvolym och antalet finansiella kontrakt växt samtidigt som variationen av nya 

värdepapper med råvaror som underliggande tillgång ökat (Routledge et al., 2000). Mellan 

åren 2003 till 2008 skedde en boom på råvarumarknaden då den finansiella handeln ökade 

från 13 miljarder dollar till 260 miljarder dollar. Resultatet blev en kraftig prisuppgång för 

olika livsmedel där vetepriset steg med 228 procent och majs med 291 procent under samma 

period (r. Fokus råvaror). Råvarumarknaden har de senaste åren kännetecknats av en hög 

prisvolatilitet men trots det ligger priserna i en nedåtgående trend sedan 140 år tillbaka där 

minskningen är cirka en procent per år (Cashin & McDermott, 2002). Prisbilden på kort sikt 
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är överlag volatil vilket främst kan härledas från deras relativt låga elasticitet7 på både utbud- 

och efterfrågesidan (Cevik & Sedik, 2010; Chen et al., 2010; Ghoshray, 2010; Radetzki, 

2007; Schnepf, 2005; Slade & Thille, 2006). 

3.2.1.1 Råvarors betydelse   

Råvaror spelar en betydande roll för både världsekonomin och enskilda länders ekonomier 

eftersom deras export är en viktig inkomstkälla. En förändring i den kan påverka tillväxten då 

cirka 25 procent av världshandeln består av råvaror (Adams et al., 1979; Cashin & Pattilo, 

2000 i Cashin & McDermott, 2002). Råvaror påverkar den ekonomiska aktiviteten i ett land 

eftersom deras prisvariationer ger en effekt på investeringsbenägenheten hos både nationer 

och företag (Bernard et al., 2006 i Batten et al., 2010). Vidare står råvaruexporten för en 

ansenlig del av olika utvecklingsländers inkomster som genereras av landets totala export 

(Cashin & Pattilo, 2000 se Cashin & McDermott, 2002).  

3.2.1.2 Råvarumarknadens egenskaper 

För att få en högre riskjusterad avkastning i en portfölj bör en investerare inkludera tillgångar 

från olika marknader då de med stor sannolikhet reagerar olika på marknadshändelser 

(Markowitz, 1952). Råvaror som tillgångsklass skiljer sig mycket ifrån de mer traditionella 

investeringsalternativen såsom aktier och obligationer. Det beror delvis på att terminspriserna 

ofta ligger i en backwardization8 som är korrelerad med prisvolatiliteten samt att många 

råvaror har olika unika och utmärkande egenskaper (Routledge et al., 2000). Att 

terminspriserna för råvaror har backwardation beror på att det är mer värt att ha varan idag än 

i framtiden eftersom den används i produktion (Keynes, 2011). Då råvaror skiljer sig åt 

gällande användningsområde och produktionsstruktur är marknaden heterogen till sin natur. 

Enskilda och specifika tillgångsslag kan emellertid ha en homogen karaktär (Slade & Thille, 

2006) men den övergripande heterogeniteten leder till svårigheter i att behandla alla råvaror 

likartat. Heterogeniteten härstammar från produktionsskillnader mellan exempelvis 

framställningen av metaller och jordbruksprodukter, men även från skillnader mellan de 

faktorer som driver den bakomliggande efterfrågan då Hillier et al. (2006) påvisar att råvaror 

brukas för olika ändamål. Schnepf (2005) och Slade och Thille (2006) visar att homogeniteten 

istället återfinns inom råvarusektioner där det finns en avsaknad av förädling i större skala 

vilket medför en enhetlig karaktär oberoende av producent. Likformigheten inom grupper kan 

                                                           
7 Elasticitet beskriver hur mycket kvantitet eller utbud kommer att ändras i förhållande till en prisförändring eller 

vice versa (Schnepf, 2005). 
8 Priset på terminskontrakt ökar då de närmar sig förfallodag (Routledge et al., 2000).   
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trots det skilja sig åt eftersom odlingsförhållanden och begränsad förädling kan få en påverkan 

på slutproduktens kvalité (Ghoshray, 2010; Slade & Thille, 2006) som exempelvis med kaffe. 

Det kommer sig av att tiden för skörd, klimat under tillväxtfas och rostning har en stor 

betydelse för den slutgiltiga kvalitén (Ghoshray, 2010).  

3.2.1.3 Råvarumarknadens volatila prisbild 

Råvaruprisernas relativa prisnivå är till skillnad från konsumentvarupriserna flexibla på kort 

sikt och kan således svara på oförväntade förändringar i efterfrågan. De relativa priserna på en 

marknad bestäms i huvudsak av det tillgängliga utbudet och efterfrågan (Frankel, 1984).    

Vidare präglas råvarumarknadens prisbild på kort sikt av snabba, oväntade och ofta stora 

prisrörelser där den främsta anledningen återfinns i deras relativt låga elasticitet på både 

utbud- och efterfrågesidan (Cevik & Sedik, 2010; Chen et al., 2010; Ghoshray, 2010; 

Radetzki, 2007; Schnepf, 2005; Slade & Thille, 2006). En låg priselasticitet på efterfrågan 

beror på att en råvaras andel i en slutprodukt kan vara liten och den står då för en begränsad 

del av produktens kostnader (Radetzki, 2007). En annan orsak kan vara begränsad 

substitutionseffekt där exempelvis kaffepriset måste stiga kraftigt för att påverka efterfrågan 

negativt (Ghoshray, 2010). Faktorer som påverkar utbudet på marknaden bestäms av både 

förhållanden som har effekter på producerad kvantitet, såsom väder, och olika strategiska 

utbudsbegränsningar (Radetzki, 2007). Utbudets låga elasticitet på kort sikt kan vidare 

uppkomma ifrån olika fördröjningar i produktion. Exempelvis har kaffe en lägre elasticitet på 

kort sikt än på lång då det tar åtskilliga år för kaffeträden att uppnå sin fulla 

produktionskapacitet (Ghoshray, 2010). Samma problematik återfinns i utvinningen av många 

metaller och mineraler. Eftersom produktionen i många fall är kapitalintensiv kan brytningen 

av dem ha en brist på elasticitet (Slade & Thille, 2006) då det behövs stora investeringar för 

att möjliggöra en ökning i utbudet vilket kan ta tid (Akey, 2005). Beroende på råvarors 

produktions- och utvisningstid tas det beslut om den kvantitet som ska erbjudas marknaden 

långt innan efterfrågan för perioden är känd. Det gör att det föreligger en tidsfördröjning i 

utbudets anpassning till prisförändringar (Akey, 2005). Schnepf (2005) beskriver problemet 

med produktionsfördröjningar och visar som ett exempel att jordbruksprodukters efterfrågan- 

och utbudskvantitet ändras proportionellt sett mindre än vad priserna gör. Det resulterar i att 

små rubbningar i utbudet kan föra med sig en stor prisvolatilitet (Schnepf, 2005). Många 

råvaror har dessutom en säsongsbetoning i prissättningen, främst gällande jordbruksprodukter 

och softs9, som leder till volatilitet i priset (Routledge et al., 2000; Schnepf, 2005). Prisnivån 

                                                           
9 Softs är en benämning på råvaror såsom kaffe, socker etc. (Iwarson, 2006). 
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bestäms till stor del av hur industrins struktur och konkurrensen på marknaden ser ut (Slade & 

Thille, 2006) vilket kan vara en följd av att producenterna har möjlighet att påverka 

utbudsmängden genom produktionskvantitet och lagring och på så sätt influera jämviktspriset. 

Det är således relevant att ta hänsyn till balansen mellan tillgängligt utbud, konsumtion och 

lagernivåer för att förstå prisrörelserna då förändringar i dessa förhållanden kan leda till stor 

volatilitet (Wright, 2011). För en råvara med lagringsegenskaper kan dock det motsatta gälla 

då förändringar och volatilitet i spotpriset kan motverkas genom lagring vilket slutligen ger en 

effekt på prissättningen (Bailey & Chan, 1993; Wright, 2011). Råvarors prissättning skiljer 

sig således mot aktiers och obligationers. Det kommer av att råvaror drivs av 

utbudsbegränsningar och efterfrågan medan aktier och obligationer främst drivs av 

förväntningar.  

3.2.1.4 Vinets prisbild och egenskap som råvara 

Investeringsvin särskiljer sig från merparten av andra råvaror eftersom det innehar en högre 

grad av heterogenitet (Masset & Henderson, 2010). Det är ett resultat av att vinets kvalité 

bestäms av druvornas odlingsförhållanden då den slutliga produkten består av en blandning 

mellan olika druvsorter för att uppnå optimal och önskad smakkaraktär. Vinets unika 

druvkomposition (wine.about.com) och märkesdrivna efterfrågan (liv-ex.com) gör marknaden 

heterogen vilket gör att det enligt Cevik och Sedik (2010) inte finns ett globalt vinpris som för 

många andra råvaror. Pris kan till största del förklaras av olika variabler kopplade till dess 

utbud och produktion där introduktionspriset sätts utifrån vinkritikers rating10, årgång och 

märke i form av producerande Château (slott) (Ashenfelter, 2008; Cevik & Sedik, 2010; 

Coffmann & Nance, 2009; Sanning et al., 2008; wine.about.com). Vidare har det Château som 

druvorna producerats under en övervägande roll i prisbilden eftersom de anses ha olika status 

(Ashenfelter, 2008; weine.about.com). Ytterligare en anledning till varför olika Châteaus med 

tillhörande vingårdar har en avgörande betydelse för slutlig kvalité och pris, är att 

odlingsförhållanden och miljöfaktorer skiljer sig åt mellan dem (Coffmann & Nance, 2009). 

Samspelet mellan terroir11, jordmån och det generella klimatet som är specifikt för varje 

region är avgörande faktorer för vinets karaktär samt hur kvalitén sedan kommer att utvecklas 

under lagring. De har därmed en central roll vid prissättning av ett vin eftersom det enbart är 

vin av bästa kvalité som klassificeras som ett investeringsvin (Jones & Storchmann, 2001; liv-

                                                           
10 Se appendix 1. 
11”Terroir” betecknar en grupp vingårdar eller viner som kommer från eller ligger i samma region. De har 

därmed likartad jordtyp, väderförhållanden, druvor och utrustning för vinframställningen som har en betydande 

inverkan på viners specifika smakkaraktär (terroir-france.com).  
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ex.com; wine.about.com). Det finns dessutom kvalitetsskillnader mellan olika årgångar då 

vinets karaktär beror på vädret under druvornas odlingsperiod (Coffmann & Nance, 2009; 

Ashenfelter, 2008).  

Likt andra råvaror är vinmarknadens utbudssida oelastisk och en av orsakerna är att cirka 50 

till 90 procent av de investeringsgraderade vinerna som handlas på sekundärmarknaden 

kommer från regionen Bordeaux i Frankrike (liv-ex.com; Masset & Weisskopf, 2010; 

winefinder.com). Den återstående handelsvolymen omfattar viner från regionerna Rhône och 

Burgundy i Frankrike samt olika områden i USA och Italien. Den främsta orsaken till 

Bordeauxregionenes dominans är att både området, men även Frankrike som helhet, anses 

vara den mest framstående vinregionen. Ursprunget ligger således i att de främsta 

kvalitetsprodukterna på marknaden kommer från området (Masset & Weisskopf, 2010). Av 

den anledningen skiljer sig vin från andra råvaror då producenten har en avgörande betydelse 

för både kvalité och pris. Förädlingen av druvorna är det som leder till skillnaderna vilket 

innebär att produkten inte har en enhetlig karaktär. Marknadens heterogena egenskaper är 

starkare än för exempelvis kaffe vilket medför att priset drivs av utbudsrelaterade 

beskaffenheter. Handeln sker med den kvantitet som framställts under ett stort antal år vilket 

gör att marknaden inte upplever samma säsongsbetoning som råvaror som konsumeras direkt 

eller i anslutning till produktion. Då kvalitén utvecklas under lagring skiljer sig vin eftersom 

lång magasinering förutsätts för prisökning (liv-ex.com). Följden blir att vin har en priskurva 

med reala ökningar och ett relativt jämnt utbud då det är ett bestämt antal producenter som 

genererar investeringsbara viner.  

Skälet till utbudets brist på elasticitet är att de viner som erhåller en klassificering som fina 

tillverkas av druvor från specifika vingårdar med optimalt klimat och terroir där vinet 

uppkallas efter kontrollerande Château. Priserna på viner som produceras under olika Château 

är i högsta grad sammankopplat med dess rykte och status som vinmärket erhållit genom åren 

(Ashenfelter, 2008). Det för med sig att både odlingsyta och kvantitet är begränsad vilket 

beror på att odlad kvantitet är svår att utvidga eftersom det sker på bekostnad av vinets 

kvalité. Då vinets pris bestäms av ett antal faktorer knutna till område leder det till att arealen 

inte kan expandera i och med att den är bundet till ett specifikt avgränsat område (Coffmann 

& Nance, 2009; Fraser-Sampson, 2010; Jones & Storchmann, 2001; wine.about.com; 

winefinder.se). Vin har låg elasticitet i utbudet både på lång och kort sikt där en utökning av 

områdena som bedöms producera investeringsbara viner behövs för att öka kvantiteten på 

marknaden. Det som driver prisförändringar har följaktligen sitt ursprung på efterfrågesidan 
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vilket visas av Cevik och Sedik (2010) men eftersom vin inte används som insats i produktion 

av andra produkter, antas konsumtion och investeringar vara drivande.  

Likt guld ses vin som en tillgång med ett realvärde och som i stora drag inte har någon 

korrelation med andra marknader (Coffman & Nance, 2009). Då låga korrelationer är centralt 

för en optimalt sammansatt portfölj har vin potential att vara ett bra alternativ i 

diversifieringssyfte och Fogarty (2010) finner i sin studie av australienska viner att upptaget 

av vin skiftar den effektiva fronten i en fördelaktig riktning. De icke-finansiella faktorerna 

som förklarar prissättningen för specifika viner kan härledas till den osystematiska risken och 

diversifieras således bort (Sanning et al., 2008). Kvar blir vinmarknadens rörelser som en 

funktion av övergripande faktorer som leder till prisförändringar. Vin som 

investeringskategori har dessutom en låg exponering mot marknadens riskfaktorer vilket 

skapar en möjligheter för riskspridning (Masset & Weisskopf, 2010; Sanning et al., 2008).  

3.2.2 Orsaker till råvarors samvarians  

3.2.2.1 Makroekonomiska faktorer som påverkar råvaror och aktiemarknaden 

Ett lands ekonomiska tillväxt och hur den presterar kan ses utifrån bruttonationalprodukten 

(BNP). Det är ett mått på kostnaderna för ett lands samlade produktion av varor och tjänster 

eller ett lands samlade inkomster under ett år och ger indikationer om levnadsstandarden. Det 

kan användas för att jämföra välfärden över tid, mellan länder samt prognostisera 

konjunkturcykler (Parkin et al., 2007). Ett lands efterfrågan har en stark koppling till dess 

ekonomiska välstånd (Hillier et al. 2006). Aggregerat utbud och efterfrågan är två viktiga 

variabler som påverkar BNP och plötsliga förändringar som följer av chocker kan påverka 

landets ekonomi. Olika monetära policys används för att dämpa kortsiktiga variationer och för 

att stabilisera fluktuationer där åtgärderna både kan vara finans- eller penningpolitiska. De 

inverkar i sin tur på räntenivå, investeringsbenägenhet, disponibel inkomst och BNP (Keynes, 

1973; Mankiw, 2009; Parkin et al., 2007).  

Frankel (1984) visar att olika monetära och finanspolitiska åtgärder påverkar priserna i en 

ekonomi genom att inverka på efterfrågan och utbudet på pengar. Den generella prisnivån kan 

på kort sikt inte svara helt på olika förändringar då priser kan vara av både fast och rörlig art. 

De relativa priserna skiljer sig från den generella prisnivån då de bestäms av relationen mellan 

utbud och efterfrågan i jämvikten. Råvaror är flexibla i sin prisbild och kan av den orsaken 

snabbt svara på olika förändringar på marknaden. Deras respons till olika monetära aktioner 

följer en kedjereaktion. Som exempel kommer en ökning av penningstocken resultera i 
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förändringar i realräntan som i sin tur påverkar de relativa priserna. Investerare som vill 

skydda sig mot en inflation kommer att investera i råvaror istället för att hålla likvida medel 

och resultatet blir att råvarupriserna drivs upp av en ökning i efterfrågan (Frankel, 1984). 

Guld är ett talande exempel då råvaran historiskt sett fungerat som en hedge mot inflation 

eftersom den bibehåller sitt reala värde över tid (Baur & McDermott, 2010). Det ökade 

intresset för råvarumarknaden kan således inte enbart härledas till tillväxtmarknadernas 

efterfrågan på råmaterial i produktionen, utan också deras fördel som möjligt skydd mot 

inflation (Akey, 2005). 

Ovanstående resonemang gör att det är svårt att ignorera den betydelse som olika 

makroekonomiska faktorer har på råvarors prisbild då bland annat förväntningar om framtida 

inflation påverkar nuvarande prisnivå (Frankel, 1986). Eftersom priserna på marknader för 

enskilda råvaror påverkas av en mängd faktorer kan olika makroekonomiska variabler skapa 

en viss samvarians mellan till synes helt orelaterade råvaror (Ai et al, 2006; Borensztein & 

Reinhart, 1994). Det beror på att förändringar i dem genererar en liknande respons på skilda 

råvarumarknader och skapar en direkt påverkan på efterfrågan och utbud. Marknadskrafterna 

har således en stor inverkan på jämvikten då många av de faktorer som inverkar på 

jordbruksprodukters prisändringar har sitt ursprung i förändringar i efterfrågan och 

produktionsprocessen (Schnepf, 2005). Förändringar kan följaktligen leda till reviderade 

framtidsprognoser och modifierad prissättning (Pindyck & Rotemberg, 1990).  

Pindyck och Rotemberg (1990) visar att makroekonomiska faktorer är en av källorna till 

råvarors samvarians eftersom de påverkar både den förväntade och nuvarande nivån på utbud 

och efterfrågan. De värden som makrovariablerna har och förväntas ta i framtiden inverkar på 

råvarupriset då exempelvis inflation kommer ge följdkonsekvenser på efterfrågesidan. Vidare 

kommer dessa omständigheter att influera nivåerna på lagerhållning på grund av att en högre 

ränta kan ge en direkt effekt på priserna genom att höja avkastningskravet på förvaring. Ökad 

kostnad för lagerhållning leder till mindre lager och en efterföljande prisreduktion då utbudet 

av varor ökar på marknaden. En högre ränta kan dessutom resultera i en prisuppgång härlett 

till en minskning i producenters kapitalinvestering som kommer resultera i ett lägre utbud i 

framtiden. Olika ränteändringar har således en verkan på den förväntade framtida ekonomiska 

aktiviteten som genom reviderad framtidstro, har en inverkan på nuvarande prisnivå (Pindyck 

& Rotemberg, 1990).  
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Makroekonomiska faktorer har en stor förklaringsgrad gällande den systematiska risken på 

aktiemarknaden och det följer av att flera variabler oftast ändras vid samma tidpunkt vilket 

påverkar många aspekter av ekonomin. Det betyder att ett stort antal företags kassaflöden och 

verksamheter påverkas simultant som resulterar i samvarianser. Trots att finansiella 

tillgångars exponering mot makroekonomiska faktorer kan finnas inräknade i jämviktspriset, 

är de stora riskfaktorer, eftersom deras förväntade utveckling inverkar på företags beslut 

angående framtida realinvesteringar (Flannery & Protopapadaski, 2002). Aktiemarknadens 

avkastning är i och med det korrelerad med inflation och penningmängdens tillväxt då dessa 

faktorer har en negativ inverkan på aktievärdet (Bodie, 1976; Fama, 1981; Geske & Roll, 

1983; Pearce & Roley, 1983,1985). En ökning av penningmängden inverkar på både en akties 

avkastningsnivå och volatilitet medan inflationen enbart ger effekt på avkastningsnivån. 

Avkastningens volatilitet påverkas av sysselsättningsnivå och förändringar i BNP-tillväxten i 

samhället. Sammantaget betyder det att monetära åtgärder och aktioner ger effekter på 

aktieavkastningen både gällande nivå och volatilitet (Flannery & Protopapadaski, 2002). 

Miccolis och Goodman (2012) påtalar att förändringar i fundamentala marknadskrafter kan ha 

effekter på korrelationerna och menar att den ökade samvariansen mellan aktiemarknader är 

en följd av globaliseringen.  

3.2.2.2 Växelkursens påverkan på råvaror 

Växelkursen speglar förväntningar om framtida ekonomiska förhållanden. De reflekterar 

kommande priser och den nominella växelkursen kan enligt Chen et al. (2010) ses som ett 

tillgångspris som innefattar prognoserna om exempelvis råvarupriser. Den reala växelkursen 

för ett exportberoende land svarar således till förändringar i råvarors förväntade prisrörelser 

eftersom de påverkar landets BNP. Växelkurser har en stark prognossäkerhet gällande globala 

råvarupriser då svängningar i dem påverkar möjligheterna till arbitrage som kan jämna ut 

prisskillnader och öka konkurrensen (Chen et al., 2010). Enligt finansiell teori gällande 

pariteterna ska det inte finnas möjligheter till riskfritt arbitrage på lång sikt. Det beror på att 

villkoren för pariteterna ger att en förändring i någon av variablerna inflation, ränta, forward 

rate och spot rate kommer resultera i förändringar av samtliga. Det ger att terminspriser för 

råvaror speglar räntan, inflation och spotpriser (Eiteman et al., 2010). Växelkursernas 

koppling till förväntningar om framtiden kan kopplas till olika ekonomiers räntor och 

inflation (Chen et al., 2010). Den har därmed en stor betydelse för ett lands export då en 

starkare inhemsk valuta i förhållande till utländsk valuta, kommer påverka nivån på både 
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export och import (Parkin, 2007). Hur mycket ett land påverkas av en uppgång respektive 

nedgång i en valuta beror på efterfrågeelasticiteten för landets produkter (Gustafsson, 1996).  

Både den reala växelkursen och konjunkturcykeln kan förklara mycket av råvaruprisernas 

rörelser och förändringar i växelkursen kan ha en effekt på internationell handel och 

prissättning (Schnepf, 2005). Ji och Fan (2012) visar att växelkursen har en stark inverkan på 

råvarupriset där oljan kan fungera som intermediär faktor då den används som 

produktionsfaktor för ett stort antal råvaror. Olja handlas i dollar vilket gör att den sprider 

effekterna av förändringar i växelkursen till andra råvaror genom dess dominans på 

marknaden (Ji & Fan, 2012). Växelkursen har dessutom kopplingar till ädelmetallers 

prisvariationer eftersom de handlas i dollar. Guld både påverkar och påverkas av växelkursen 

som beror på att investerare väljer att köpa guld och sälja dollar vid hot om en 

valutaförsvagning (Sari et al., 2010). Beteendet speglar rationella förväntningar då en snabb 

reaktion på förväntade händelser speglar effektiviteten på marknaden (Frankel, 1984).   

3.2.2.3 Korrelationer mellan marknader  

År 1990 publicerades en artikel av Pindyck och Rotemberg som beskrev hur råvarupriser hade 

börjat korrelera på en nivå som inte enbart kan förklaras utifrån förändringar i 

makroekonomiska faktorer såsom inflation, räntor, aggregerad efterfrågan och växelkurser. 

En alternativ förklaring som författarna lyfter fram är det flockbeteende som finns på 

finansiella marknader och som påverkar effektivitetsnivån. Sedan publiceringen har ett stort 

antal författare både stärkt och motbevisat påståendet om ökade korrelationer mellan råvaror 

men också förekomsten av ökad samvarians med andra marknader. Resultaten på området är 

blandade och exempelvis visar Büyüksahin et al. (2010)  på fortsatt låga korrelationer mellan 

råvaror och andra finansiella marknader medan Cheung och Miu (2010), Daskalaki och 

Skiadopoulos (2011), James et al. (2012), Silvennoinen och Thorp (2013) samt Tang och 

Xiong (2010) visar på en stärkt samvarians. Enligt Ai et al. (2006) existerar det en hög 

korrelation mellan råvaror men studien finner inga bevis för en existens av överdriven 

samvarians. Den korrelation som inte kan förklaras genom de makroekonomiska faktorerna 

förklaras istället genom efterfråge- och utbudsfaktorer såsom lagerhållning och skördens 

storlek (Ai et al., 2006). Lescaroux (2009) åskådliggör att de korrelationer som kommer från 

faktorer utöver de fundamentala egenskaperna är svaga och kortlivade vilket leder till att 

flockbeteendets inverkan på prissättningen är begränsad. Studier som talar mot hypotesen om 

korrelationer utöver de fundamentala variablerna försvarar därmed råvarumarknadens 

rationalitet och effektivitet (Lescaroux, 2009). 
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Den ökade integrationen både mellan råvaror och med andra finansiella marknader kan vidare 

ses som en följd av större kapitalflöden mellan marknader samt en utveckling av handeln som 

resulterar i en högre marknadslikviditet (Ji & Fan, 2012). Utvecklingen av den digitala 

handeln är ett försök att öka marknadseffektiviteten för bland annat jordbruksprodukter 

genom att tillhandahålla information och transformera utbudskanalerna (Banker & Mitra, 

2011). Dock har länken mellan importerande och producerande länders marknader lagt grund 

för en spridning av finansiella oroligheter (Borensztein & Reinhart, 1994). Ekonomiska 

chocker kan generera ett gemensamt gensvar från marknaderna samtidigt som chockerna får 

större genomslagskraft genom en ökad finansiell och teknologisk utveckling. Utvecklingen 

har lett till en ökad integration med aktiemarknaden (Ji & Fan, 2012) vilket stärker hypotesen 

om flockbeteende som en orsak till högre samvarians. Förekomsten av animal spirits 

(känslornas inverkan på beteendet) och flockbeteende kan således överdriva effekter av 

nedgångar i ekonomin som leder till större volatilitet och samvarians (Keynes, 1973).  

Integration mellan marknader kan dessutom ha skapats genom indexinvesterare som kan 

fungera som en bidragande faktor till korrelationerna. Då råvaror handlas i index kommer 

prisfluktuationerna för råvaror inte enbart grunda sig på en anpassning efter en 

jämviktsprissättning utan även av investerares riskaptit och uppträdande (Tang & Xiong, 

2010). Det tillkommer därmed en finansiell komponent till efterfrågesidan som traditionellt 

drivits av produktionsefterfrågan. En sammanlänkning av råvarors prisrörelser genom 

skapandet av samlingsindex bestående av flera skilda råvaruslag, resulterar i ökade 

korrelationer. Att en inkludering av råvaror i index skulle påverka priserna tillbakavisas av 

Stoll och Whaley (2011)  då de kommer fram till att det enbart finns en liten eller ingen 

association mellan indexinvesterares handel och prissättningen. Ökningen i korrelationerna 

anses istället vara en funktion av andra faktorer såsom inflation och framtida efterfrågan. 

Schnepf (2005) pekar på att substitutionseffekten mellan jordbruksprodukter med liknande 

användningsområden resulterar ökad priskorrelation eftersom de konkurrerar om samma 

odlingsområden.  

3.2.2.4 Vinets samvarians med marknader och makrovariabler som kan påverka  

Många studier har visat att vin har en låg korrelation med aktie- och obligationsmarknader 

(Fogarty, 2010; Jones & Storchmann, 2001; Masset & Henderson, 2010; Masset & 

Weisskopf, 2010) och efter internets utveckling har vinmarknaden effektiviserats. Historiskt 

har marknaden präglats av en brist på transparens och likviditet då informationsflödet varit 

trögrörligt och ineffektivt. Det har berott på att försäljningen sköttes av ett antal auktionshus 
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runt om i världen som enbart erbjudit månadsvisa auktioner. Den nya tekniken öppnade upp 

för handel och en bredare spridning av den information som finns rörande vin som 

investering. Idag sker en stor del av handeln på olika internetbaserade handelsplattformer som 

gjort att både tillgången till investeringar och antalet aktörer som förmedlar samt handlar med 

vin har ökat vilket resulterat i en högre likviditet. Marginalerna och inträdesbarriärerna har 

minskat som en effekt av att data blivit mer lättillgänglig samtidigt som distributionen blivit 

enklare. Förändringen som skett har attraherat nya köpare till marknaden och tillväxten har i 

och med det baserats på en ökad tillit till marknadens oberoende (liv-ex.com). Det ökade 

intresset från professionella investerare har således inneburit att marknaden för vin har växt 

men samtidigt blivit mer organiserad (Jones & Storchmann, 2001; Masset & Weisskopf, 

2010). Dock är marknaden tämligen ny och outvecklad vilket leder till att den inte är helt 

effektiv då dess relativt ringa storlek resulterar i en sämre likviditet än på andra finansiella 

marknader (liv-ex.com; Coffmann & Nance, 2009). Stora institutionella investerare kan 

följaktligen erfara motgångar med att etablera sig på marknaden då det kan vara svårt att både 

få tag på större kvantiteter och att likvidera en ansenlig position vid behov. Det finns som 

följd svårigheter i att konstruera en vinportfölj utefter specifika önskemål eftersom tillgången 

på investeringsviner är begränsad (Coffmann & Nance, 2009).  

Vinets unika egenskaper som investeringstillgång särskiljer den ifrån mer traditionella i och 

med att vin exempelvis inte genererar någon utdelning. En investering av det här slaget har 

dessutom mer trögrörliga kapitalrörelser vilket resulterar i att en försäljning tar tid (Sanning et 

al., 2008). Det bidrar till att vinmarknaden är mer komplex än de andra finansiella 

marknaderna (Masset & Henderson, 2010) och de senaste årens strukturella förändringar har 

främst skett med hänseende till efterfrågesidan (Cevik & Sedik, 2010). Marknadens 

förändrade förutsättningar har gjort att vin som investering ökat i popularitet då det uppvisat 

en högre grad av stabilitet än exempelvis aktier under lågkonjunktur och volatilitet på andra 

marknader (Masset & Weisskopf, 2010). Marknadens relativa anonymitet och begränsade 

storlek skapar förutsättningar för vins oberoende från både flockbeteende och indexeffekter. 

Det kommer av att det krävs tillgång till specifik information om vilka viner som har potential 

till prisökningar då beslut oftast inte enbart tas med basis i riskspridning. Prisutvecklingen 

styrs av mer än enbart framtidstro och förväntad efterfrågan eftersom varje vinsort har en 

specifik förutsättning till kvalitetsförbättringar med ökad ålder. Heterogeniteten innebär att 

ingen flaska är den andra lik och efterfrågan är som störst för dem som har både önskat märke 

i form av Château, och önskad årgång. Marknadens begränsade likviditet kan göra snabba 
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positionsförändringar svåra som har till följd att marknaden inte kan svara lika snabbt på 

oroligheter.  Som en konsekvens finns det begränsade möjligheter till korrelation.  

Priserna påverkas likt råvaror av utbuds- och efterfrågerelaterade faktorer men en skillnad är 

att vin förutsätter lagring. Aktörerna kan inte påverka vinpriserna genom att öka eller minska 

lagerhållningen i och med att vinet inte köps direkt från producenterna. De utbudsrelaterade 

faktorerna härrör således från en oelastisk produktion och det antal flaskor som befinner sig 

på marknaden för tillfället. Kvantiteten ökar av införandet av nya viner vid tappning på flaska, 

och minskas genom konsumtion. Efterfrågan på vinet drivs emellertid inte av 

produktionsrelaterade faktorer utan från konsumenter och investerare. Då råvaror ofta handlas 

genom terminer innebär det inget direkt ägande av den reala tillgången vilket skiljer sig från 

vin som handlas genom direktinvesteringar i flaskor. Tillgången är olik aktier och obligationer 

och marknadens olikvida uppträdande tillsammans med behovet av realinvesteringar leder till 

speciella förutsättningar för en investering.  

Det ska emellertid tilläggas att vinmarknaden inte står helt avskild från omvärlden och andra 

marknader. Finanskrisen som startade år 2007 lämnade inte marknaden helt orörd då priserna 

under andra halvan av 2008 sjönk med cirka 42 procent (Cevik & Sedik, 2010). Det finns 

således indikatorer på att konjekturläget inverkar på prissättningen (Masset & Henderson, 

2010).  

Baserat på ovanstående har följande hypoteser genererats där länderna som omfattas har valts 

med hänsyn till deras betydelse för vinmarknaden (se rubrik 4.2): 

Hypotes 1) Vin har en begränsad korrelation med andra råvaror. 

Hypotes 2a) Vin har en begränsad korrelation med Kinas tioåriga statsobligationsränta. 

Hypotes 2b) Vin har en begränsad korrelation med Storbritanniens tioåriga 

statsobligationsränta. 

Hypotes 2c) Vin har en begränsad korrelation med USA:s tioåriga statsobligationsränta. 

Hypotes 3a) Vin har en begränsad korrelation med Kinas aktiemarknad. 

Hypotes 3b) Vin har en begränsad korrelation med Storbritanniens aktiemarknad. 

Hypotes 3c) Vin har en begränsad korrelation med USA:s aktiemarknad. 
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Eftersom förväntningar gällande framtida inflation påverkar råvarors nuvarande prisnivåer 

och dessa finns medräknade i statsobligationsräntorna, borde räntenivån påverka vinprisernas 

förändringar. I linje med de begränsade korrelationerna kommer inte statsobligationsräntan att 

orsaka prisförändringar men det kan emellertid föreligga ett samband. Det kommer av att en 

högre ränta leder till en högre förväntad avkastning på den riskfria tillgången och investerare 

kan då överväga en säkrare investering. Om de således investerar utefter Markowitz 

marknadsportfölj kommer en ändring av den riskfria räntan att modifiera lutningen på CML-

kurvan och generera en annan marknadsportfölj med en ny tillgångsviktning. Vid en 

representation av vin i en tillgångssammansättning borde ränteändringarna påverka 

vinpriserna och följaktligen medför det att vin finns med i enskilda investerares effektiva 

marknadsportfölj. Det går emot tidigare antaganden men en påverkan förutsätter inte att alla 

investerare är medvetna om och investerar i vin, utan enbart att ett litet etablerat klientel inte 

håller en statisk portfölj. Antagandet om vinets frånvaro från den allmänna 

marknadsportföljen håller alltså då vetskapen om vin som alternativ investering inte är vida 

spridd. Hypoteserna ser ut som följer:  

Hypotes 4a) Förändringar i Kinas tioåriga statsobligationsränta orsakar inte förändringar i 

vinpriset.  

Hypotes 4b) Förändringar i Storbritanniens tioåriga statsobligationsränta orsakar inte 

förändringar i vinpriset.  

Hypotes 4c) Förändringar i USA:s tioåriga statsobligationsränta orsakar inte förändringar i 

vinpriset.  

Hypotes 5a) Förändringar i Kinas tioåriga statsobligationsränta påverkar förändringar i 

vinpriset.  

Hypotes 5b) Förändringar i Storbritanniens tioåriga statsobligationsränta påverkar 

förändringar i vinpriset.  

Hypotes 5c) Förändringar i USA:s tioåriga statsobligationsränta påverkar förändringar i 

vinpriset.  

Likt vin är den tioåriga statsobligationen en mer långsiktig investering och fluktuerar inte i 

samma utsträckning som aktiemarknadens kortsiktiga utveckling. Aktiemarknaderna styrs av 

förväntningar om företags framtidsutsikter vilket gör marknaden känslig för makroekonomisk 
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påverkan. Ett skäl till aktiemarknadens påverkan på vinprisernas förändringar hade då varit att 

investerare hedgar med vin om aktiemarknaden uppvisar oroligheter. Det som talar mot är 

vinmarknadens marginalisering och illikviditet vilken hindrar flockbeteende av större skala. 

Hypoteserna är således: 

Hypotes 6a) Förändringar i Kinas aktiemarknad orsakar inte förändringar i vinpriset. 

Hypotes 6b) Förändringar i Storbritanniens aktiemarknad orsakar inte förändringar i 

vinpriset. 

Hypotes 6c) Förändringar i USA:s aktiemarknad orsakar inte förändringar i vinpriset. 

Hypotes 7a) Förändringar i Kinas aktiemarknad påverkar inte förändringar i vinpriset.  

Hypotes 7b) Förändringar i Storbritanniens aktiemarknad påverkar inte förändringar i 

vinpriset.  

Hypotes 7c) Förändringar i USA:s aktiemarknad påverkar inte förändringar i vinpriset.  

3.2.3 BNP och tillväxtländers påverkan på efterfrågan 

Under 1980-talet öppnades många länder upp för internationell handel vilket resulterat i att 

utbudet av råvaror har ökat (Borensztein & Reinhart, 1994). Det har skapat effektivitet på 

marknaden då arbitragemöjligheterna medfört en enhetlig prissättning (Schnepf, 2005). Idag 

svarar mogna ekonomier för mer än hälften av råvarukonsumtionen, men då deras andel är 

statisk står tillväxtekonomierna för den ökande och förändrade efterfrågan (Cevik & Sedik, 

2010; Radetzki, 2007). Eftersom efterfrågeelasticiteten är låg kommer förändringar i 

aggregerad efterfrågan ge volatila prisrörelser vilket visar på tillväxtekonomiernas stora 

inverkan på fluktuationerna.  

Kina står idag för en stor del av efterfrågan på olika råvaror (Akey, 2005; Kaplinsky, 2006; 

Radetzki, 2007) vilket enligt Kaplinsky (2006) huvudsakligen beror på tre anledningar. Den 

första som anges är den snabba tillväxten i hushållens konsumtion, den andra handlar om de 

stora investeringarna i infrastrukturen som landet genomför och slutligen en export som till 

stor del är beroende av industrimetaller men även andra råvaror (Kaplinsky, 2006). 

Konsekvensen har blivit att Kina står för en stor del av den globala efterfrågan på bland annat 

basmetaller, energier såsom olja (Akey, 2005; Cevik & Sedik, 2010) men också 

jordbruksprodukter för att föda den växande befolkningen (Kaplinsky, 2006). Kinas och 

Indiens tillväxt har gett en ökning i efterfrågan på jordbruksråvaror och länderna är bland de 
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största importörerna av exempelvis olika jordbruksprodukter såsom vegetabilisk olja och 

sojabönor (Schnepf, 2005). Kina står för cirka 20 procent av jordens totala befolkning och 

landet förutspås efterfråga än mer råvaror i takt med att landets tillväxt och förbättrade 

levnadsstandard förväntas driva på konsumtionen (Akey, 2005; Kaplinsky, 2006). Landets 

höga BNP-tillväxt skiljer sig inte avsevärt från många andra länder som historiskt uppvisat en 

snabb tillväxt, utan det unika med Kina är landets storlek som hotar jämvikten mellan 

efterfrågan och utbud (Kaplinsky, 2006). Varken efterfrågan eller produktionen av råvaror är 

jämt fördelat mellan länder där exempelvis Brasilien står för en stor del av både kaffe och 

sojaexporten (Adams et al., 1979; Schnepf, 2005).  

3.2.3.1 Tillväxtländers efterfrågan på vin 

Vinets frånvaro från populära investeringsindex och begränsade möjligheter till snabba 

prisrörelser ger förutsättningar för en begränsad påverkan från makroekonomiska chocker. 

Cevik och Sedik (2010) visar i sin studie att tillväxten och prissättningen på vinmarknaden 

främst drivs av den aggregerade efterfrågan medan utbudet har en liten men väntad effekt. 

Den låga elasticiteten på både utbuds- och efterfrågesidan gör prisernas utveckling känsligt 

för förändringar i dessa variabler.  

Den ökade tillväxten av vinmarknaden har dragit till sig nya marknadsdeltagare och speciellt 

från tillväxtländer (Masset & Henderson, 2010) och det har ökat aktiviteten på marknaden 

(Masset & Weisskopf, 2010). Storbritannien har varit den främsta importören av 

Bordeauxviner under flera decennier och historiskt har vinmarknaden varit avgränsad till 

norra Europa (liv-ex.com). Efter globaliseringen har den spridit sig till USA, Asien och andra 

tillväxtländer såsom Ryssland och Indien (Coffmann & Nance, 2009; liv-ex.com). Asiens och 

Kinas tillväxt har drivit utvecklingen av vinmarknaden och Hong Kong stod under år 2010 för 

40 procent av allt vin som omsattes på Liv-ex. Större transporter av vin till Hong Kong sker 

nu på en regelbunden basis (liv-ex.com). Kinas stora tillväxtpotential förutspås leda till en 

högre efterfrågan vilket kommer driva upp priserna. År 2006 stod Kina för sex procent av 

världens vinmarknad i jämförelse med USA:s elva procent, och den växer med cirka tio 

procent eller mer per år (Mitry et al., 2009). Det här tillsammans med den inhemska 

befolkningens ökande preferenser för västerländska konsumtionsvanor, har medfört ett 

förändrat konsumtionsmönster (Wei & Pan, 1999) vilket ger en tillväxtpotential för 

vinmarknaden.  
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Produktionen av investeringsviner har en snedfördelning då den i huvudsak domineras av 

viner från Frankrike. Det skapar en känslighet och en brist i dess elasticitet som ger att 

utbudet inte kan svara på en ökad efterfrågan och priserna bör följaktligen drivas upp.     Då 

aggregerad efterfrågan påverkar ett lands ekonomi och makroekonomiska åtgärder sätts in för 

att stabilisera utvecklingen, borde förändringar i faktorerna påverka efterfrågan på vin som 

investeringsalternativ. Vidare utgör mogna ekonomier en statisk del av totalen vilket betyder 

att Kina troligtvis står för tillväxten av marknaden och dess betydelse ses också genom 

landets ökande samt dominerande efterfrågan på vin. Högre inkomster kan innebära att det 

kinesiska folket letar efter alternativa och spännande sätt att investera sitt kapital. 

Förändringar i välfärden, mätt genom BNP, kan resultera i att investerarna ändrar sin tilltro 

till marknaden och då vin kan ses som en preferensinvestering, är den utsatt för dessa 

förändringar. Det kan således av den anledningen förutsättas att investerarna har en högre 

rörlighet och väljer att likvidera sin vintillgång vid oroligheter. Varans låga elasticitet gör 

således att förändringar i Kinas BNP-tillväxt påverkar priserna på marknaden eftersom det 

genererar effekter på efterfrågan. Påverkan borde vara begränsad av den orsaken att vin inte 

har en produktionskopplad efterfrågan och på grund av att vinmarknaden har andra 

förutsättningar än resterande konsumtionsmarknad. En förändring i BNP-tillväxten bör 

därmed inte orsaka vinprisförändringar då vin kan separeras från förutsättningar kopplade till 

allmän välfärd. Följande hypoteser genereras:  

Hypotes 8) Förändringar i Kinas BNP-tillväxt orsakar inte förändringar i vinpriset.  

Hypotes 9) Förändringar i Kinas BNP-tillväxt påverkar förändringar i vinpriset. 

USA:s och Storbritanniens tillväxt antas inte ha någon påverkan på förändringar i priserna 

eftersom deras efterfrågan troligen är statisk och relativt liten då marknaderna enbart utgör en 

begränsad andel. Vinmarknaden och Storbritannien har en lång historisk koppling där vin som 

investering bör vara väl förankrad. Det resulterar i att välfärdsförändringar varken orsakar 

eller påverkar förändringar i priserna på vin. Den amerikanska marknaden borde varken 

orsaka eller påverka eftersom vinmarknaden har en liten spridning och dess nischade status 

gör att det enbart är investerare med ett genuint intresse som investerar. BNP mäter den 

generella välfärden och inkluderar vitt spridda samhällsskikt och det kan tänkas att investerare 

inte finns representerade i samtliga. Hypoteserna lyder således:  

Hypotes 10a) Förändringar i Storbritanniens BNP-tillväxt orsakar inte förändringar i 

vinpriset. 
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Hypotes 10b) Förändringar i USA:s BNP-tillväxt orsakar inte förändringar i vinpriset. 

Hypotes 11a) Förändringar i Storbritanniens BNP-tillväxt påverkar inte förändringar i 

vinpriset. 

Hypotes 11b) Förändringar i USA:s BNP-tillväxt påverkar inte förändringar i vinpriset. 

Studiens inriktning på chocker och deras påverkan resulterar i att inflation och växelkurser 

inkluderas som förklarande variabler. Det beror på att chocker har en snabb och oväntad 

uppkomst som gör att ett ensamt mått inte åskådliggör all makroekonomisk inverkan på 

prisförändringar. Störningar i inflation och växelkurser tydliggör att prisförändringar i en 

ekonomi är sammanlänkade till inhemsk prisnivå eller ändrade export- eller importpriser. 

Efterhand kommer, enligt den finansiella teorin om pariteterna, fler mått påverkas men då 

studien undersöker kortsiktig påverkan används således fler makroekonomiska variabler.  

Priserna på råvaror påverkas av förväntningar bland annat av den orsak att de används som 

insatser till produktionen. Deras relativt flexibla prisbild gör att förändringar i inflationen 

startar en kedjereaktion eftersom företagen tar beslut angående produktion och således 

efterfrågan, utifrån prisernas utveckling. Inflationen gör att de nominella priserna ökar men att 

de reala är fasta. Att vinet inte används i produktionen utan mer som ett alternativt 

investeringssätt eller konsumtionsvara, leder till att företagens aktiviteter och framtidstro inte 

påverkar vinpriserna. Inflationens påverkan skulle istället kunna speglas i investerarnas 

beteende om de väjer att använda vinmarknaden som en hedge gentemot nominella 

prisförändringar i ekonomin. Det som talar emot en större effekt är att marknaden är 

förhållandevis ny, liten och trögrörlig vilket får som konsekvens att det tar tid för investerare 

att realisera en önskad investering. Förändringar i inflationen bör av den anledningen inte 

orsaka förändringar i vinpriserna. Inflationen kan emellertid påverka förändringar då 

efterfrågan kan öka vid höjningar. Det beror på att en oförväntad ökning kan föra med sig att 

investerare söker sig till vin för att behålla det reala värdet på sitt kapital. Eftersom Kina är en 

stor aktör på marknaden kan förändringar i landets inflation ge en ökad efterfrågan och 

efterföljande prisökningar på vinmarknaden. USA:s och Storbritanniens effekt på 

prisförändringar anses dock vara begränsad eller osignifikant eftersom de står för en liten del 

av marknaden och guldets roll som skydd mot inflation har en mer traditionell förankring. 

Hypoteserna ser ut som följer:  

Hypotes 12a) Förändringar i Kinas inflation orsakar inte förändringar i vinpriset.  
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Hypotes 12b) Förändringar i Storbritanniens inflation orsakar inte förändringar i vinpriset.  

Hypotes 12c) Förändringar i USA:s inflation orsakar inte förändringar i vinpriset.  

Hypotes 13) Förändringar i Kinas inflation påverkar förändringar i vinpriset.  

Hypotes 14a) Förändringar i Storbritanniens inflation påverkar inte förändringar i vinpriset.  

Hypotes 14b) Förändringar i USA:s inflation påverkar inte förändringar i vinpriset.  

Växelkursernas betydelse kan hänföras till den priseffekt de har på importerade och 

exporterade varor. Vin prissätts i främst Pund men också i Euro vid överenskommelse med 

Liv-ex (liv-ex.com) och handlas på en internationell marknad. En omräkning mellan valutor 

skapar en variation i priserna beroende på i vilken valuta transaktionen sker och om en valuta 

blir svagare gentemot Pundet efterfrågas mindre vin. Eftersom en försäljning inte sker direkt 

utan tar tid sker inte prisreduktionen omedelbart. Vid en valutastärkning kan efterfrågan öka 

då vinets pris upplevs förmånligare. Cevik och Sedik (2010) påtalar emellertid att efterfrågan 

från tillväxtländerna är relativt okänslig för prishöjningar men då vin kan anses vara en 

lyxvara antas den svara på förändringar.  Det leder till ett antagande om att växelkursen 

mellan Pund och Euro, Hong Kong-dollar, US-dollar och Kinas Yuan inte har ett 

orsakssamband med vinprisets förändringar men att det finns en signifikant påverkan. 

Hypoteserna ställs upp som följer: 

Hypotes 15a) Förändringar i växelkursen mellan Pund och Euro orsakar inte förändringar i 

vinpriset. 

Hypotes 15b) Förändringar i växelkursen mellan Pund och Kinas Yuan orsakar inte 

förändringar i vinpriset. 

Hypotes 15c) Förändringar i växelkursen mellan Pund och US-dollar orsakar inte 

förändringar i vinpriset. 

Hypotes 15d) Förändringar i växelkursen mellan Pund och Hong Kong-dollar orsakar inte 

förändringar i vinpriset. 

Hypotes 16a) Förändringar i växelkursen mellan Pund och Euro påverkar förändringar i 

vinpriset. 
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Hypotes 16b) Förändringar i växelkursen mellan Pund och Kinas Yuan påverkar 

förändringar i vinpriset. 

Hypotes 16c) Förändringar i växelkursen mellan Pund och US-dollar påverkar förändringar 

i vinpriset. 

Hypotes 16d) Förändringar i växelkursen mellan Pund och Hong Kong-dollar påverkar 

förändringar i vinpriset.  
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Kapitel 4. Empirisk metod 

___________________________________________________________________________ 

Den empiriska metoden beskriver studiens tillvägagångssätt, utformning och dess realisering. 

Vidare görs en redogörelse för de val som gjorts angående metodik och en utförlig 

beskrivning av de tester som genomförts. Avslutningsvis beskrivs de valda variablerna och 

hur data samlats in samt transformerats för att möjliggöra för de statistiska testerna.   

___________________________________________________________________________ 

4.1 Undersökningsdesign  

Studien syftar till att undersöka olika finansiella marknaders och råvarors korrelation med vin. 

Vidare kommer den också studera om de finansiella marknaderna och vissa utvalda 

makroekonomiska faktorer kan förklara prisförändringarna på marknaden genom orsak 

och/eller påverkan. Det möjliggör för ett uttalande om vinets diversifieringsegenskaper 

gällande korrelationer till aktie- och obligationsmarknaden samt ett antal frekvent handlade 

råvaror. Fördelarna undersöks även genom att studera om marknaden reagerar på förändringar 

i BNP-tillväxten, inflationen, räntan, aktiemarknaden och olika växelkurser. Resultaten 

kommer ge en indikation på om vin har stått emot trenden med ökade samvariationer då 

marknaden fortfarande är relativt okänd och nischad. För att kunna uppfylla syftet och svara 

på frågeställningarna har en kvantitativ metodansats antagits där olika hypoteser skapats 

utifrån den teoretiska referensramen. Hypoteserna förkastas eller accepteras beroende på vad 

de valda testerna visar där de baseras på data bestående av tidsserier med ett stort antal 

observationspunkter. Undersökningen har därmed en longitudinell design där strukturen 

används för att kartlägga olika förändringar och spegla det tidsmässiga förhållandet mellan 

variablerna. Designen har valts då den till skillnad från en tvärsnittsdesign ser till variablerna 

vid mer än en tidpunkt vilket ger en bättre bild av utvecklingen (Bryman & Bell, 2005). 

Vidare har utformningen anpassats efter behovet av data som fordras för att erhålla valida 

svar på frågeställningarna som har till följd att designen sträcker sig över flera tidpunkter. Det 

betyder att tvärsnittsdesignen väljs bort eftersom den inte ger möjligheter till en uppfyllelse av 

studiens ändamål.  

Beslut gällande datans utformning har tagits med utgångspunkt i en strävan efter att erhålla ett 

representativt och stabilt mått som inte varierar beroende på subjektivitet i 
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insamlingsförfarandet. För att få validitet och reliabilitet har informationen samlats in från de 

professionella databaserna Tradingeconomics.com och Datastream som är specialiserade på 

att erbjuda information om prisutvecklingar på diverse marknader och för enskilda tillgångar. 

Därmed läggs tillit till stora datamängder för att generera en statistisk signifikans i resultaten. 

Användandet av sekundärdata skapar dessutom möjlighet till replikation och reliabilitet då 

informationen som används är allmänt tillgänglig och representerar objektiva prisrörelser som 

bestäms av marknadens aktörer.  

Genom att inte använda eget insamlat material i form av enkäter eller liknande undviks 

problemen med subjektivitet i tolkningen av datan. Ett sådant tillvägagångssätt hade kunnat 

leda till att resultaten av undersökningen hade varierat beroende på personliga preferenser och 

interpretationer då svaren på enkäterna varit tvungna att genomgå en tolkningsprocess. Valet 

av data grundar sig dessutom i dess möjlighet att generera ett reliabelt svar på utställda 

hypoteser. En användning av alternativa metoder hade inte gett den information som behövts 

då ett uttalande om diversifieringsegenskaper kräver en tolkning av olika marknader och 

variablers rörelser. Således hade inte ett reliabelt svar på forskningsfrågorna kunnat erhållas 

med hjälp av primärdata som genererats genom en tillämpning av varken enkäter, 

strukturerade intervjuer eller observationer. Det beror på att syftet och informationsbehovet är 

av objektiv art som kräver omfattande datakvantitet och tidsspann.  

Informationen angående de makroekonomiska variablerna hade inte kunnat införskaffas på ett 

neutralt sätt genom alternativa metoder. Det beror på att det inte är personliga eller 

professionella uppgifter och åsikter som eftersöks, utan ett mått på variabler nära 

sammankopplade med nationella och världspolitiska mått. Då det både krävs tillgång till 

omfattande information angående tillståndet i varje lands ekonomi har tillit satts till 

information tillhandahållen av länderna själva. Sekundärdata har valts då fördelarna med det 

enligt Bryman och Bell (2005) är att det kan ge kvalitetsmässiga förmåner eftersom den 

samlats in av individer som besitter hög kunskap om insamlingsmetoder och innehar rätt 

resurser för insamlingen. En annan fördel med tillvägagångssättet är den tid och 

kostnadsbesparing som erhålls. Då materialet inte är egengenererat saknas det dock kunskaper 

och bekantskap med datamängden samtidigt som kontroll över kvalitén inte finns (Bryman & 

Bell, 2005). Det ger en nackdel med användningen av sekundärdata hämtad från 

Tradingeconomics.com och Datastream då kontroll av tillvägagångssättet vid insamlingen 

saknas vilket leder till okunskap om dess tillförlitlighet.    
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4.1.1 Korrelationsanalys 

Med avsikt att svara på hypoteserna om begränsad samvarians görs en korrelationsanalys som 

mäter styrkan eller grad av association mellan två variabler (Bryman & Bell, 2005). För att 

undersökningen om korrelationernas utveckling ska bli genomförbar har data på historiska 

prisrörelser över tid samlats in genom olika index. De används för att mäta nivån på den 

linjära samvariationen mellan vin, aktiemarknaden, obligationsmarknaden och olika råvaror. 

Styrkan erhålls genom korrelationskoefficienterna (Gujarati & Porter, 2009) som är ett 

standardiserat uttryck av nivån på korrelationen och kan ta ett värde mellan -1 och +1 där det 

förstnämnda visar ett perfekt negativt samband. Det betyder att tillgångar reagerar olika på 

marknadshändelser. Om koefficienten visar +1 har den istället en perfekt samvarians och 

svarar exakt likvärdigt (Bryman & Bell, 2005; Elton et al., 2010).  För att få en överblick över 

hur korrelationerna förändrats skapades matriser som återger koefficienten med ett intervall 

på två år mellan vin och varje tillgång från år 1993 till år 2013. De ger en första uppfattning 

om hur stark en eventuell samvarians är och genom att skapa ett diagram över utvecklingen 

kan det visuellt undersökas om det förekommer trender. Det resulterar i ett uttalande 

angående vinmarknadens varierande samvariationer med andra marknader och om det skett en 

ökning av integrationen dem emellan. Det ger antydningar om vinmarknaden haft en ökad 

koppling till andra investeringsmarknader eller om den alltjämt är en egenstående alternativ 

investering. En första indikation angående tillgångsslagets diversifieringsmöjligheter kan 

därmed urskiljas. Vidare skildras den totala korrelationen för hela tidsperioden för att se hur 

den ter sig vilket kan visa på en starkare signifikans då färre observationer ger risk för 

tillfälligheter.  

Tidsserierna kommer i den här analysen inte att rensas för trender och nonstationarity12 då 

problemen förknippade med dem (se diskussion under rubrik 4.2 för utförligare information) 

inte är av avgörande betydelse för det resultat som eftersträvas. Då samvariationen för en 

portföljvalskombination av investeringsalternativ undersöks beaktas samtliga dataspecifika 

egenskaper som kan leda till en korrelationspåverkan. Eftersom intresset i detta fall riktas mot 

hur två investeringar rör sig i förhållande till varandra under samma tidsperiod medför det att 

trender och skevheter i materialet är viktiga för att kunna göra ett rättvisande uttalande om 

graden av samvariation. Trender ger i det här fallet betydande information och genom att inte 

transformera datan för att minimera egenskaperna kan den sammanlagda portföljkorrelationen 

                                                           
12 Seriens medelvärde och varians varierar systematiskt över tid och är inte konstant (Gujarati & Porter, 2009). 
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och riskreduceringsmöjligheterna ses. En omvandling av datan blir emellertid aktuell i nästa 

steg av studien. 

4.1.2 Granger Causality test 

Hypoteserna som rör orsakssamband svaras på genom ett kausalitetstest vilket sker efter att 

tidsserierna blivit kontrollerade för om de är stationarity. Ett kausalitetstest undersöker om det 

existerar ett orsakssamband mellan två variabler och skiljer sig från en regression där en 

relation inte nödvändigtvis innebär att det finns en kausalitet. En regression med tidsseriedata 

visar på en tydligare riktning i påverkan, då tid är en linjär process vilket medför att det är 

troligt att en tidig händelse påverkar en senare. Det är grundtanken bakom Granger Causality 

test som introducerades av Nobelpristagaren Clive Granger och som utgår från att den 

information som krävs för att kunna göra förutsägelser om variablers rörelser återfinns i 

respektive tidsserie. Den bilaterala kausaliteten undersöker således om laggade värden av den 

ena variabeln ökar signifikansen i förklaringen av den andra variabeln. Ett uttalande kan göras 

om de olika makroekonomiska faktorerna och de finansiella marknaderna (Granger-) orsakar 

vinpriserna eller tvärt om eftersom testet ger indikationer på om det existerar en 

tidsfördröjning mellan orsak och verkan. Är koefficienterna alternativt inte signifikanta 

signalerar det ett oberoende dem emellan (Granger & Newbold, 1986; Gujarati & Porter, 

2009). Testet ser till skillnad från korrelationerna även till den tidsfördröjning som kan 

föreligga mellan en variabels påverkan på en annan vilket ger en förklaring till vad som 

inverkar på vinmarknadens prisrörelser.  

Då antalet laggar som inkluderas i testet kan påverka riktningen på orsakssambandet är det 

viktigt att överväga kvantiteten. Laggarna som används i studien av vinet utgår från 

undersökningar av antalet historiska värden på den beroende variabeln som behövs för att det 

inte ska föreligga autokorrelation mellan feltermerna i regressionen. För samtliga 

kausalitetstester används Breusch-Godfrey test för att undersöka om det existerar 

autokorrelation som skulle kunna medföra att F- Chi-två- och t-testerna är missvisande 

(Gujarati & Porter, 2009). Genom att utföra ett F-test kontrolleras om de förklarande 

variablerna i form av laggade värden av vald oberoende variabel, tillsammans har någon 

förklarande kraft. Testet visar därmed om historiska värden av den oberoende kan förklara 

prisrörelser i den beroende och således ha en kausalitet. Det ger intern validitet då de kausala 

sambanden testas innan variablerna presenteras i en multipel regression vilket ger en 

indikation om de faktiskt orsakar eller om de enbart påverkar vinprisernas förändring 

(Bryman & Bell, 2005). Granger och Newbold (1986) samt Gujarati och Porter (2009) 
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betonar dock att oäkta kausalitet kan förekomma eftersom det kan existera mellanliggande 

variabler som kan påverka och leda till orsaksförhållanden.   

4.1.3 Multipel regression 

Då kausaliteten är fastslagen är det lämpligt att fortskrida med den multipla 

regressionsanalysen för att kunna svara på hypoteserna om påverkan. Genom att studera vin 

som en beroende variabel i en regression med utvalda finansiella marknader och 

makroekonomiska faktorer, kan ett uttalande angående en sambandsexistens utföras. 

Resultatet som erhålls visar om de oberoende variablerna kan förklara förändringar i vinpriset 

och inte om de faktiskt orsakar utvecklingen. Likt korrelationerna kan svaren användas för att 

uttala sig om diversifieringsegenskaperna som kan finnas för vin som investering. Då 

regressionen inte kommer att inkludera samtliga förklarande variabler kan den inte användas i 

prognossyfte utan enbart som en indikator på samband. En regression som skapas med avsikt 

att möjliggöra för prognostisering av framtida rörelser för vinpriset, kräver en inkludering av 

samtliga påverkande variabler. En utelämning kan leda till autokorrelation och/eller 

heteroscedasticity bland feltermerna vilket ger en osäkerhet om F-, Chi-två- och t-testernas 

giltighet. I prognossammanhang krävs det således en stor noggrannhet i utformningen av 

regressionen.   

Det finns ett antal olika förhållningssätt till hur modeller med tidsseriedata ska skapas. 

Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) även kallad Box-Jenkins metodologin 

är en vedertagen metod för att konstruera en sambandsmodell utifrån prognoser om framtida 

förändringar. Den uppfyller dock inte syftet med studien då den ämnar analysera tidsseriers 

stokastiska (sannolikhetsbaserade) egenskaper och inte att konstruera ekvationer. ARIMA-

metodologin har vidare inte sin utgångspunkt i ekonomisk teori vilket single- och 

simultaneous-equations regressionsmodeller har och som ger ett mer induktivt förhållningssätt 

(Gujarati & Porter, 2009). Box-Jenkings metoden används för att göra prognoser och att 

beskriva tidsseriers uppträdande genom att anpassa olika ARIMA-modeller efter varje 

tidsserie (Granger & Newbold, 1986; Gujarati & Porter, 2009). Den nyttjas till att modellera 

univariata tidsserier och metoden väljs bort då studien inte avser undersöka samtliga 

variablers stokastiska egenskaper genom att analysera om de påverkas av sina historiska 

värden och/eller betona förekomsten av en trend (moving average). Genom att istället 

använda en regressionsanalys kan mer information inkluderas som förklaringsvariabler än 

enbart historiska värden av den beroende variabeln (Gujarati & Porter, 2009).  
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En annan metod för att konstruera modeller utifrån tidsseriedata är Vector Autoregression 

(VAR) som behandlar multivariata orsakssamband och prognostisering genom användandet 

av flera tidsserier (Granger & Newbold, 1986). Metoden inkluderar en univariat uppskattning 

av de förklarande tidsserierna var för sig för att sedan introducera dem i modellen. På det 

sättet möjliggörs för en adekvat prognostisering av den beroende variabeln som skulle 

resultera i en modell innehållande multipla tidsserier. Likt single-equation model är syftet att 

fastställa den modell som omvandlar en tidsserie till white noise (slumpmässiga residualer). 

Det sker genom att ombilda en tidsserievektor till en vektor med helt slumpartad distribution 

utan autokorrelation. Metodiker resulterar dock i problematik rörande kausalitet mellan 

tidsserierna. En sådan undersökning hade inneburit en avvikelse från studiens syfte då det inte 

är att studera intermediär korrelation mellan de förklarande variablerna (Granger & Newbold, 

1986). VAR har därför valts bort till förmån för en till synes enkel multipel regression.  

Den regressionen som valts har utformas med avseende på single-equation-metodiken då en 

sådan visar på ett samband mellan beroende och oberoende variabler på ett sätt som bäst 

lämpar sig för att svara på syftet med studien. Valet har gjorts mot bakgrund av att syftet inte 

är att konstruera en modell med den stora noggrannhet som krävs i prognossammanhang, utan 

enbart att utreda om det finns samband mellan variablerna. Det beror på att målet inte är att 

utforma en portfölj med fasta andelsrekommendationer utan enbart att undersöka en 

vininvesteringsmöjlighet till riskreduktion baserat på korrelationer, kausalitet och påverkan. 

En fullständig kartläggning över samtliga förklaringsvariabler undviks och fokus kan istället 

läggas på att studera hur de på förhand utvalda ter sig.  

Sambandet i regressionen är dock inte exakt, då de oberoende variablerna påverkar det 

genomsnittliga värdet på den beroende, vilket medför att det finns en störning eller en felterm 

i modellen. Feltermen representerar effekten som de faktorer som påverkar vinet har men som 

inte uttryckligen tagits med i regressionen. På grund av att studien enbart valt att undersöka 

ett fåtal variabler kommer feltermen att innehålla de uteslutna variablernas påverkan (Gujarati 

& Porter, 2009). Det är således sannolikt att den modell som uppskattats inte omfattar alla 

faktorer som har en faktisk påverkan på vinet och det leder till att feltermen troligtvis inte 

kommer vara stokastisk. Autokorrelation och heteroscedasticity kan då utgöra ett problem 

eftersom det är vanligt förekommande vid regressioner av tidsserier (Granger & Newbold, 

1986) och bland annat kan bero på fel funktionsform och/eller utelämnade variabler (Gujarati 

& Porter, 2009). En kontroll görs för att synliggöra om det existerar ett statistiskt oberoende 
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eller om det finns en dynamisk relation och den säkerhetsställer att serien är stokastisk där 

residualerna är oberoende av varandra.  

Det test som sedermera görs för att kontrollera för obeständiga feltermer är White’s general 

heteroscedasticity test vilket till skillnad från flera andra tester inte antar en normalfördelning. 

Den påverkas följaktligen inte av den störning som förekomsten av heteroscedasticity bidrar 

med i linjära modeller och förutsätter dessutom inte en specificerad modellering av 

heteroscedasticity-strukturen. Testet tillsammans med en skattning av White’s 

heteroscedasticity-consistent variances and standard errors13, presenterades av White i en 

inflytelserik artikel från år 1980 och är den mest frekvent använda metoden (Cribari-Neto & 

Galvão, 2003; Gujarati & Porter, 2009; White, 1980). Metoden möjliggör för korrekta 

slutsatser angående parametrarna även då heteroscedasticity är närvarande och genom 

White’s heteroscedasticity-consistent variances and standard errors kan en konsekvent 

skattning av OLS-parametrarnas kovarainsmatriser göras (Gujarati & Porter, 2009; White, 

1980). Det ska framhållas att testet både kan vara ett test för heteroscedasticity och/eller 

specifikationsfel då statistisk signifikans inte nödvändigtvis innebär att det föreligger ren 

heteroscedasticity. Det här bidrar inte till en slutlig identifiering av de faktorer som medverkar 

till heteroscedasticity och i modeller med många förklarande variabler kan testet emellertid 

förbruka stora mängder frihetsgrader vilket bör tas i beaktande (Gujarati & Porter, 2009). I 

genomförandet av testet har därför regressionen delats upp i tre delar eftersom en inkludering 

av samtliga innebar ett för stort antal variabler för att testet ska kunna genomföras. 

Autokorrelation mellan feltermerna granskas genom Breusch-Godfrey LM (the Lagrange 

Multiplier approach) test som tillåter en högre ordningens autoregression i de oberoende 

variablerna, moving average i feltermerna och ostokastiska variabler såsom exempelvis 

laggade värden av den beroende. LM-metodologin skiljer sig därmed från Durbin-Watsons d-

test och det senare utvecklade h-testet som enbart tar hänsyn till AR(1) (first order 

autoregressive process) och inte högre ordningar eller MA (moving average) processer men är 

vida spridd och använd (Breusch, 1979; Godfrey, 1978; Gujarati & Porter, 2009). Orsaken till 

varför d-testet inte används i större utsträckning i studien är att det inte är lika kraftfullt eller 

starkt som Breusch-Godfrey (Gujarati & Porter, 2009). Ett standardtest såsom d-testet är 

dessutom ogiltigt när laggade värden av den beroende variabeln återfinns som förklarande 

vilket är fallet i studiens regression med vin.  Det föreligger av den orsaken problem med dess 

                                                           
13 Andra namn är robust standard errors och heteroscedasticity-consistent covariance matrix estimator (Gujarati 

& Porter, 2009; White, 1980). 
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antagande om ostokastiska residualer då tidsserier många gånger inte uppvisar urvalsvariabler 

med fasta värden (Breusch, 1979; Gujarati & Porter, 2009). Vid förekomst av autokorrelation 

inkluderas fler laggade värden och/eller andra variabler. 

Förekomsten av ARCH- eller GARCH-effekter kan visa på autokorrelation även om datan 

lider av felspecifikationer som härstammar från varierande varianser (Gujarati & Porter, 

2009). Regressionerna som skapas kommer som följd att kontrolleras för 

volatilitetsgrupperingar (volatility clustering) som innebär att det finns ett tidsberoende i 

varianserna där vissa perioder har stora svängningar medan andra har mindre. Perioder med  

hög volatilitet i priset kommer vanligtvis att följa varandra och medföra en högre risk för 

investerare och således ge betydande vinster eller förluster (Engle, 1982; Gujarati & Porter, 

2009). Fenomenet där finansiella tidsseriers volatilitet rör sig tillsammans över tid mellan 

tillgångsslag och marknader är numera en accepterad företeelse (Bauwens et al., 2006) och 

Robert Engle III fick 2003 Nobelpriset för utvecklingen av ARCH (nobelprize.org). ARCH 

(Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) modellerar dessa varierande varianser där 

nuvarande volatilitet är relaterad till volatiliteten i föregående period och används frekvent för 

att förklara samt prognosticera förändringar i finansiella tidsseriers volatilitet (Bauwens et al., 

2006; Engle, 1982; Gujarati & Porter, 2009). ARCH-modellen ska dock inte förväxlas med 

autokorrelation i feltermerna då ARCH enligt Gujarati och Porter (2009) modellerar den 

(beroende) residualvariansen. Den beror av kvadrerade historiska värden vilka kan ge 

intrycket av att det föreligger autokorrelation (Gujarati & Porter, 2009). ARCH kan också 

vara ett tecken på en felmodellering av regressionen eftersom den kan återge effekterna av 

utelämnade variabler och strukturella skift i data (Engle, 1982). GARCH (Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) är en förlängning av ARCH och inkluderar 

även kvadrerade värden av historiska varianser som förklarande variabler till nuvarande 

varians (Baillie & Bollerslev, 1989; Gujarati & Porter, 2009).  

Ursprunglig regression omfattar de förklarande variablerna vin, Kinas tioåriga 

statsobligationsränta, Storbritanniens tioåriga statsobligationsränta, USA:s tioåriga 

statsobligationsränta, Kinas inflation, Storbritanniens inflation, USA:s inflation, 

växelkurserna Pund/Euro, Pund/Yuan, Pund/Hong Kong-dollar och Pund/US-dollar, Dow 

Jones Industrial Average, FTSE 100 Index och Shanghai SE Composite. För samtliga 

inkluderas tre laggar.  
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BNP hålls i en egen regression som omfattar de förklarande variablerna vin, Kinas BNP, 

Storbritanniens BNP och USA:s BNP. Tre laggar inkluderas för samtliga.  

Den slutliga regressionsmodellen som väljs skapas utifrån en modellering genom en stegvis 

eliminering av förklaringsvariabler som inte har en signifikant påverkan. Förfarandet börjar 

med en regression innehållande samtliga variabler som testas för autokorrelation, 

heteroscedasticity och ARCH- och GARCH-effekter. Vid autokorrelation läggs fler laggar till 

för att eliminera problemet och vid heteroscedasticity används robust som tillägg till 

regressionen. Robust påverkar variansen och kovariansen men koefficienterna förblir de 

samma och F, Chi-två och t-testerna tar sedan de nya varianserna och kovarianserna i 

beaktande (stata.com). Vid ARCH- och/eller GARCH-effekter skattas en ARCH-modell 

och/eller GARCH-modell som tar hand om problemet med varierande varianser och de nya t-

värdena blir således rättvisande. Då modellen är kontrollerad och rättad för dessa företeelser 

tas osignifikanta variabler bort. Det fortsätter tills en regression med enbart signifikanta 

variabler utan autokorrelation erhållits.  

4.2 Operationalisering  

Studien av korrelationers utveckling över tid, kausala orsakssamband och påverkan förutsätter 

längre tidsserier för råvarors, aktie- och obligationsmarknaders prisutveckling samt 

förändringen över tid för makroekonomiska faktorer. Data har av den anledningen samlats in 

mellan åren 1993 till 2013 och tidsperioden på cirka 20 år har valts då tillgänglig information 

funnits för merparten av variablerna. Tiden för indexens uppstart har dock skilt sig åt vilket 

gjort att tillgången på datan varierat. Indexen består av förändringar mellan perioderna då 

studien ämnar undersöka förändringars påverkan och inte långsiktig utveckling. Beslutet av 

tidsspannets längd har tagits med hänsyn till tillgänglig data där vinmarknadens utveckling 

tillhandahålls av Liv-ex. Då informationen om vinpriserna endast existerar på månadsbasis 

justeras de resterande för att bli jämförbara. Siffror för BNP-tillväxten består av kvartalsvisa 

förändringar och det har lett till att de hålls i en särskild regression och vindatan har anpassats 

till kvartalsvisa förändringar. Det görs för att utreda sambanden med tillförlitlighet och det är 

därmed av vikt att räkna in ett stort antal observationer som ligger nära varandra i tid för att se 

förändringarnas påverkan.  

Både de olika prisindexen och de makroekonomiska variablerna är hämtade från 

Tradingeconomics.com och Datastream och omfattar stora mängder information om 

variablernas individuella prisutveckling. Skälet till användningen av två databaser är att 
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Tradingeconomics.com inte tillhandahåller samtliga index men att den tillhandahåller en 

lättnavigerad sida med utförliga presentationer om varje lands makrodata. Råvarornas och 

aktiernas prisindex härleds till varje marknads handel och kan anses vara representant för dess 

marknadsutveckling. Det beror bland annat på att möjligheterna till arbitrage kan antas 

resultera i en representativ prissättning oberoende av vilken börs varan handlas på. Det ska 

dock påpekas att det troligen kommer att finnas skillnader mellan resultat som erhålls genom 

val av olika index då marknaden kan uppvisa olika grader av effektivitet gällande 

inkorporeringen av ny information i priserna. Val av index är också viktigt då de olika 

alternativen återger exempelvis råvaror med små särskillnader som kan medföra skiftande 

korrelationer. Indexen speglar både olika investeringsalternativ, exempelvis terminskontrakt 

eller spotpriser, och skiftande heterogena egenskaper som skiljer inom råvarubeteckningar 

rörande exempelvis fysiskt tillstånd. De index som valts har för avsikt att spegla världsdata 

där skriftningar i cykler jämnas ut genom exempelvis odling på olika breddgrader som gör att 

skörden ligger spridd över året. 

Motivet till varför Kina, Storbritannien och USA valts har att göra med deras betydelse för 

vinmarknaden. Liv-ex är stationerad i London och marknaden har sitt ursprung i norra 

Europa. Kina driver en stor del av efterfrågan och USA är en stor ekonomi som utgör omkring 

tio procent av vinmarknaden. Makrodatan kommer ursprungligen från respektive lands 

statistiska centralbyrå vilket kan anses göra den tillförlitlig. Den har genererats av de valda 

ländernas statliga myndigheter och är offentlig information som finns tillgänglig för 

allmänheten. Fördelar med det är enligt Bryman och Bell (2005) att den är insamlad med 

mindre reaktivitet, där ändamålet för forskningen påverkar utfallet, än vid exempelvis 

enkätundersökningar. Då informationen finns tillgänglig för en längre tidsperiod ger det en 

möjlighet till en longitudinell studie som i detta fall är mycket fördelaktigt. Det ska påpekas 

att statistiken kan vara missvisande då landet exempelvis enbart bokför vad de känner till 

(Bryman & Bell, 2005). Det finns därför en osäkerhet angående utvecklingsländers, såsom 

Kinas, statistik då det kan spekuleras i om landets myndigheter har full kännedom om och 

redovisar rättvisande siffror. Mörkertal kan existera och vidare kan det utöver finnas olika 

politiska agendor som kan vara en bidragande faktor bakom redovisning av felaktiga siffror. 

Utvecklingen av datainsamlingsmetodiken kan ge variationer i materialet och medföra 

heteroscedasticity (Gujarati & Porter, 2009) vilket skulle resultera i en osäkerhet angående 

validiteten och reliabilitet i variablerna (Bryman & Bell, 2005). Det är därför av vikt att 

beakta dessa aspekter i analysen av de resultat som genereras.  
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I bearbetning och testning av data har det statistiska programmet STATA nyttjats. 

Användandet har medfört reliabilitet och objektivitet då mänskliga fel och brister i 

uträkningar minimerats då programmet står för hanteringen av testerna. De resultat som 

erhålls har sedan tolkats utifrån acceptans eller förkastning av hypoteser som inneburit att 

osäkerheten i testningsförfarandena minskat. Genom tillämpningen av samma test som 

använts kan därför studien replikeras och tillämpas på annan data. 

4.2.1 Tidsserier 

Genom att ha tidsserier som underlag för studien måste att en del aspekter beaktas angående 

dess struktur och hur den relaterar till värden av föregående tidsperioder. Regressionsanalyser 

behandlar statistiskt beroende som innebär att variablerna är stokastiska eller slumpmässiga 

med en sannolikhetsfördelning (Gujarati & Porter, 2009). Vid användning av tidsseriedata 

antas den vara stationary vilket betyder att seriens medelvärde och varians inte varierar 

systematiskt över tid utan är konstant (Gujarati & Porter, 2009: Granger & Newbold, 1986). 

Granger och Newbold (1986) upplyser om ytterligare ett antagande som är grundläggande för 

tidsserier. Det är att processen är ”ergodic” som inbegriper att enskilda värden som ligger 

tillräckligt långt ifrån varandra i tid är nästintill okorrelerade vilket ger ett konstant och 

opartiskt medelvärde samt en oföränderlig autokorrelation. Det görs för att möjliggöra 

uttalanden angående hur tidsserien beter sig över tid då rörelserna enbart beror på avståndet 

mellan två tidpunkter och inte av tiden i sig (Granger & Newbold, 1986). Vid en avsaknad av 

detta kan oäkta (spurious) regressioner förekomma som skapar statistiska problem.  

För en tidsserie som är nonstationary är medelvärde och/eller variansen tidsberoende och det 

ger att seriens beteende inte kan generaliseras för att gälla utöver utsatt period. En klassisk 

nonstationary tidsserie är av typen random walk modell som kan ha inslag av trend i 

processen. En serie som präglas av en random walk utan trend karaktäriseras istället av ett 

oberäkneligt rörelsemönster som kan härledas till en autokorrelation till föregående tidsperiod 

och en slumpmässig chock. Då det enligt denna modell inte är möjligt att förutspå kommande 

prisrörelser på grund av deras slumpmässighet, kan hypotesen om den effektiva marknaden 

antas. Beteendet benämns nonstationary stokastisk process vilken kan göras stationary genom 

att ta differensen av sambandet. Har tidsserien utöver det en trend leder det till att den 

långsiktiga prisrörelsen tenderar att trenda antingen upp eller ner och det gör att både 

medelvärde och varians utvecklas över tid. Rörelsen kan antingen vara deterministisk eller 

stokastisk där den förstnämnda innebär att utvecklingen kan förutspås. En tidsserie kan göras 

stationary runt den deterministiska trenden då avvikelser från den är helt slumpmässiga och 
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inte påverkar den långsiktiga utvecklingen. En stokastisk har istället en långsiktig påverkan av 

feltermen som medför att variansens rörelser blir oförutsägbara då trenden inte är konstant 

(Gujarati & Porter, 2009). Det betyder att serien inte beter sig stokastiskt vilket gör uttalanden 

om dess rörelser svåra. Trender och säsongskomponenter är vanliga i tidsserier och deras 

påverkan har ofta en större inverkan på variansen än de oberoende variablerna. Vid 

undersökning av relationer mellan komponenter är det dock de oberoende som är av intresse 

vilket för med sig att det är önskvärt att helt eliminera eller minimera trenders och 

säsongskomponenters påverkan (Granger & Newbold, 1986). 

Då en regression handlar om linjära samband är det av vikt att variablerna som bestämmer 

dess utveckling är beständiga för att möjliggöra yttranden om den beroende variabelns värde 

(Granger & Newbold, 1986). Om en tidsserie inte är bestående över tid utan rör sig 

nonstationary beroende på trend samtidigt som det förekommer heteroscedasticity (varierande 

spridning/varians) och/eller omfattande autokorrelation innebär det att tester och slutsatser 

som dras kan vara vilseledande (Gujarati & Porter, 2009). Det har till följd att de resultat och 

slutsatser som dras vid en sammansättning av en multipel regressionsmodell i syfte att uttala 

sig om de faktorer som tros påverka vinets prisrörelser, kan vara felaktiga. Enligt Gujarati och 

Porter (2009) beror det på att tester såsom F, Chi-två och t kan ge resultat som inte är giltiga 

och meningsfulla då dessa förhållanden föreligger. För att variablerna ska kunna jämföras 

måste de således uppfylla vissa antaganden om hur de beter sig vilket medför att tidsserierna i 

detta skeende måste kontrolleras och rensas för heteroscedasticity, autokorrelation och trender 

för att bli stationary. Genom att inkludera laggade värden av den beroende variablerna som 

förklarande kan modellerna dessutom bli sannolikhetsfördelade.  

Datan som används i studien omvandlas till procentuella förändringar för att komma ifrån 

problemen med olika format på informationen. Då priserna på både råvaror och 

makroekonomiska faktorer såsom tillväxt har olika mått, där vissa mäts i bestämd valuta per 

volym eller kvantitet, blir absoluta mått beroende av mätenhet. Genom att transformera data 

till procentuella förändringar skapas en möjlighet att jämföra den utan en omvandling till 

gemensam valuta eller volym. Eftersom det är prisrörelserna som studeras i studien blir 

prissättningen i absoluta tal inte intressant.   

Tidsserierna testas för nonstationarity och ett test för att upptäcka en unit root (en process som 

utvecklas över tid och som kan göras stokastisk genom första differensen) är Augmented 

Dickey-Fuller (Gujarati & Porter, 2009). Testet kan även omfatta existensen av en trend vilket 
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leder till att nollhypotesen testar random walk process med eventuell drift (stata.com). 

Ytterligare ett test som genomförs är Phillips-Perron unit-root test som tar hänsyn till om det 

finns autokorrelation i tidsserierna. Både Augmented Dickey-Fuller och Phillip-Perron tittar 

på om feltermen är korrelerad men tillvägagångsättet skiljer sig åt mellan de två (Gujarati & 

Porter, 2009; stata.com). Augmented Dickey-Fuller justerar det ursprungliga Dickey-Fuller 

testet för att ta hänsyn till möjlig autokorrelation i feltermerna genom att inkludera den 

beroende variabelns laggade differens. Phillips-Perron hanterar autokorrelationen genom att 

istället använda en icke-parametrisk statistisk metod (Gujarati & Porter, 2009).  

Om en tidsserie är nonstationary görs den stationary genom differentiering (derivering). En 

serie som är stationary runt en trend görs stationary genom att inkludera tid som en variabel i 

regressionen (Gujarati & Porter, 2009). Det finns emellertid problem med tester för att 

upptäck en unit root då närvaron av ett strukturellt skift kan medföra att testerna inte är 

tillförlitliga. Det finns utöver det likväl en risk för en felbedömning angående vilken form 

tidsserien har (random walk eller random walk med drift och/eller trend) eller en uteslutning 

av en MA-komponent från modellen. Det kan få konsekvensen att risken för att felaktigt 

förkasta nollhypotesen ökar (Type I error) då signifikansen är missledande. Testerna tenderar 

dessutom att finna en unit root trots att tidsserien är stationary. Trots dessa begränsningar 

kommer testerna att användas då det inte finns något enhetligt test som saknar denna risk för 

felbedömningar (Gujarati & Porter, 2009). 

Normalfördelningen i tidsseriernas residualer är en grundläggande förutsättning för 

användningen av linjära modeller (Gujarati & Porter, 2009). I studien används dock hela 

perioden och inte ett slumpmässigt urval vilket gör en normalfördelning mindre viktig då 

studien inte ämnar generera uttalanden om en population utifrån ett urval. Då vald tidsperiod 

omfattar nära 20 år erhålls en stor mängd observationer som gör fördelningen mindre central 

eftersom datan speglar utvecklingen över perioden. Informationen antas även vara världsdata 

vilket gör att säsongsvariationer i odling och konsumtion slätas ut då olika områden och 

länder uppvisar efterfrågan och tillgång fördelat över året. Skörd sker exempelvis vid olika 

tidpunkter beroende på breddgrad vilket antas leda till förhållandevis jämt tillgång.  
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4.2.2 Variabler 

4.2.2.1 Vin 

Datan om vinets prisutveckling har hämtats från Liv-ex.com14 som är marknadsledande inom 

den internetbaserade handeln med fina investeringsviner. Information om vinpriser 

sammanställs och tillhandahålls av handelsplattformen vilket har till följd att det finns tillgång 

till reliabla index som representerar utvecklingen. Enligt Liv-ex.com är de marknadens enda 

källa till oberoende, transparent och precis prisinformation då de förutom egen data även 

baserar prisdatan på information om realtidshandel från auktionshus och handlare runt om i 

världen (liv-ex.com).  

Liv-ex tillhandahåller fyra prisindex som är uppbyggda på olika sätt. Det index som används i 

studien och således representerar vinmarknaden är Liv-ex Fine Wine Investables Index (LVX 

INV) som följer de mest investeringsbara vinerna på marknaden. Motiveringen till valet är att 

indexet har det längsta tidsspannet för vilket det finns tillgänglig data och att de andra indexen 

har ett smalare utbud av vinsorter. Indexet valdes därtill på grund av att det visar utvecklingen 

för en typisk vininvesteringsportfölj. Vinerna i det valda indexet utgörs av cirka 200 viner 

från de 24 populäraste Château i Bordeaux, Frankrike och sträcker sig tillbaka till år 1988. 

Priserna innan år 2001, vilket var det år Liv-ex började beräkna priserna, har erhållits från 

olika ledande vinhandlare. Då minskad kvantitet, brist och åldrande medför exceptionella 

prissättningar på eftertraktade viner korrigerar indexet för det för att vara representativt. 

Priserna på vinerna sätts enligt handelsplattformens egen värdering ”Liv-ex Mid Price” vilken 

tar hänsyn till medianen mellan nuvarande högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Priserna viktas 

och verifieras därefter av en värderingskommitté där särskild viktning sker för årgångsviner 

äldre än 15 år och för viner med låg årlig produktion (liv.ex.com).    

Vin sätts som både beroende och oberoende i Granger Causality test. I regressionerna sätts 

nuvarande vinprisförändring som beroende och de laggade värdena som oberoende. 

4.2.2.2 Råvaror 

De råvaror som omfattas av studien har valts på basis av vilka som handlas på marknaden och 

värdena på terminernas prisutveckling är hämtad från Tradingeconomics.com och Datastream. 

Anledning till att terminspriserna används är att den största delen av handeln sker genom 

dessa kontrakt. Börserna som de har sitt ursprung från är Chicago Mercantile Exchange, The 

Chicago Board of Trade (CBOT), New York Board of Trade, The New York Mercantile 

                                                           
14 Se appendix 1 för utförligare information. 
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Exchange (NYMEX), The Intercontinental Exchange (ICE), The Commodity Exchange 

(COMEX), The London Metal Exchange (LME) och Australian Whool Exchange. 

Värdena återger månadsvisa förändringar och används till beräkningar av korrelationer mellan 

vin och råvaror för vald tidsperiod. 

4.2.2.3 Finansiella marknader 

Aktieindexen som representerar varje lands börsutveckling och som används i 

korrelationsanalyserna, kausalitetstesterna och regressionen utgörs av Shanghai SE Composite 

för Kinas aktiemarknad, FTSE 100 Index för Storbritanniens och Dow Jones Industrial 

Average för USA.  

Shanghai SE Composite följer utvecklingen för alla A och B aktier listade på Shanghai Stock 

Exchange i Kina. FTSE 100 Index följer de 100 högst kapitaliserade företagen på 

Londonbörsen och representerar cirka 80 procent av kapitaliseringen på Storbritanniens 

marknad. Dow Jones Industrial Average visar utvecklingen för de 30 mest kända amerikanska 

bolagen och är ett av de populäraste indexen som följer USA-marknadens utveckling 

(tradingeconomics.com). Dow Jones och FTSE 100 är hämtade från Datastream medan 

Shanghai SE Composite är tagen från Tradingeconomics.com. 

Både Storbritanniens och USA:s tioåriga statsobligationsränta hämtas från 

Tradingeconomics.com medan Kinas erhålls från Datastream. Statsobligationernas ränta 

speglar de krav som finns på avkastningen och återger inflationsförväntningar samt 

sannolikheten för att länderna ska betala tillbaka lånet (tradingeconomic.com). 

Datans utformning är förändringar mellan månaderna för den valda tidsperioden. I 

regressionen sätts aktie- och obligationsmarknaderna som oberoende variabler och i Granger 

Causality test sätts de både som beroende och oberoende.  

4.2.2.4 Makroekonomiska variabler 

Växelkurserna är hämtade från Riksbankens hemsida (riksbank.se) och består av växelkurser 

mellan Pund och US-dollar, Hong Kong-dollar, Kinas Yuan och Euron som kan anses vara 

betydande. Det beror på att Hong Kong står för en stor del av vinmarknaden, Kina är ett 

tillväxtland som efterfrågar vin, USA står för ca tio procent av vinmarknaden och merparten 

av råvarorna prissätts i dollar och Euron är en stor valuta som används av ett stort antal 

länder.  
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Inflationen för Kina, Storbritannien och USA är tagen från Tradingeconomics.com och 

skildrar en förändring i konsumentprisindexet som mäter förändringar i den generella 

prisnivån i samhället (tradingeconomic.com).  

BNP-datan för länderna kommer från Tradingeconomics.com och återger ett lands 

ekonomiska tillväxttakt genom hushållens samlade inkomster eller totala utgifter för alla varor 

och tjänster som producerats i landet under perioden (tradingeconomic.com).  

Växelkurserna, inflationen och BNP används i både Granger Causality testet och 

regressionerna. De kommer att sättas som både oberoende och beroende variabler i Granger 

och enbart som oberoende i regressionen. Datan för de två första är förändringar mellan 

månader medan BNP är förändringar mellan kvartal, då inte månadsvis finns tillgänglig.  
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Kapitel 5. Empiriska resultat 

___________________________________________________________________________ 

Kapitlet presenterar de empiriska resultaten som erhållits genom statistisk testning. Testernas 

förfarande beskrivs under separata rubriker som behandlar hypoteserna uppdelade efter 

korrelation, kausalitet och påverkan. De resultat som genereras används för att antingen 

förkasta eller acceptera studiens hypoteser.  

___________________________________________________________________________ 

5.1 Totala korrelationer 

Nedan presenteras värdena på korrelationskoefficienterna som erhållits genom en 

korrelationsmatris mellan vin och råvaror, aktiemarknader och statsobligationer. Över lag är 

samtliga korrelationer låga och de högsta är med Storbritanniens och Kinas tioåriga 

statsobligationsräntor, kol, nickel samt koppar. Många råvaror uppvisar en låg korrelation 

nära noll och socker samt naturgas, är de enda som har en svag negativ samvarians.  

Tabell 1. Vins korrelationer med råvaror, aktiemarknader och tioåriga statsobligationer. Grå markering visar att 

värdena är signifikanta på en 95-procentig nivå. 

Guld Silver Platina Palladium Aluminium Bly Koppar Tenn Nickel 

0,0028 0,0376 0,1741 0,1363 0,1207 0,1684 0,1933 0,1171 0,1974 

 

Stål Zink Olja Naturgas Bensin Etanol Kol Kaffe Majs 

0,1816 0,1524 0,1135 -0,0645 0,1270 0,0904 0,2122 0,0129 0,0863 

 

Bomull Havre Sojabönor Vete Kakao Ull Ris Socker Boskap, 

nöt 

0,1646 0,0373 0,0255 0,0225 0,1215 0,1536 0,0710 -0,0246 0,1275 

 

Gris Kyckling Shanghai SE 

Composite 

Dow 

Jones 

FTSE 

100 

UK 

Statsobligation 

USA 

Statsobl. 

Kina 

Statsobl. 

0,0259 0,1325 0,0150 0,1403 0,0896 0,2033 0,1136 0,1675 

 

Ett kriterium för att matrisen ska kunna redogöra för styrkan på samvarianserna är att värdena 

är signifikanta. De markerade värdena i tabellen uppfyller kravet och har som följd en 

korrelation. Cirka hälften av de värden som erhållits är osignifikanta på en 95-procentig 
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signifikansnivå vilket betyder att den låga korrelationen som uppmätts har en stor risk för att 

ha uppkommit på grund av slumpmässig variation. Följden blir att de statistiska testerna inte 

kan påvisa någon samvarians mellan vin och dessa tillgångar. De övriga signifikanta värdena 

återger att vin har en korrelation med bland annat Storbritanniens statsobligationsränta, Dow 

Jones, kol och kyckling.  

Samvarians kan mätas på två sätt vilket bidrar till ovanstående värden. Om låga signifikanta 

korrelationskoefficienter erhålls tyder det på att samvariationen är liten eller begränsad. 

Således har korrelationer en liten praktisk betydelse om de är små men signifikanta. Finns det 

däremot en högre korrelationskoefficient utan statistisk signifikans föreligger det inget 

samband då det uppstått som följd av slumpmässiga rörelser.  

Det råder blandade resultat för vinets samvarians med de undersökta variablerna och de som 

är signifikanta har låga värden. Det visar att variablernas långsiktiga korrelation till vin är 

begränsad.  

5.2 Korrelationer över tid  

Genom att konstruera en tabell och olika grafer av korrelationskoefficienten i tidsspann på två 

år med start i april och slutdatum i mars två år senare kan dess utveckling studeras. Det 

synliggör olika trender och hur styrkan på korrelationskoefficienterna har varierat under 

undersökt tidsrymd vilket visualiseras både i en tabell i appendix 2 och i en graf i appendix 3. 

Värdena på samvariationen är mycket informativa både gällande styrkan på korrelationerna 

men även hur de har förändrats mellan de undersökta åren. Det ger en bild av hur vinet dels 

står sig mot de undersökta tillgångarna under exogena händelser men också hur utvecklingen 

av marknaden har påverkat korrelationerna. Utifrån tabellen i appendix 2 kan slutsatsen dras 

att signifikanta värden är relativt höga och det tyder på att det krävs starkare korrelationer för 

att dessa ska bli signifikanta när en begränsad tidsperiod på två år undersöks. Det beror på att 

när ett litet antal observationer testas måste det finnas starkare samband för att kunna uppvisa 

en korrelation då slumpen har en större inverkan på resultaten.  

Den generella trenden i resultaten är att flertalet korrelationer bland bas- och ädelmetallerna, 

med några undantag, har börjat röra sig likartat efter åren 2005-2007. Många har en 

nedåtgående trend med ovanligt låga korrelationer vid åren 2007-2009 för att sedan vända 

riktning och istället öka mot slutet av den undersökta perioden. Guld har en allmänt flack 

utveckling där graden på samvarians ligger runt noll och utvecklingen bekräftar den låga och 
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osignifikanta korrelationen för hela perioden. Nickel utmärker sig genom att uppvisa en 

växande och stabil trend över tidsperioden vilket visar på en stadigt ökande korrelation med 

vin. Dock är inga av värdena signifikanta och det tyder på att utvecklingen kan ha uppkommit 

av en slump. De råvaror inom kategorin bas- och ädelmetaller som har en signifikant total 

korrelation har ett varierande antal signifikanta värden gällande tvåårsuppdelningen utspridda 

mellan olika perioder. Det finns således ingen signifikant utveckling. 

Energiråvarorna har under perioden haft volatila korrelationer men de har ett liknande 

beteende och följer varandra. Korrelationerna har således en samvarians över tidsperioden 

men etanol skiljer sig från de andra då den rör sig i motsatt håll. I anknytning till resultatet 

gällande etanolen ska det framhållas att data visar på att priserna är oföränderliga i längre 

perioder. Det medför att den inte svarar på ny information i samma takt som de andra och 

följaktligen kan värdet vara missvisande. Bensin har mest signifikanta värden i 

korrelationsutvecklingen men likt etanol är den inte signifikant på lång sikt.  

Jordbruksprodukterna har agerat likartat i samvarianserna med vin och det har gett att de haft 

höga korrelationer under åren 1999-2001. Under åren 2007-2009 kan samma fenomen noteras 

för att minska för åren 2009-2011. Trenden vänder sedan uppåt för flertalet. Ull, bomull och 

kakao har överlag en positiv korrelation med vin under hela jämförelseperioden. Socker har 

en stabilt låg korrelation och likt ovan gällande korrelationerna med de andra 

råvarugrupperna, är signifikanta korrelationskoefficienter spridda mellan perioderna och 

utvecklingen varierar.  

Generellt för hela råvarugruppen är en ökad korrelation efter åren 2009-2011. Bas- och 

ädelmetaller ligger dock en tidsperiod före då de börjar röra sig mot starkare samvarians redan 

efter åren 2007-2009. Likaså har samvariansen mellan korrelationerna ökat då det utifrån 

diagrammen kan urskiljas en trend bland råvarorna som särskiljer sig från de oregelbundna 

rörelserna som karaktäriserat de tidiga perioderna. Flera koefficienter har signifikanta värden 

enbart för perioderna mellan åren 2007-2009 och 2011-2013 vilket gör att minskningen i 

period 2009-2011 inte är signifikant.  

Vinets korrelationer med de undersökta aktiemarknaderna visar att samvariansen med de 

mogna marknaderna beter sig likartat. Korrelationen med tillväxtlandet Kina skiljer sig 

däremot då den är hög under åren 2005-2007 för att sedan sjunka till näst intill neutral nivå 

åren 2009-2011. Likt vins samvarians med råvarorna har sedan korrelationen ökat. 

Korrelationen med statsobligationsmarknaden ligger i en stigande trend men utöver det finns 
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det svårigheter i att uttala sig förutom att vinets samvarians med de olika 

obligationsmarknaderna inte skiljer sig nämnvärt åt.  

Resultatet av korrelationstesterna är att hypoteserna 1, 2 och 3 accepteras vilket betyder att 

vin har en begränsad korrelation med samtliga tillgångsklasser. På grund av den ovanstående 

diskussionen om de osignifikanta samvarianserna finns det dock ingen påvisbar korrelation 

mellan vin och vissa av de undersökta variablerna.  

5.3 Granger Causality test 

Efter att ha utfört både Dickey-Fuller och Phillips-Perron testerna fastställs att samtliga 

tidsserier är stationary och utan trend vilket kan vara ett resultat av att tidsserierna är 

deriverade. Det möjliggör för fortsatt testning. Antal laggar som inkluderas i 

kausalitetstesterna bestäms till tre då vinpriset som en regression av sina historiska värden upp 

till tredje laggen, inte innehåller någon autokorrelation. Antalet är försvarbart då kortsiktiga 

förändringar medför att sannolikheten för att en ändring påverkar en lång tid efteråt är liten. 

Samma förfaringssätt användes när kausaliteten undersöktes i motsatt riktning. 

Autokorrelationen testades genom Breusch-Godfrey LM testet och laggarna testas genom ett 

F-test som undersöker om de har en gemensam påverkan. Nollhypotesen är således: lagg 1 = 

lagg 2 = lagg 3 = 0, där en förkastning betyder att den oberoende variabeln Granger-orsakar 

den beroende. 

Tabell 2. Sannolikheten för att vinprisets förändringar Granger-orsakas av de olika finansiella marknadernas och 

makroekonomiska faktorernas förändringar. 

 Prob > F Antal laggar 

Kinas BNP 0,0943 3 

Storbritanniens BNP 0,8793 3 

USA:s BNP  0,8532 3 

Kinas inflation 0,9860 3 

Storbritanniens inflation 0,9678 3 

USA:s inflation 0,5971 3 

Kinas 10: åriga 

statsobligationsränta  

0,2670 3 

Storbritanniens 10: åriga 

statsobligationsränta  

0,0557 3 
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USA:s 10: åriga 

statsobligationsränta  

0,1143 3 

Växelkurs GBP/EURO 0,7940 3 

Växelkurs GBP/CNY 0,6411 3 

Växelkurs GBP/USD 0,6780 3 

Växelkurs GBP/HKD 0,5505 3 

Shanghai SE Composite 

(Kina) 

0,1408 3 

Dow Jones (USA) 0,3468 3 

FTSE 100 (Storbritannien) 0,1524 3 

 

Utifrån tabell 2 synliggörs att varken de finansiella marknaderna eller de valda 

makroekonomiska faktorerna har ett signifikant orsakssamband med vinpriset på en 95-

procentig nivå. Dock ligger Kinas BNP-tillväxt och Storbritanniens tioåriga 

statsobligationsränta nära förkastningsnivå. Resultaten visar att vinprisets förändringar inte 

orsakas av förändringar i de finansiella marknaderna eller makroekonomiska variablerna då F-

testet accepterar nollhypotesen om att betavärdena för laggarna tillsammans är lika med noll.  

Tabell 3. Sannolikheten för att vinprisets förändringar Granger-orsakar de olika finansiella marknadernas och 

makroekonomiska faktorernas förändringar. 

 Prob > F Antal laggar 

Kinas BNP 0,3654 3 

Storbritanniens BNP 0,8536 3 

USA:s BNP  0,9997 3 

Kinas inflation 0,0824 3 

Storbritanniens inflation 0,3985 3 

USA:s inflation 0,9464 3 

Kinas 10: åriga 

statsobligationsränta  

0,0282 3 

Storbritanniens 10: åriga 

statsobligationsränta 

0,2213 3 

USA:s 10: årig 

statsobligationsränta  

0,2609 3 
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Växelkurs GBP/EURO 0,4110 3 

Växelkurs GBP/CNY 0,8335 3 

Växelkurs GBP/USD 0,6463 3 

Växelkurs GBP/HKD 0,7312 3 

Shanghai SE Composite 

(Kina) 

0,0005 3 

Dow Jones (USA) 0,4559 3 

FTSE 100 (Storbritannien) 0,8265 3 

 

Tabellen 3 visar att Kinas tioåriga statsobligationsränta och aktiemarknad Granger-orsakas av 

vinprisets förändringar och landets inflation ligger nära en förkastning av nollhypotesen. Det 

finns därmed ett kausalt orsakssamband mellan vinpriset, Kinas aktiemarknad och ränta på en 

95-procentig signifikansnivå.  

Ovanstående leder till att hypoteserna 4, 6, 8, 10, 12 och 15 accepteras. Vin orsakas varken av 

förändringar i respektive lands ränta, BNP, inflation, aktiemarknad eller växelkurserna mellan 

valutorna.  

5.4 Multipel regressionsanalys 

5.4.1 Makrovariabler och finansiella marknader 

I de utförda Granger Causality testen återfinns inga orsakssamband mellan varken 

förändringar i de finansiella marknaderna eller de makroekonomiska variablerna och 

vinpriset. Det kan trots en avsaknad av kausalitet finnas en påverkan mellan variablerna och 

studien fortskrider således med en utredning om det finns en effekt mellan finansiella 

marknader, makroekonomiska faktorer och vinpriset.  

Ursprunglig regression omfattar de förklarande variablerna vin, Kinas tioåriga 

statsobligationsränta, Storbritanniens tioåriga statsobligationsränta, USA:s tioåriga 

statsobligationsränta, Kinas inflation, Storbritanniens inflation, USA:s inflation, 

växelkurserna Pund/Euro, Pund/Kinas Yuan, Pund/Hong Kong-dollar och Pund/US-dollar, 

Dow Jones Industrial Average, FTSE 100 Index och Shanghai SE Composite. För samtliga 

inkluderas tre laggar.  



66 
 

Vinet sätts som en funktion av dess laggade värden och de förklarande variablerna samt deras 

laggar. Antalet laggar har valts utifrån autokorrelationstestet Breusch-Godfrey som fastställt 

att vinets residualer inte är korrelerade vid en regression med tre laggar. Då antalet 

förklarande variabler är stort har regressionen delats upp i tre delar eftersom White’s test för 

heteroscedasticity inte genomförs om det finns för många variabler i förhållande till antal 

observationer. ARCH tillåter inte heller ett för stort antal variabler vilket leder till att den 

totala regressionen delas upp i två delar (se appendix 4 för utförliga tabeller angående 

modellering). Vinets laggade värden inkluderas i varje regression då de gör att autokorrelation 

inte längre stör i regressionen. Växelkurserna är uppdelade mellan regressionerna då en 

regression innehållande samtliga visade på autokorrelation. Det kan bero på multikollinaritet15 

mellan växelkurserna i de ursprungliga tidsserierna vilket kan leda till korrelerade feltermer 

om tidsserierna är deriverade. Genom att separera dem försvinner autokorrelationen och 

värdena blir rättvisande (Gujarati & Porter, 2009).   

För att finna den optimala utformningen av en slutgiltig regression utan osignifikanta 

variabler testas varje regression för autokorrelation genom Breusch-Godfrey och för 

heteroscedasticity genom White’s. Vidare undersöks om regressionen har en ARCH- och/eller 

GARCH-effekt och då det föreligger en ARCH-effekt används ARCH-modellering för att få 

rätta t-värden. Efter att ha konstaterat att t-värdena är riktiga minskas modellerna med de två 

variablerna med högst p-värde på en femprocentig signifikansnivå.  Det här görs för samtliga 

och processen fortskrider med en eller två elimineringar mellan varje steg och på det sättet 

modelleras en rättvisande regression fram. Efter att ett stort antal variabler sorterats bort på 

grund av deras osignifikans, sätts de återstående variablerna samman. Det skapas två 

regressioner då ARCH-kommandot inte godkänner samtliga i en regression och ytterligare 

variabler elimineras innan de återstående variabler sätts samman till en (se appendix 4). 

Efter sammanslagningen minskas regressionen med en variabel i taget tills samtliga är 

signifikanta. Mellan varje steg kontrolleras regressionen för både heteroscedasticity, 

autokorrelation och ARCH-effekt. När samtliga variabler är signifikanta ser regressionen ut 

som följer: 

 

                                                           
15 Multikollinaritet beror på ett linjärt förhållande mellan de oberoende variablerna vilket kan komma av att 

tidsserierna är nonstationary innan derivering och följer en gemensam trend. Det leder till att det finns en 

intermediär korrelation mellan dem (Gujarati & Porter, 2009).  
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Vin t = α + β * Vin t-1 + β * Kinas statsobligationsränta + β * Kinas statsobligationsränta t-1 + 

β * Storbritanniens statsobligationsränta + β * Storbritanniens statsobligationsränta t-1 + β * 

Storbritanniens statsobligationsränta t-2 + β * USA:s statsobligationsränta + β * Växelkurs 

Pund/Kinas Yuan t-2 + β * Växelkurs Pund/Hong Kong-dollar + β * Växelkurs Pund/US-

dollar+ β * Kinas aktiemarknad t-1 + β * USA s aktiemarknad + ε t 

Regressionen visar att vinprisets förändringar påverkas av sitt laggade värde en månad 

tillbaka, Kinas statsobligationsränta i samma tidsperiod och en månad tillbaka, 

Storbritanniens statsobligationsränta i samma period och en och två månader tillbaka, USA:s 

statsobligationsränta i samma period, växelkursen mellan Pund och Kinas Yuan två månader 

tillbaka, växelkursen mellan Pund och Hong Kong-dollar i samma period, växelkursen mellan 

Pund och US-dollar samma period, Kinas aktiemarknad en månad tillbaka och USA:s 

aktiemarknad i samma period. Regressionen har dessutom en ARCH-effekt.  

Eftersom modellen inte är rätt specificerad kan det inte göras rättvisande uttalanden om den 

exakta storleken på påverkan utan enbart riktning på denna och förhållandet mellan 

variablerna. Enligt nedanstående STATA-utskrift 1 har växelkursen Pund/Hong Kong-dollar 

Pund/US-dollar störst påverkan följt av vinets laggade värde, växelkursen Pund/Kinas Yuan, 

USA:s aktiemarknad, Storbritanniens statsobligationsränta, Kinas statsobligationsränta, 

USA:s statsobligationsränta och Kinas aktiemarknad.  
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STATA-utskrift 1. Regression med ARCH-effekt närvarande. CHB är Kinas statsobligationsränta, UKB är 

Storbritanniens statsobligationsränta, USAB är USA:s statsobligationsränta, GBPCNY är växelkursen mellan 

Pund och Kinas Yuan, GBPHKD är växelkursen mellan Pund och Hong Kong-dollar, GBPUSD är växelkursen 

mellan Pund och US-dollar, CSM är Shanghai SE Composite och DJ är Dow Jones,.  

 

Baserat på ovanstående accepteras hypoteserna 5 a,b och c, 7 b, 14 a och b, 16 b,c och d. 

Hypoteserna 7 a och c, 13, 16 a förkastas.  

5.4.2 BNP-tillväxt 

BNP-tillväxten hålls i en egen regression som omfattar de förklarande variablerna vin, Kinas 

BNP, Storbritanniens BNP och USA:s BNP. Tre laggar inkluderas för samtliga vilket 

bestämts genom ett Breusch-Godfrey autokorrelationstest likt ovan. Då regressionen inte 

. 

                                                                              

       _cons     .0000868   .0000295     2.94   0.003      .000029    .0001447

              

         L1.     .9256731   .2399252     3.86   0.000     .4554284    1.395918

        arch  

ARCH          

                                                                              

       _cons     .0061225   .0012534     4.88   0.000     .0036659     .008579

          DJ     .1285398   .0324896     3.96   0.000     .0648612    .1922183

              

         L1.     .0299214   .0140528     2.13   0.033     .0023783    .0574644

         CSM  

              

      GBPUSD    -3.070431   .6382294    -4.81   0.000    -4.321338   -1.819525

      GBPHKD     3.139322    .639624     4.91   0.000     1.885682    4.392962

              

         L2.    -.2702239   .0657485    -4.11   0.000    -.3990885   -.1413593

      GBPCNY  

              

        USAB    -.0579354   .0289831    -2.00   0.046    -.1147411   -.0011296

              

         L2.     .0652333   .0177667     3.67   0.000     .0304112    .1000554

         L1.     .0791956   .0231359     3.42   0.001     .0338501    .1245411

         --.     .0986222   .0414644     2.38   0.017     .0173536    .1798909

         UKB  

              

         L1.    -.0540768   .0216646    -2.50   0.013    -.0965385    -.011615

         --.    -.0672074   .0227809    -2.95   0.003    -.1118571   -.0225577

         CHB  

              

         L1.     .5245461   .0630133     8.32   0.000     .4010423      .64805

        Wine  

Wine          

                                                                              

        Wine        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                               OPG

                                                                              

Log likelihood =  349.6805                         Prob > chi2     =    0.0000

Distribution: Gaussian                             Wald chi2(12)   =    263.11

Sample: 2002m7 - 2012m12                           Number of obs   =       126

ARCH family regression
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omfattades av ett stort antal variabler togs en i taget bort och regressionen hölls som en 

funktion utan uppdelning.  

Regressionen testades för ARCH-effekt men då ingen sådan påträffades skedde modellering 

genom ett vanligt regress-kommando. Likt vid regressionen med makrovariablerna och de 

finansiella marknaderna kontrolleras den för autokorrelation och heteroscedasticity i varje 

steg. Efter att ett stort antal variabler eliminerats på grund av osignifikans påträffades 

autokorrelation genom Breusch-Godfrey. Det laggade värdet av vin som togs bort i 

föregående steg lades till regressionen och autokorrelationen försvann. Dock är den andra 

laggen av vin den enda osignifikanta variabeln i detta skede och vid en eliminering av den 

återskapas problemet med autokorrelation. Regressionen med vin som variabel används därför 

som bas för att avgöra vilka länders BNP-tillväxt som påverkar vinpriset och i vilken lagg. 

Modellen visas i STATA-utskrift 2. Resultatet är inte helt tillförlitligt eftersom modellen 

innehåller en osignifikant variabel som kan påverka de andras p-värde och således ge ett 

missvisande resultat. Det kommer att tas till beaktande i kommande analys. Regressionen ser 

ut som följer: 

Vin t = α + β * Kinas BNP-tillväxt t-1 + β * Storbritanniens BNP-tillväxt t-3 + β * USA:s BNP-tillväxt t-3 + ε t 

STATA-utskrift 2. Regression med BNP. CHBNP står för Kinas BNP-tillväxt, UKBNP är Storbritanniens BNP-

tillväxt och USABNP är USA:s BNP-tillväxt. 

                                                                               

       _cons     .0123707   .0046577     2.66   0.010      .003074    .0216675

              

         L3.     .0021488   .0005716     3.76   0.000     .0010079    .0032898

      USABNP  

              

         L3.     .0072039   .0035701     2.02   0.048      .000078    .0143298

       UKBNP  

              

         L1.    -.1273067   .0609573    -2.09   0.041    -.2489781   -.0056353

       CHBNP  

              

         L2.     .3383605   .1939256     1.74   0.086    -.0487166    .7254375

        Wine  

                                                                              

        Wine        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  .04944

                                                       R-squared     =  0.1951

                                                       Prob > F      =  0.0001

                                                       F(  4,    67) =    7.43

Linear regression                                      Number of obs =      72

. regress Wine L2.Wine L.CHBNP L3.UKBNP L3.USABNP, robust
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Hypoteserna 9 accepteras medan 11 a och b förkastas. 

5.5 Sammanställning av resultat 

Tabell 4. Sammanfattande tabell över vilka hypoteser som accepteras respektive förkastas. 

 Accepteras Förkastas 

Hypotes 1 X  

Hypotes 2  X (a,b,c)  

Hypotes 3 X (a,b,c)  

Hypotes 4 X (a,b,c)  

Hypotes 5 X (a,b,c)  

Hypotes 6 X (a,b,c)  

Hypotes 7 X (b) X (a,c) 

Hypotes 8 X  

Hypotes 9 X  

Hypotes 10 X (a,b)  

Hypotes 11  X (a,b) 

Hypotes 12 X (a,b,c)  

Hypotes 13  X 

Hypotes 14 X (a,b)  

Hypotes 15 X (a,b,c,d)  

Hypotes 16 X (b,c,d) X (a) 

 

Bokstäverna inom parantes representerar delhypoteserna som antingen accepteras eller 

förkastas.  
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Kapitel 6. Analys av empiriskt resultat 

___________________________________________________________________________ 

Kapitlet redogör för analysen av de resultat som genererats i de statistiska testerna. 

Hypoteserna analyseras och tolkas utifrån en indelning mellan de olika testerna där 

variablerna behandlas var för sig. Resultaten tolkas i en slutlig diskussion med utgångspunkt 

i den teoretiska referensramen och ett resonemang förs angående testernas utfall.  

___________________________________________________________________________ 

6.1 Korrelationer 

Hypoteserna 1-3 rörande begränsad korrelation med råvaror, statsobligations- och 

aktiemarknaderna för Kina, Storbritannien och USA accepterades vilket visar på att vin i viss 

mån står skild från investeringsmarknadens övriga tillgångsslag. En del av variablerna har en 

långsiktig korrelation med vin medan andra enbart har enskilda perioder av signifikant 

samvarians. Beroende på studerad tidsperiod kan graden av samvarians variera och kortare 

perioder med färre observationer ger en högre sannolikhet för att sambandet inträffat av en 

slump. Det kan vara en förklaring till de signifikanta korrelationskoefficienterna för de 

undersökta tvåårsperioderna som bildar ett oregelbundet mönster mellan åren. Sambandet som 

påträffas kan gälla för hela perioden som synliggörs genom de totala korrelations-

koefficienterna, men likaledes för enstaka perioder i tabellen i appendix 2.  

Låga osignifikanta korrelationskoefficienter indikerar att de små samband som kan utläsas 

troligtvis beror på slumpen och inte har ett givet mönster. Det tillsammans med låga 

signifikanta korrelationer kan ses som positivt ur diversifieringssynvinkel eftersom ett upptag 

av vin i en portfölj som innehåller tillgångar med låg eller ingen korrelation kan minska den 

systematiska risken. Med utgångspunkt i diversifieringens två olika delar tillför vin inte enbart 

ytterligare ett tillgångsslag som sänker den osystematiska risken utan även en lägre 

intermediär korrelation till portföljen. Resultaten ligger i linje med Fogarty (2010), Jones och 

Storchmann (2001), Masset och Henderson (2010) samt Masset och Weisskopf (2010) som 

visar på låga korrelationer med aktie- och obligationsmarknader. Det som studien tillför i det 

här avseendet är att vin dessutom har låg eller ingen samvarians med ett stort antal råvaror 

vilket gör att vin är en attraktiv tillgång baserat på riskreduceringsmöjligheter.  
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6.2 Orsakssamband  

Hypotes 4 a-c gällande att förändringar i den tioåriga statsobligationsräntan för respektive 

land inte orsakar förändringar i vinpriset accepteras. Det indikerar att vinet står skilt från 

räntemarknaden och att en förändring inte resulterar i en ändrad prissättning på 

vinmarknaden.  

Hypotes 6 a-c som behandlar att förändringar i ländernas aktiemarknader orsakar inte en 

förändring i vinpriset accepteras. Likt ovan står vin således skilt från finansiella marknader 

och förändringar på aktiemarknaden och orsakar inte volatila rörelser på vinmarknaden. Det 

borde således finnas en möjlighet för investerare att använda vinet som ett skydd mot 

störningar på aktiemarknaderna då det inte finns ett direkt orsakssamband dem emellan.  

Hypotes 8 som berör att förändringar i Kinas BNP-tillväxt inte orsakar förändringar i vinpriset 

accepteras. Vinets prisförändringar orsakas inte av förändringar i Kinas ekonomiska tillväxt 

vilket tyder på att Kina, som enligt teorin bör stå för variationen i efterfrågan, inte har en stark 

koppling till förändringarna. Vin är därmed inte beroende av ändringar i den allmänna 

välfärden i landet och det kan tyda på att det inhemska klientelet inte är känsliga för 

rubbningar i den generella ekonomin.  

Hypotes 10 a och b som handlar om att förändringar i BNP-tillväxten för Storbritannien och 

USA inte orsakar förändringar i vinpriset accepteras. Svaret var väntat då en betydligt mindre 

del av efterfrågan kommer från dessa länder. Vinpriserna orsakas sålunda inte av förändringar 

i ländernas ekonomiska förhållanden.  

Hypotes 12 a-c rörande att förändringar i inflationen i Kina, Storbritannien och USA inte 

orsakar förändringar i vinpriset accepteras. Eftersom hypotesen behandlar det kortsiktiga 

orsakssambandet är inte vinmarknaden känslig för en chock eller kortsiktig förändring i 

inflationen.  

Hypotes 15 a-d som berör att förändringar i växelkurserna mellan Pund och Euro, Kinas 

Yuan, US-dollar och Hong Kong-dollar inte orsakar förändringar i vinpriset accepteras. Likt 

ovan är vinpriserna inte överdrivet känsliga för nominella prisförändringar utan det reala har 

en relativt fast prisbild.  
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6.3 Påverkan 

Hypotes 5 a-c behandlar att förändringar i Kinas, Storbritanniens och USA:s 

statsobligationsränta påverkar förändringar i vinpriset. Samtliga delar accepteras vilket 

betyder att Kinas, Storbritanniens och USA:s statsobligationsräntor har en effekt på 

förändringarna i priset på vinmarknaden.  

Hypotes 7 a-c handlar om att förändringar på aktiemarknaderna inte påverkar förändringar i 

vinpriset. Del b accepteras medan a och c förkastas. Storbritanniens aktiemarknad påverkar 

således inte vinpriset till skillnad från Kinas och USA:s som påverkar.  

Hypotes 9 angående att Kinas BNP-tillväxt påverkar förändringar i vinpriset accepteras. Det 

innebär att förändringar i Kinas BNP-tillväxt har effekter på vinpriset vilket ger att vinet 

påverkas av landets tillväxt och ekonomiska förhållanden.  

Hypotes 11 a och b rörande att Storbritanniens och USA:s BNP-tillväxt inte påverkar 

förändringar i vinpriset förkastas. Det för med sig att Storbritanniens och USA:s BNP-

tillväxter påverkar vinprisernas kortsiktiga förändringar. Hypotesen får ett oväntat svar till 

skillnad från hypotes 9 som är mer väntad.  

Hypotes 13 gällande att Kinas inflation påverkar förändringar i vinpriset förkastas. Kinas 

inflation påverkar inte förändringar i vinpriset vilket styrker åtskillnaden som visades genom 

bristen på orsakssamband. 

Hypotes 14 a och b som behandlar att Storbritanniens och USA:s inflation inte påverkar 

förändringar i vinpriset accepteras. Det innebär att ländernas inflation inte påverkar hur 

vinpriserna förändras vilket kan vara en följd av att marknaden är liten och stabil i respektive 

land.  

Hypotes 16 a-d handlar om att förändringar i växelkurserna mellan Pund och Euro, Kinas 

Yuan, US-dollar och Hong Kong-dollar påverkar förändringar i vinpriset. Del a förkastas 

medan b, c och d accepteras. Det betyder att växelkursen med Euron inte påverkar vinpriset 

medan Pundets växelkurs med Kinas Yuan, US-dollar och Hong Kong-dollar påverkar. 

Förändringar i förhållandet mellan Pundet och valutorna Kinas Yuan, US-dollar och Hong 

Kong-dollar har således effekter på efterfrågan för vin och därmed priset.  
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6.4 Sammanfattande diskussion om analysen 

Utifrån korrelationsmatriserna som presenteras i tabell 1 och i appendix 2 samt 3 kan 

vinmarknadens korrelation med andra investeringsalternativ utläsas. Matrisen för den totala 

korrelationen över 20 år återger låga värden där inte alla är signifikanta vilket visar att vinets 

samvarians med andra investeringar är låg. Korrelationernas utveckling uppdelat på 

tidsperioder synliggör ett oregelbundet mönster där tillgångarna har en signifikant samvarians 

i spridda perioder. Baserat på resultaten, ter sig både utvecklingen och styrkan på 

samvariansen slumpartad samt oregelbunden vilket gör det svårt att utläsa ett mönster 

gällande styrka eller riktning. Graferna stärker påståendet genom att visualisera utvecklingen 

där flertalet tillgångsslag beter sig oregelbundet över tid. Det som kan utläsas är istället en 

benägenhet till samvarians mellan vinets korrelation med de olika tillgångarna som tydliggörs 

genom att de börjat röra sig likartat i senare tidsperioder. Trots vinmarknadens låga eller 

obefintliga korrelation med andra tillgångar kan således en viss trend urskiljas. 

Samvarianserna mellan korrelationerna har blivit starkare under senare tid men vad det beror 

på är högst spekulativt och i det här skedet är det inte möjligt att göra ett tillförlitligt uttalande 

gällande orsak till mönstret. Emellertid är sannolikheten liten för att merparten av 

koefficienterna ha börjat röra sig snarlikt av en slump. Tendensen kan istället bero på 

vinmarknadens utveckling som gjort att den svarar konsekvent och likartat på exogena 

händelser som också påverkar andra tillgångar, eller att de olika tillgångarna har börjat 

korrelera allt mer.   

En förklaring till vinets osignifikanta och överlag låga korrelationer med andra tillgångar kan 

härledas till dess unika och fundamentala egenskaper. Då vin som vara inte är oumbärlig till 

skillnad från exempelvis jordbruksprodukterna vete och majs, kan den anses vara mer av en 

lyxprodukt. Som följd borde inte investerare som träder in på denna marknad vara lika 

känsliga för konjunktursvängningar eftersom investeringsformen förutsätter ett högt 

engagemang både i form av kapital och kunskap. Oavsett om syftet för köpet är konsumtion 

eller investering är inträdesbarriärer och initiala kostnader, trots en minskning, fortfarande 

höga. De höga kostnaderna tillsammans med behovet av realinvesteringar gör 

investeringsalternativet motståndskraftigt mot kortsiktiga spekulationer. Den numera 

vedertagna internetbaserade handeln har lagt grund för marknadens utveckling och tillväxt 

men den är dock fortfarande relativt liten. En begränsad marknadsstorlek skapar trögrörliga 

kapitalrörelser som hindrar större investerare från att spekulera och tillsammans med 

illikviditeten genererar det en stabilitet. Då det är många faktorer som motverkar kortsiktiga 
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fluktuationer blir ett flockbeteende svårt att realisera i praktiken och kan som följd vara en 

orsak till att tillgångsslaget har låga korrelationer med andra investeringar. Det innebär 

således att både vinets och marknadens fundamentala egenskaper leder till att 

förutsättningarna för samvarianser är små.  

Till skillnad från Coffmann och Nance (2009) som påtalar vinets nästintill obefintliga 

korrelation med aktiemarknader gällande utvecklingen, visar denna studiens 

korrelationsmatris i likhet med exempelvis Fogarty (2010) samt Masset och Henderson (2010) 

att det finns en långsiktig samvarians med kortsiktiga förändringar på Dow Jones Industrial 

Average. Det tillsammans med de periodvisa korrelationerna som existerar för samtliga 

undersökta aktiemarknader tyder på att vinmarknaden inte är helt fristående. En annan trend 

som kan urskiljas i tabellen i appendix 2 är att antalet signifikanta korrelationer har ökat under 

granskat tidsspann där flera var signifikanta perioden mellan åren 2007 till 2009 och 2011 till 

2013. Perioden mellan åren 2009 till 2011 uppvisar emellertid inga signifikanta värden vilket 

går emot utvecklingen och det blir således svårt att tolka om korrelationerna ökar i tider av 

ekonomisk oro. Ytterligare ett faktum som gör det svårt att dra en slutsats om vinets 

korrelation i kristider är marknadens utveckling. Det kan föra med sig att det kan uppfattas 

som om trenden har sitt ursprung i ekonomisk påverkan men istället kommer från marknadens 

tillväxt och utveckling som ändrat dess förhållande till omvärlden.  

Testerna gällande om makroekonomiska faktorer och finansiella marknader kan påverka 

och/eller orsaka vinprisförändringar samt hur investeringstillgångar korrelerar med vin, 

redovisar ett antal både väntade och mindre väntade resultat. Storbritanniens 

statsobligationsränta har en samvarians med vin över hela den undersökta perioden och ur 

matrisen som skildrar utvecklingen kan det urskiljas att koefficienternas signifikans varierar 

mellan tidsperioderna. Vidare har räntan också en påverkan vilket framkommer i dess 

signifikans i den frammodellerade regressionen där den har en påverkan både i samma 

tidsperiod men också en och två månader tillbaka i tiden. Kombinationen av korrelation och 

påverkanssamband är ett tecken på att räntan har ett samband med vinpriset. Även Kinas 

statsobligationsränta påverkar och finns närvarande i regressionen. Korrelationskoefficienten 

för hela perioden är inte signifikant och utvecklingen indikerar att den korrelation som kan 

utläsas inte är beständig. Det bör utöver belysas att tidsserien är kortare än för andra 

undersökta variabler eftersom data saknats för de första fyra perioderna. Det skulle kunna leda 

till ett annorlunda resultat då vinets tidiga historia inte tas med i varken korrelationsmatrisen 

eller påverkanssambandet. Resultaten som fås innebär likväl att både Kinas och 
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Storbritanniens tioåriga statsobligation påverkar förändringar i vinpriset men baserat på olika 

tidsspann.  

Utläst samband kan både komma från Kinas dominans gällande efterfrågan men också från 

Storbritanniens långa tradition av vininvesteringar. Likt Kina och Storbritannien påverkar 

USA:s statsobligationsränta i samma tidsperiod vilket tyder på att räntan har en direkt 

betydelse för efterfrågan på vinmarknaden. Effekten dröjer kvar med en månad för Kina och 

ytterligare en för Storbritannien. Det kan ha att göra med att förändrade förväntningar har en 

större effekt på investeringsbenägenheten i Storbritannien än i de andra länderna. 

Regressionens resultat visar att Storbritannien har en positiv påverkan vilket betyder att när 

det sker en förändring i räntan mellan två månader påverkar det vinets kortsiktiga 

prisförändringar både direkt och två månader framåt. En orsak kan vara att vinmarknaden 

används mer frekvent av engelska investerare för att bevara det reala värdet på kapitalet 

genom att ha vin som en portföljtillgång. Resultatet skulle utöver kunna komma från 

följdkonsekvenser som monetära policys har på efterfrågan och från investerares användning 

av portföljvalsteorin som grund för resursallokering. En ändring i räntenivån som följd av en 

monetär policy kan utlösa en kedjereaktion som får effekter på efterfrågan och priset på vin. 

Exempelvis ger en sänkning av räntan ökade incitament till konsumtion och investeringar 

men eftersom medföljande inflation gör det kostsamt att hålla likvida medel går priserna upp. 

När detta händer söker investerare reala tillgångar såsom vin och däri bör några av 

förklaringarna till räntans påverkan ligga.  

Om investerare utformar en strategi utefter Markowitz portföljvalsteori där vin inkluderats 

som en tillgång borde också en ränteändring leda till en korrigerad viktning mellan 

tillgångarna i portföljen och således en ändrad efterfrågan på vin. Genom en revidering av den 

riskfria räntan ändras lutningen på CML och marknadsportföljen får en annan utformning. 

Vid en ny räntenivå kan investerare tillämpa en aktiv portföljhantering och minska sin 

efterfrågan genom att skjuta upp eller tidigarelägga investeringar. Nya räntenivåer gör också 

att alternativkostnaden för lagerhållning av vin ökar och placeringen kommer således att 

övervägas då den riskfria avkastningen ökat. Dock kommer transaktionskostnaderna avgöra 

om ett tillgångsbyte blir aktuellt då de gör en likvidering kostsam. Det borde leda till att en 

investerare inte säljer sina investeringar utan främst minskar inköpen. Vinets fundamentala 

egenskaper talar mot ett flockbeteende på marknaden men resultaten pekar på att sambandet 

mellan vin och räntan kan härröra från investeringsstrategier.  
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Till skillnad från Storbritannien har Kinas och USA:s statsobligationsränta en negativ 

påverkan på vinprisets förändringar. En ökning av volatiliteten i respektive lands ränta leder 

till att vinets förändringstakt minskar. De har en påverkan trots att det inte finns någon 

korrelation vilket kan tyda på att förändringar på dessa marknader inte leder till flockbeteende 

och osäkerheter. Kinas negativa inverkan på vinets förändringstakt kan även återfinnas i det 

kausala sambandet där vinmarknaden orsakar räntans förändringar. Det visar att förändringar 

på vinmarknaden ligger tidsmässigt före förändringar på räntemarknaden vilket kan vara ett 

resultat av ytterligare variabler som påverkar. Samma sak kan gälla för USA:s ränta men 

kopplingen är osäkrare då det inte fanns något kausalt samband. Likt med Kina är det svårt att 

göra ett uttalande om varför sambandet ser ut som det gör. Att vinmarknaden orsakar 

förändringar på statsobligationsräntan är ett högst orimligt resultat eftersom vin är en liten del 

av ekonomin och utgör enbart en begränsad andel av de totala investeringarna och 

konsumtionen. Dock är den mellanliggande variabeln svår att uttala sig om då den skulle 

kunna bestå av en eller flera faktorer som påverkar i flera steg. 

Varken Storbritanniens eller USA:s inflation uppvisar någon relation vilket stämmer överens 

med hypoteserna. Kina går emot hypotesen om att det existerar ett påverkanssamband vilket 

gör att ingen av ländernas inflationer har någon effekt på vinprisets förändringar. En orsak till 

att inflationen inte påverkar är att den är förväntad och redan finns inräknad i priset. 

Modifierade förväntningar om framtida ekonomiska förhållanden gör att efterfrågan skiftar 

och räntans påverkan tyder på att marknaden svarar på olika ändringar i den förväntade 

inflationen. Den grundar sig i att räntenivån speglar förväntningar om framtida inflation. 

Oväntade sådana resulterar i modifierade förväntningar och således förändras efterfrågan på 

vinmarknaden och resultaten tyder på att inflationen enbart påverkar genom dessa förändrade 

förväntningar och inte den faktiska nivån på inflationen.  

Resultaten från de statistiska testerna visar att Kinas och USA:s aktiemarknader mätt som 

Shanghai SE Composite och Dow Jones Industrial Average påverkar vin. Det kan tyda på att 

investerarna söker sig till vin vid oroligheter på aktiemarknaden för att sänka risken i 

portföljen eller att volatilitet till viss del spiller över på vinmarknaden. Trots 

vininvesteringarnas historiska förankring i Storbritannien påverkar inte FTSE 100 och det 

indikerar att landets aktiemarknad inte har någon koppling till vinmarknaden samt att vin inte 

fungerar som en hedge mot volatila prisrörelser. Resultatet är väntat till skillnad från Kina och 

USA där svaret skiljer sig från hypotesen som förespråkar att ingen påverkan föreligger. Det 

kan mycket väl vara ett resultat av en spurious regression då det kan finnas mellanliggande 
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variabler som påverkar. Resultatet betyder emellertid att förändrade förväntningar på 

företagens framtidsutsikter påverkar vinmarknaden vilket är ett intressant resultat. Påverkan 

kan vara en följd av antingen en allmän pessimism som sprider sig till vinmarknaden eller att 

investerare hedgar mot oroligheter på de andra marknaderna. Vinmarknaden kan därför vara 

utsatt för investerarbeteende från länderna i och med att både räntenivå och aktiemarknader 

påverkar. USA:s aktiemarknad både korrelerar och påverkar vilket gör kopplingen till vin mer 

tillförlitlig. Indexeffekten bortvisas för Kinas aktiemarknad genom bristen på korrelation men 

ett flockbeteende på de finansiella marknaderna kan spilla över på den lilla andelen 

investerare som håller vin som investering. De kan då antingen investera mer i vin eller 

modifiera sin efterfrågan neråt. Resultatet att vin orsakar förändringar på Kinas aktiemarknad 

är orimligt och likt ovan med statsobligationsräntan borde det ligga en eller flera variabler 

emellan som kan ge sken av ett orsakssamband.  

Utslaget att växelkursen mellan Pund och Kinas Yuan, US-dollar och Hong Kong-dollar 

påverkar vinet är väntat och åskådliggör att investerare är känsliga för prisförändringar. En 

intressant aspekt är att växelkursen med Kinas Yuan och US-dollar har en negativ effekt. Det 

kan komma från ett parallellskift av både efterfrågan och utbudet när växelkursen ändras 

vilket gör att jämvikten inte ändras gällande prisnivån. Kvantiteten som handlas ändras 

däremot men priserna ligger kvar och det leder till att förändringarna mellan tidsperioderna 

inte blir stora. Oavsett om Kinas Yuan och US-dollarn stärks eller försvagas mot Pundet 

borde emellertid det leda till ökad volatilitet eftersom vinet antingen blir dyrare eller billigare. 

Investerare väljer därför att ändra efterfrågan och utbudet genom att öka eller minska 

respektive kvantitet när växelkursen förändras eftersom en ökad sådan leder till modifierade 

prisförutsättningar för både priser och intäkter vid försäljning. Det stämmer in på resultaten 

som erhållits angående Pundets växelkurs med Hong Kong-dollar som visar att en större 

förändring i förhållandet mellan valutorna leder till prisförändringar på vinmarknaden. 

Investerarna kan således antas agera rationellt genom att minska efterfrågan vid en minskad 

fördelaktig valutaförändring och vice versa. Växelkurserna med Kinas Yuan och US-dollar 

går emot ett sådant rationellt beteende och teorin erbjuder ingen lämplig förklaring till den 

negativa påverkan. Växelkurserna bör emellertid beaktas i skapandet av en riskreducering 

genom begränsadet korrelationer. Växelkursen mellan Pund och Kinas Yuan, US-dollar och 

Hong Kong-dollar påverkar vinets prisrörelser på kort sikt vilket medför att förändringar i 

dem ger volatila prisrörelser. Valutan kan således skapa en risk i portföljsammanhang.  
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De resultat som synliggörs i regressionen med BNP-tillväxterna är att samtliga länder 

påverkar vinets prisförändringar. Kina påverkar i första laggen medan Storbritannien och 

USA påverkar i tredje. Det föreligger således en tidsfördröjning i påverkan från ländernas 

BNP-tillväxt på ett respektive tre kvartal och Kinas effekt är dessutom negativ. Datan som 

används är dock kvartalsvis vilket gör att en chock påverkar tre kvartal senare. Ett sådant 

påstående är tvivelaktigt och autokorrelationsproblemen i regressionsmodelleringen medför 

att kritik kan riktas mot ländernas signifikanta påverkan. Dock är värdena små och näst intill 

obefintliga och det ger att de har ett litet inflytande vilket medför att slutsatserna som dras 

utifrån resultaten inte för med sig större felaktigheter.  

Resultaten visar att Kinas samband går i motsatt riktning mot den mer långsiktiga 

utvecklingen som presenterats i teorin och tydliggör att landet har en negativ inverkan på 

vinmarknadens förändringar på kort sikt. Utöver Kinas BNP-tillväxt har både landets 

statsobligationsränta och växelkurs en negativ effekt på vinets förändringar och det antyder att 

samtliga variabler utom aktiemarknaden har en negativ påverkan. Det innebär att en högre 

förändringsnivå för variablerna leder till att vinprisets förändringsnivå minskar. I enhet med 

Cevik och Sedik (2010) kan Kina mycket väl driva den långsiktiga tillväxten men studien 

påvisar att landet inte står för den kortsiktiga positiva prisutvecklingen. Aktiemarknadens 

påverkan däremot är positiv vilket går emot landets generella mönster med ett negativt 

samband som speglas i de andra variablerna.  

USA:s variabler uppvisar blandade resultat där statsobligationsräntan och växelkursen har en 

negativ påverkan och BNP-tillväxten tillsammans med aktiemarknaden har en positiv. Likt 

Kina har de finansiella marknaderna motsatta effekter och ger således olika responser. 

Storbritanniens ränta har en positiv påverkan vilket skiljer sig från de andra länderna. En följd 

av dessa resultat för med sig att det ska framhållas att de kan vara känsliga för 

multikollinariteten mellan oberoende variabler. Multikollinariten gör att koefficienternas 

värden blir känsliga för både datan och modellens utformning vilket tillsammans med 

utelämnade variabler gör att värdena inte blir helt rättvisande (Gujarati & Porter, 2009). De 

intermediära korrelationerna mellan de makroekonomiska variablerna medför att 

standardavvikelserna blir större och uppvisar en osignifiknas fastän de har en påverkan. 

Denna kritik och modelleringsproblem bör tas hänsyn till i analysen av resultaten men trots 

det anses slutsatserna vara värda att beakta då flertalet får stöd i teorin. Ytterligare en aspekt 

som bör belysas är osäkerheten angående ländernas makrodata. Användandet av sekundärdata 

gör att datans pålitlighet inte kan styrkas genom egna undersökningar och det kan finnas risk 
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för att länder såsom Kina som befinner sig i utveckling inte redovisar helt adekvata uppgifter. 

Om marknaden antas vara effektiv och svara på ny information borde det dock inte leda till 

oriktiga antaganden eftersom investerare har tillgång till homogen information.  

De makroekonomiska variabler och finansiella marknader som har en positiv påverkan är 

första laggen för vin, periodens, första och andra laggen för Storbritanniens 

statsobligationsränta, periodens växelkurs mellan Pund och Hong Kong-dollar, första laggen 

för Kinas aktiemarknad, periodens värde för USA:s aktiemarknad, tredje laggen för 

Storbritanniens BNP-tillväxt och tredje laggen för USA:s BNP-tillväxt. De med negativ 

påverkan är periodens och första laggen för Kinas statsobligationsränta, periodens värde för 

USA:s statsobligationsränta, andra laggen för växelkursen mellan Pund och Kinas Yuan, 

periodens växelkurs mellan Pund och US-dollar och första laggen för Kinas BNP-tillväxt. 

Större förändringar i variablerna med positivt tecken leder sålunda till ökade förändringar på 

vinmarknaden medan förändringar i de med ett negativt värde medför mindre förändringar. 

Dock ska det framhållas att värdena för Storbritanniens och USA:s BNP-tillväxt är mycket 

små vilket ger dem liten praktisk betydelse. Att vin påverkar sig själv i första laggen visar att 

marknaden beror av vad som hände föregående period vilket spiller över på nuvarande. Liv-

ex index är sammanställt av en median mellan lägsta säljkurs och högsta köpkurs och de 

underliggande priserna till vilka vinet säljs sätts av handelsplattformen. Eftersom indexet 

följer en vinportföljs prisutveckling uppdateras det med en viss fördröjning och därav 

kommer det laggade värdet på vin att påverka nuvarande prissättning.  

Ovanstående analys kan sammanfattas i att vinmarknaden har låga eller inga korrelationer 

med undersökta råvaror och finansiella marknader. Ett antal makroekonomiska variabler och 

finansiella marknader påverkar vin där flertalet som kan härröras till Kina och USA har en 

negativ effekt. Vinets relationer med variablerna ger bra möjligheter till riskreduktion i en 

portfölj genom begränsade samvarianser. De låga eller osignifikanta korrelationerna med 

råvarorna kan hänföras ur den negativa relationen som finns mellan vin och Kinas 

makroekonomiska variabler och räntemarknad. Landet driver därmed inte en positiv 

prisförändring på kort sikt för vin. Det visas också genom osignifikanta korrelationer och 

inget kausalt samband. Växelkurserna har en stor inverkan eftersom prisomräkningen har en 

direkt påverkan på handeln och en ändring skulle kunna leda till en samvarians mellan varor 

som handlas i samma valuta då priserna påverkas unisont. I och med att råvaror ofta handlas 

på termin minskar dock sannolikheten. Samtliga länders statsobligationsräntor påverkar och 

Kinas och USA:s aktiemarknader har en effekt på volatiliteten på vinmarknaden på kort sikt. 
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Vin korrelerar emellertid enbart med Storbritanniens ränta och USA:s aktiemarknad över hela 

tidsperioden vilket gör att sambandet mellan marknaderna inte är starkt. Styrkan på 

sambandet varierar över tid och det visar på att vin inte har en fast relation med varken 

råvaror eller finansiella marknader mellan perioder. Flockbeteende påverkar av den orsaken 

inte marknaden i större omfattning och förändringar i ländernas ekonomiska variabler har en 

begränsad effekt. De psykologiska faktorerna driver istället den endogena efterfrågan baserad 

på märke och årgång och det resulterar i att viner är olika eftertraktade. Vinets fundamentala 

egenskaper och begränsade utbud gör följaktligen att ett flockbeteende inte tar sig samma 

uttryck som på andra finansiella marknader vilket synliggjorts genom en avsaknad av starka 

korrelationer, inga orsakssamband och enbart ett antal påverkanssamband i varierande 

riktningar. Vin kan således te sig attraktivt baserat på möjligheterna till riskreduktion i en 

investeringsportfölj.  
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Kapitel 7. Slutsatser och implikationer 

___________________________________________________________________________ 

Kapitlet presenterar slutsatserna som kan dras utifrån empiriska resultat och analys. De 

kopplas samman med studiens problemformuleringar och syfte som leder fram till studiens 

bidrag och implikationer. Vidare redogörs för förslag till framtida forskning inom området. 

___________________________________________________________________________ 

Baserat på de ökade korrelationerna mellan marknader och tillgångsslag har studien undersökt 

kortsiktiga förhållanden mellan den alternativa investeringen vin och ett stort antal råvaror, 

växelkurser, landspecifika inflationer, aktie- och obligationsmarknader samt valda länders 

ekonomiska tillväxt mätt som BNP. Det har gjorts med syfte att undersöka om vinmarknaden 

står skild från andra investeringar och kan bidra till en riskreduktion i en portfölj. Resultaten 

visar att marknaden har begränsade korrelationer med både råvaror och finansiella marknader 

på kort och lång sikt. Vinprisförändringar orsakas inte av förändringar i någon av de studerade 

variablerna men däremot återfinns ett antal påverkanssamband som kan förklara 

samvarianserna.  

De praktiska implikationerna av en inkludering av vin i en investeringsportfölj blir 

följaktligen att tillgången har en god möjlighet till riskreduktion baserat på dess unika 

karaktäristiska särdrag. Egenskaperna gör vinmarknaden motståndskraftig mot flockbeteende 

samtidigt som den har en låg samvarians med andra marknader. Vinmarknadens upptag i en 

diversifierad portfölj kan sänka den systematiska risken genom att den inte enbart är en ny 

tillgång utan också en ny investeringsmarknad med begränsade korrelationer till de andra 

tillgångsslagen. Genom att inte vara medräknad i den teoretiska marknadsportföljen ger vin 

riskreduceringsfördelar och ett upptag av tillgången kan ge ett skift av den effektiva fronten 

till en mer fördelaktig position. För att kunna redogöra för skiftets storlek krävs det emellertid 

en uppfattning och både avkastning och individuell standardavvikelse. 

Studiens resultat angående flertalet av Kinas och USA:s olika variabler har gett en 

överraskande negativ påverkan vilket gör att volatila rörelser på marknaderna som höjer den 

systematiska risken kan motverkas av vin i en portfölj. Kina påverkar ett stort antal 

tillgångsslag både genom direkt påverkan via efterfrågan men också indirekt genom de 

finansiella marknadernas intermediära korrelationer. Eftersom Kina driver efterfrågan på 
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råvaror och är en av de ledande ekonomierna i världen är resten av världsekonomin 

sammankopplad med landet genom internationell handel. En förändring i landets ekonomiska 

variabler leder till en förändrad efterfrågan vilket påverkar flertalet finansiella marknader som 

finns representerade i en portfölj. Det sker genom företag som antingen exporterar råvaror 

eller importerar produkter och det gör att landet påverkar deras lönsamhet. Påverkan sker 

även genom sammankopplingen mellan marknaderna genom globaliseringen och 

internationell diversifiering som sprider oroligheter mellan världens ekonomier och 

marknader. Då vin och Kina har ett negativt samband i flertalet variabler kan således en stark 

påverkan från landet på de tillgångsslag som återfinns i en portfölj motverkas av vinet vilket 

leder till riskminskning. Sambandet gäller på kort sikt eftersom studien undersöker 

oförväntade förändringar och det gör att Kina har effekter på vinmarknaden på både kort och 

lång sikt. Det kommer av att Cevik och Sedik (2010) visar på att Kina driver vinets 

långsiktiga utveckling och denna studie lägger fram bevis för att landet också har en effekt på 

kortsiktiga förändringar fastän dock negativ. Ovanstående innebär att Kina har en stor 

betydelse för både vinets kortsiktiga och långsiktiga utveckling som gör att en investerare bör 

ha Kinas ekonomiska förutsättningar och dess förändringar under uppsikt.  

I likhet med Kina har den amerikanska räntemarknaden och växelkursen en negativ effekt på 

vinprisets förändringar. Aktiemarknaderna för länderna har en positiv påverkan samtidigt som 

USA:s är korrelerad med vinet som resulterar i en mindre riskreducerande effekt. BNP-

förändringens påverkan är mycket liten vilket ger den liten praktisk betydelse. Då 

investeringsbeslut med syfte att minska den totala risken baseras på korrelationerna är det inte 

påverkan som minskar den riskreducerande effekten utan den fungerar enbart som en grund 

på vilken samvarianser kan byggas. De variabler som påverkar vinprisets rörelser kan således 

användas för att förklara de korrelationer som återfinns mellan vin, råvaror och finansiella 

marknader. Statsobligationernas påverkan kan förklara samvariansen mellan Storbritanniens 

ränta och vin och också leda till de signifikanta korrelationerna som uppmätts mellan 

studerade perioder. Råvarors koppling till de finansiella marknaderna har ökat men är inte 

framstående och det resulterar i att deras intermediära korrelation inte kan stärka variablernas 

samvarians med vin. Kinas påverkan ger inte upphov till korrelationer mellan landets 

marknader och vin men det är svårt att urskilja om landets drivande roll i efterfrågan på 

råvaror bidrar till den korrelation som uppkommit. Storbritanniens positivt påverkande 

variabler i form av ränta och BNP-tillväxt ligger till grund för den korrelation som finns 

mellan statsobligationsräntan och vin. Växelkurserna kan ha en inverkan på korrelationerna 
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med råvarorna både i och med att de handlas i olika valutor men även att handlare påverkas av 

omräkningen som har effekter på priserna.  

Genom att undersöka vinets kortsiktiga förändringar har studien bidragit med en insikt i hur 

olika variabler och tillgångsslag förhåller sig till tillgångstypen. Vinets fundamentala 

egenskaper ligger till grund för marknadens elasticitet och hur starka effekter förändringar i 

de makroekonomiska variablerna får på priset. Dessa marknadsmässiga säregenskaper gör att 

vin reagerar olikt andra tillgångstyper då elsticiteten gör att de faktorer som påverkar inte 

bidrar till korrelationer i större skala. Faktorerna som har effekter på vinprisernas kortsiktiga 

förändringar kan således motsvara de som påverkar en portföljs övriga tillgångstyper men 

vinets egenskaper gör att de inte leder till samvarainser. Prisets elasticitet är en funktion av 

dessa egenskaper vilket visat sig genom produktionens bristande respons på ökningar i 

efterfrågan. Transaktionskostnaderna gör att marknaden inte svarar på förändringarna i 

samma utsträckning som andra tillgångar då både efterfrågan och utbudet blir trögrörliga. 

Tillgången står således skild från andra finansiella marknader i viss mån och vinets 

förutsättningar medför begränsade möjligheter till en sammanlänkning. Investeringsvin kan 

följaktligen sänka risken i en portfölj genom låga eller obefintliga korrelationer med de andra 

tillgångsslagen och ses som ett alternativ för investerare som söker nya marknader.  

Studiens resultat ger tydliga tecken på en vininvesterings positiva effekt på en portföljs totala 

risk. För att urskilja hur stor fördelen med en inkludering av vin är bör emellertid också 

tillgångens standardavvikelse och avkastning studeras. Genom ett sådant förfarande kan 

vinets egenskaper som investering klargöras och genom att undersöka hur den beter sig i en 

portfölj kan ett mer exakt uttalande göras om ett skift av den effektiva fronten. Det går i linje 

med Fogartys (2010) studie av australienska viner och dess påverkan på en portföljs 

riskjusterade avkastning. Han påvisar att ett upptag av vin skiftar den effektiva fronten och en 

liknande studie skulle kunna utföras för den globala marknaden för att visa effekterna vin har 

på en internationell portfölj. Det ger indikationer om att vin kan medföra att portföljen utöver 

diversifierad även blir effektiv och får en lägre systematisk risk. En annan intressant aspekt 

hade varit att utforska hur stor en vininvesteringsandel i en väl diversifierad och effektiv 

portfölj bör vara och således utforma mer konkreta andelsrekommendationer. Vidare skulle en 

grundligare undersökning gällande orsaker till korrelationernas utseende över tid vara 

intressant. Det skulle ge en mer nyanserad bild över om det är marknadens utveckling eller en 

ökad sammankoppling med andra marknader som ligger till grund för koefficienternas 

varierande signifikans och styrka.  
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Vidare skulle det vara av intresse att se hur växelkursen mellan Euro och de andra valutorna 

påverkar vinmarknadens prisförändringar. Motivet är att vin genom en överenskommelse med 

Liv-ex kan handlas i Euro och växelkursen kan därför ha en effekt.  

För att se hur de olika delarna av en ekonomi påverkar vin kan BNP-tillväxten som variabel 

brytas upp i fler mått och således erbjuda mer informativa resultat än enbart användningen av 

BNP som ensam variabel. BNP-tillväxten kan anses som ett trubbigt instrument för att mäta 

kortsiktiga förändringar då den både består av ett stort antal komponenter och mäts 

kvartalsvis. En uppdelning i delkomponenter skulle ge kortare tidsperioder och därmed fler 

observationer.  

En prognostisering av vinmarknadens rörelser hade varit intressant men en sådan blir möjlig 

först om samtliga påverkande variabler tas med i en regression. Denna typ av studie kräver 

stor noggrannhet och försiktighet i de statistiska mätningarna då handhavandet av tidsserier är 

komplext och invecklat. Vid en prognostisering krävs det därmed att fler variabler studeras 

och större noggrannhet i modellutformning för att undvika inflytandet av mellanliggande 

variabler som leder till en spurious regression.  
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Appendix 1: Vin 

___________________________________________________________________________ 

Vinet har en historia som sträcker sig över 6,500 år tillbaka i tiden (liv-ex.com) och 

marknaden växer både för konsumtions- och investeringsviner. Den årliga ökningen av 

konsumtionen har legat på cirka en procent per år och allt fler börjar efterfråga kvalitétsviner 

(Coffman & Nance, 2009). Traditionellt har vinmarknaden varit avgränsat till norra Europa 

och då främst Storbritannien men allt eftersom länder integrerats och en globalisering skett 

har den utvidgats till USA, Asien och Ryssland. En av de drivande länderna för tillväxten är 

Kina och Hong Kong som stod för 40 procent för handeln av finare viner på Liv-ex 2010 (liv-

ex.com).  

Andelen vin som klassificeras som ett investeringsvin är låg (Coffman & Nance, 2009) då 

investeringsbarheten avgörs av ett antal kriterier. Vinet ska kunna åldras på flaska, det ska 

existera tillgänglig prisinformation och det ska finnas en aktiv sekundärmarknad för handel. 

Ytterligare en betydande faktor för priset och investeringsbarheten är olika vinkritikers 

bedömningar av dess kvalité (liv-ex.com). Experters uttalanden har stor inverkan på 

prissättningen och kritikern Robert Parker som varje år rangordnar viner är både berömd och 

respekterad (Hajd Ali et al., 2008). Vinet rangordnas och klassificeras efter en 100 gradig 

skala där viner som hamnar över 96 poäng klassas som extraordinära med bra 

investeringsegenskaper (dailymail.com.uk). Resultaten publiceras i The Wine Advocate och 

ett bra betyg ger en positiv prispåverkan medan ett lägre betyg kan göra dem osäljbara om 

inte priset justeras ned (Hajd Ali et al., 2008; winefinder.se). Parkers roll i prissättningen kan 

liknas vid ett kreditvärderingsinstituts på den mer traditionella terminsmarknaden då den så 

kallade Parker-effekten som uppkommer vid rangordningen inverkar starkt på prissättningen. 

Det har resulterat i att vinkritikern blivit en institutionell del av marknaden och har en 

nyckelroll i utformandet av status och pris (Hay, 2010).  

Av de viner som handlas mest frekvent på sekundärmarknaden och därmed klassificeras som 

investeringsviner utgörs en dominerande del av viner från regionen Bordeaux i Frankrike 

(winefinder.com).  Vinerna från denna region är internationellt kända för god kvalité vilket 

ger dem kapacitet att utveckla höga priser på marknaden (wine.about.com). Ett rött 

Bordeauxvin lämpar sig bäst som investering då det kräver lagring innan det kan drickas. Det 

kan ta många år innan ett vin nått den grad av fyllighet och karaktär som är dess kännetecken 
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och det beror på att unga viner kan innehålla en hög grad av ämnet tannin som gör vinet 

astringent16. Allt eftersom vinet mognar genom lagring försvinner ämnet och vinet blir 

drickbart och utvecklar en angenäm karaktär (Ashenfelter, 2008; Jones & Storchmann, 2001). 

En utmärkande egenskap som vinerna från Bordeauxregionen har är den extraordinära 

livslängd där många årgångar har en förväntad livslängd på flera decennier. Vissa har en 

varaktighet på över ett århundrade innan kvalitén börjar minska. Den vanligaste mognadstiden 

är mellan fem till tio år innan vinet uppnår optimal smakupplevelse men mognadscykeln är 

vanligtvis inte färdig förrän cirka 70 år efter produktion (Jones & Storchmann, 2001; Coffman 

& Nance, 2009).  

Allt vin som produceras i Bordeauxregionen blir inte märkta som finare vin med 

investeringspotential då området har över 10,000 producenter. Det som slutligen skiljer de 

dyra vinerna från de billiga är en komplex sammansättning av årgång, druvans odlingsplats, 

lagringstid tillsammans med vingårdens ålder och avkastning. Vidare har 

framställningsmetoder, kvalitetskomponenter, klassificering och varje Châteaus rykte en stor 

inverkan (wine.about.com).  

Vinerna med högst anseende är tillverkade av druvor odlade i specifika gårdar och terroir17 

under optimalt klimat. De namnges efter det Château som kontrollerat 

framställningsprocessen och det slutgiltiga priset präglas av slottets rykte och status som 

märket erhållit under åren (Ashenfelter, 2008). Dock är det viktigt att vingårdarna följer 

riktlinjerna som skapats av Bordeaux för att få namnge vinet efter ett specifikt slott inom 

regionen. De uppsatta reglerna berör vilka druvvariationer som tillåts, var och hur de odlas 

samt vilken alkoholhalt den slutgiltiga produkten får ha (wine.about.com). Systemet 

garanterar en viss standard och kunskap om ett Château eller vingård står för mycket av den 

information som behövs för att bedöma den slutliga kvalitén (Ashenfelter, 2008). De 

odlingsförhållanden och miljöfaktorer som skiljer de olika områdena och gårdarna åt inom 

regionen är avgörande för den slutliga kvalitén och därmed dess pris (Coffman & Nance, 

2009). Samspelet mellan terroir, jordmån och klimat är speciellt för varje vinsort och är 

avgörande för vinets karaktär och hur den kommer utveckla sig under lagringen. Eftersom det 

enbart är viner av hög kvalité som kan erhålla en värdeökning under mognadsprocessen är 

                                                           
16 En beteckning som beskriver vinets smak och då oftast med hänvisning till vilken känsla vinet lämnar i 

munnen, exempelvis torrhet, fruktighet och strävhet (dryckesskolan.se).  
17 ” Terroir” betecknar en grupp vingårdar eller viner som kommer från eller ligger i samma region. De har 

därmed likartad jordtyp, väderförhållanden, druvor och utrustning för vinframställningen vilka har en betydande 

inverkan på viners specifika smakkaraktär (terroir-france.com). 
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dessa faktorer av stor vikt (Jones & Storchmann, 2001; wine.about.com). Ytterligare en faktor 

som är helt avgörande för den slutgiltiga kvalitén är vädret vilket kan förklara upp till 80 

procent av variationen mellan olika årgångar (Jones & Storchmann, 2001).  

Vinerna från Bordeaux rangordnas i ett klassificeringssystem som varit i bruk sedan år 1855. 

Det här systemet är den mest omfattande klassificeringen av viner som finns tillgängligt och 

den delar in viner från 61 olika Château i fem olika kategorier kallade Growths (Coffman & 

Nance, 2009). Det utvecklades ursprungligen för att avgränsa de bästa Bordeauxvinerna på 

1855-års International Exposition i Paris där vinerna skulle kategoriseras utifrån kvalité och 

pris. Systemet tillämpas fortfarande och indelningen som gjordes inledningsvis är till stor del 

oförändrad. Detta anrika system lade grunden för Bordeauxvinets exklusivitet och renommé 

som glamoröst men trots sin acceptans som statussättare omfattar klassificeringen enbart 

omkring tre procent av Bordeaux`s vinmarknad (wine.about.com).  

Vinmarknaden har genomgått stora förändringar efter internets uppkomst då den tidigare 

handeln karaktäriserades av brist på transparens och likviditet. Förr sköttes försäljningen 

vanligtvis av auktionshus runt om i världen, informationsflödet var långsamt och det fanns 

ingen publik källa för prisinformation. Idag har prisinformationen en stor spridning och det är 

vanligt med vinrecensioner vilket bidragit till en högre transparens och effektivisering av 

marknaden. Då handeln till en viss del blivit internetbaserad har tillgången till 

vininvesteringar och olika handlare växt och ökat likviditeten på marknaden. Den 

lättåtkomliga tillgången på data och minskade inträdesbarriärer har medfört en ökning av nya 

aktörer på marknaden (liv-ex.com). Marknaden är dock ung och inte helt effektiviserad då 

dess relativt ringa storlek gör den mindre likvid än andra finansiella marknader (liv-ex.com; 

Coffman & Nance, 2009). Det gör att det finns svårigheter för stora internationella investerare 

att ta positioner då det är svårt att både köpa och likvidera stora kvantiteter (Coffman & 

Nance, 2009).  

De populäraste vinerna från Bordeaux har haft en kraftig prisuppgång då den globala 

efterfrågan ökat och marknaden för finare viner värderades 2012 till cirka fyra miljarder US-

dollar. Prisökningen och den stigande efterfrågan har resulterat i att vissa Bordeauxslott har 

ökat sitt marknadsvärde till över 15 miljarder Euro och deras status som lyxmärke har stärkts. 

En investering i vin har gett en god avkastning då den legat på 15 procent årligen de senaste 

20 åren (liv-ex.com).  
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Liv-ex är den ledande internetbaserade marknadsplatsen för fina viner och dess medlemmar 

har tillgång till ett brett spektrum av både köpare och säljare. Handelsplatsen har ett stort antal 

medlemmar och står för en majoritet av den globala omsättningen av finare viner. En 

anledning till deras marknadsposition är den låga kommissionen på enbart en procent av priset 

vilket medför att de erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att bedriva handeln på. Liv-ex ledande 

roll möjliggör för dem att vara marknadens enda källa till oberoende, transparent och precis 

prisinformation. De tillhandahåller även omfattande marknadsinformation som till exempel 

data från realtidhandeln och historiska priser som inhämtats från handlare och auktionshus 

runt om i världen. För att erbjuda ett exakt marknadsvärde på vin tillhandahåller Liv-ex 

värdering av vinerna som innefattar både konfidentiell och marknadsinformation vilket gör att 

värderingen skiljer sig från olika köpmäns listpriser. Priserna sätts i Pund eller Euro beroende 

på kontraktets utformning och vinet handlas i enhet om 12 flaskor innehållande 75 cl styck. 

En värdering kan ske förutsatt att vinet har en aktiv handel på sekundärmarknaden (liv-

ex.com).  

För att tillhandahålla en så effektiv handel som möjligt tillhandahåller Liv-ex en speciell 

lager- och transportlösning för handlarna kallad Vine. Den är fullt integrerad med 

handelsplatsen och är belägen i anslutning till Liv-ex i London City Bonds lagerlokaler i 

Essex och i Bordeaux i Frankrike. Vine är specialiserad på fina investeringsviner och fungerar 

som en mellanlagring under tiden vinet är till försäljning på plattformen. Vid en försäljning 

lämnas vinet in till Vine och när transaktionen och affären är avslutad hämtas det ut av 

köparen. Vine kan erbjuda långtidsförvaring då det finns möjligheter att sluta kontrakt om 

andra lagringsförhållanden. Det ger en handlare möjligheten att lagra vinerna under lämpliga 

förhållanden med reglerad temperatur, försäkring och övervakning (liv-ex.com). Fördelen 

med att lagra vinet hos professionella lagringsföretag är att de tillhandahåller rätt miljö och 

förhållanden under vilken vinet ska lagras. Det ger mer tyngd åt vinets medföljande logg då 

de försäkrar att vinet lagrats under rätt förhållanden gällande luftfuktighet, temperatur och 

skyddade från solljus och vibrationer. Förvaring i en privat vinkällare kan minska värdet på 

vinet då det till skillnad från professionell lagring gör det svårt att kontrollera flaskans 

ursprung och säkerställa kvalitén (Coffmann & Nance, 2009; octavianvaults.co.uk).   

Liv-ex har fyra index som alla har olika utformning.  

 Liv-ex Fine Wine 50 Index (LVX 50) följer de dagliga prisrörelserna för Bordeaux 

First Growths som är de mest handlade vinerna på marknaden. Indexet omfattas enbart 
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av de tio senaste årgångarna exkluderat från vin som inte ännu tappats på flaska (En 

Primeur). Indexet är prisvägt och varje komponent representeras av en låda bestående 

av 12 stycken 75 cl flaskor (liv-ex.com). 

  

 Liv-ex Fine Wine 100 Index (LVX 100) representerar prisrörelserna för de 100 mest 

eftertraktade vinerna på marknaden. Indexet har utsetts till vinmarknadens ledande 

riktmärke av Reuters och sammanställs månadsvis. Majoriteten av vinerna i indexet är 

Bordeauxviner och övriga är viner från Italien och regionerna Burgundy, Champagne, 

Rhone i Frankrike. Indexet är utformat för att ge varje vin en vikt som motsvarar dess 

inverkan på marknaden och tar hänsyn till ursprungliga produktionsnivåer och en 

minskad kvantitet som uppkommer då vinet åldras och konsumeras. Kravet på ett vin 

för att få ingå i indexet är att det fått bra omdömen från kritiker samt att varan är 

fysiskt tillgängligt på den brittiska marknaden. Prissättningen sker utifrån all 

tillgänglig information angående sälj- och köpkurser som sedan kontrolleras av en 

kommitté inom Liv-ex. Priset för varje vin multipliceras därefter med vinets 

genomsnittliga produktionsnivå som sedan minskas gradvis vartefter vinet åldras. Då 

vinet nått en ålder på 25 år tas det bort från indexet då vinets volym anses vara för låg 

för att erbjuda en stark andrahandsmarknad (liv-ex.com). 

 

 Liv-ex Bordeaux 500 Index (LVX BDX 500) följer trender på vinmarknaden och är 

det mest omfattande indexet då det följer priserna på 500 ledande viner. Indexet delas 

in i sex delindex bestående av the Fine Wine 50, the Right Bank 50, the Second Wine 

50, the Sauternes 50, the Right Bank 100 and the Left Bank 200, vilka i sin tur utgörs 

av olika vinsorter. Indexet är prisviktat och består av de tio sista fysiskt tillgängliga 

årgångarna av varje kvalificerad etikett (liv-ex.com). 

 

 Liv-ex Fine Wine Investables Index (LVX INV) följer de mest investeringsbara 

vinerna på marknaden som utgörs av cirka 200 viner från de 24 populäraste Château i 

Bordeaux. Indexet är utformat för att spegla resultatet för en typisk 

vininvesteringsportfölj och omfattar data som sträcker sig tillbaka till 1988. 

Årgångarna som representeras i indexet är från 1982 och väljs ut baserat på de poäng 

(minst 95) som erhålls från Robert Parker och andra ledande kritiker. De åtta 

populäraste sorterna från Bordeaux tas in med en rating på minst 90. Liv-ex har 

beräknat priserna från år 2001 och priserna dessförinnan har erhållits från olika 
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ledande vinhandlare. Indexet tillämpar olika korrigeringar för minskad kvantitet och 

brist för att ta hänsyn till äldre viner. Liksom de andra indexen sätts priserna på 

vinerna enligt Liv-ex egen värdering ”Liv-ex Mid Price” och tar medianen mellan 

nuvarande högsta köpkurs och lägsta säljkurs på handelsplattformen i beaktande. 

Priserna viktas och verifieras sen av en värderingskommitté där en särskild viktning 

sker för årgångar äldre än 15 år och viner med en låg årlig produktion (liv-ex.com). 

En investering i vin kan ske på många sätt där det är investerarens preferenser som är 

avgörande för portföljens utformning. Beroende på kunskapsnivå, intresse och riskaptit ser 

alternativens fördelar olika ut och de har olika kringkostnader och avgifter (Coffmann & 

Nance, 2009). Då en recession kan resultera i en temporär nedgång i efterfrågan på speciella 

viner kan en investering i det skedet vara lönsam och då tiden för konsumtion av fina viner 

ofta ligger långt fram i tiden tenderar tidshorisonten att jämna ut fluktuationer i priset till 

fördel för en real värdeökning allt eftersom vinet mognar (Coffmann & Nance, 2009). Vin är 

därmed en bättre investering på lägre sikt då prisvolatiliteten på kort sikt kan innebära risker 

eftersom en dämpad efterfrågan sänker likviditeten på marknaden och försvårar en likvidation 

av en position.  

Investeringar i vin är en diversifieringsprocess då en portfölj bör bestå av viner med olika 

mognadscykler och i spridda åldrar. Genom att investera i äldre mognare viner skapas en 

kortare investeringscykel samtidigt som de har en lägre prisvolatilitet eftersom kvalitén på 

vinet är relativt välkänd (Coffmann & Nance, 2009).  

Vin som investering: En investering i den fysiska produkten kan ske både genom auktioner 

och genom olika vinmäklare som genom sitt medlemskap på olika handelsplattformer såsom 

Liv-ex kan erbjuda tillgång till marknaden. Mäklaren Winefinder.se erbjuder redan 

färdigutformade paket bestående av utvalda viner för 100,000 kronor till den investerare med 

mindre kunskaper om vilka viner som är värda att investera i eller behöver assistans för att 

starta sin egen vinkällare (winefinder.se). 

Auktionerna sker normalt sett på plats, över telefon eller på internet men till skillnad från 

internetbaserade vinmäklare och handelsplattformer sker auktionerna inte lika frekvent. Det 

premium som måste betalas är dessutom högre och ligger många gånger på cirka 10 procent. 

Auktionshusen tillhandahåller normalt sett en logg över vinets lagrings- och transporthistoria 

vilket medför att härkomsten kan säkerställas och på så vis minska risken för bedrägerier. 
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Auktioner är dock ett riskfyllt sätt att investera i vin då en inspektion av den fysiska varan inte 

är möjlig. De internetbaserade auktionerna representerar det billigaste sättet att investera i vin 

men det finns en risk i att ursprung och skick inte kan garanteras (Coffmann & Nance, 2009). 

Vinfonder finns i ett litet antal och då de är relativt nystartade är avkastningsinformationen 

begränsad. Marknaden är inte reglerad vilket kräver en aktsamhet från investerarens sida vid 

en investering (Coffmann & Nance, 2009, asianpalet.com). Många investeringsbanker såsom 

Deutsche Bank har börjat erbjuda investeringar i vinfonder och då vininvesteringar blivit en 

stor succé i Kina gav regeringen 2011 sitt tillstånd till skapandet av landets första fond av den 

här typen (asianpalet.com; winefinder.se). De flesta fonderna är placerade i London och bland 

dem återfinns The Vintage Wine Fund som startades 2002, The Wine Investment Fund från 

2003 och Fine Wine Investment Fund (asianpalet.com). Avgifterna som följer en investering i 

en vinfond har samma utformning som en typisk hedgefond med mellan 15 till 20 procent i 

avgift på avkastningen vid förfall. Avgifter vid avyttring i ett tidigt skede är vanligt 

förekommande för att motverka kortsiktiga investerare då avyttring enbart är tillåtet en gång 

per år. Till detta tillkommer managementavgifter på mellan 1,5 till 2,5 procent årligen. Många 

fonder har dessutom avgifter för initiala investeringar på fem procent (Coffmann & Nance, 

2009; wineinvestmentfund.com; vintagewinefund.com; winegrowthfund.com).  

Ett problem är att en stor del av fondernas avkastning är nära sammankopplade med 

prisutvecklingen på marknaden och Liv-ex är den enda kanal som tillhandahåller den sortens 

information. De täcker emellertid inte information om när det är bäst att avyttra 

vininvesteringar för att erhålla ett så bra pris som möjligt, om det har en rättvisande värdering 

eller viken kanal en fond ska använda för att genomföra en likvidering (asianpalet.com). 

Fonderna är högst spekulativa och har en hög risk samtidigt som de är inte är reglerade av The 

Financial Services Authority (FSA) (wineinvestmentfund.com).  

En Primeur (primör) kan likställas med en termin eftersom det dröjer omkring 30 månader 

innan vinet tappas på flaska och då konsumenterna saknar direkt information vid tiden för 

affären blir marknaden högst spekulativ (Hay, 2010). En investering i ett vin En Primeur är 

riskfyllt och meningarna går isär om en sådan strategi lönar sig. Det finns inget som med 

säkerhet kan avgöra hur vinet kommer smaka då det mognar och Ashenfelter (2008) kommer 

i sin studie fram till att priset på En Primeur sällan matchar priset då vinet åldras. Priset är 

känsligt för olika proxys angående kvalitén under den osäkerhet som rör värdeökningen vinet 

genomgår mellan stadiet En Primeur till flaskvin (Hey, 2010).   
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Appendix 2: Tabell över korrelationernas 

utveckling 

___________________________________________________________________________ 

Tabell över korrelationerna för tvåårsperioder. Markerade värden visar på signifikans vid en 

95-procentig nivå.  

 93-95 95-97 97-99 99-01 01-03 03-05 05-07 07-09 09-11 11-13 

Guld 0,0994 -0,1139  0,0074 0,0530 -0,0892 0,1118 0,0321  -0,0045 -0,0948  -0,0703 

Silver -0,1122 -0,1102  -0,1024 0,1032 0,2459  0,0587 -0,2433  0,2568  -0,1230  0,1344 

Platina -0,1083 -0,0916  0,4452 0,2512  -0,2038 0,4662 0,1941 0,5093 0,1740 0,3329 

Palladium -0,0737 -0,0306 0,1033 0,1484 -0,0691 0,1578 -0,1895 0,5082 0,2634 0,4531 

Aluminium -0,0090 -0,2138 0,1382 -0,0283 -0,0395 0,0337 -0,0602 0,4200 0,0695 0,3503 

Bly 0,1663 0,0921 0,2428 0,2101 -0,1708 0,2291 -0,1684 0,3694 -0,1439 0,3834 

Koppar 0,2504 -0,0844 -0,0741 0,0514 -0,0054 0,0853 0,4228 0,4541 0,0668 0,3965 

Tenn -0,0012 -0,0567 -0,0234 -0,3365 -0,0841 0,0887 0,0611 0,2645 0,0189 0,4572 

Nickel 0,2895 -0,0504 0,1188 0,0897 0,0530 0,1703 0,2000 0,3337 0,2551 0,3907 

Stål  0,1717 0,5258 0,2456 0,0104 -0,1046 0,1039 0,2748 0,2558 0,2041 

Zink 0,1139 -0,1764 0,1927 0,0254 -0,1998 0,2949 -0,0952 0,4071 0,0084 0,3129 

Olja 0,1919 -0,1453 0,2374 0,2640 -0,2363 0,3921 0,1087 0,3631 -0,2318 0,2551 

Naturgas -0,2432 -0,0696 0,1450 0,0605 -0,4904 0,2743 -0,0775 -0,0152 -0,1526 -0,1498 

Bensin 0,2494 -0,3303 0,1203 0,1203 -0,2125 0,4085 0,1780 0,4399 -0,0895 0,5041 

Etanol 0,1838 -0,0616 0,1913 -0,3655 0,0615 -0,4839 -0,0417 0,0423 0,0823 0,0341 

Kol    0,3456 -0,3812 0,0455 0,2025 0,3563 -0,1007 0,1949 

Kaffe 0,1828 -0,2818 -0,0375 -0,3571 -0,4168 0,1434 -0,2030 0,2972 -0,1346 -0,0406 

Majs 0,0192 0,0563 -0,4552 0,1246 -0,0329 0,0650 -0,2025 0,4354 0,0889 0,1426 

Bomull -0,1048 0,0292 0,2153 0,4147 0,0122 0,3547 0,0192 0,2888 0,1574 0,4727 

Havre -0,0442 -0,2232 -0,1227 0,0114 0,1109 0,2765 0,1383 0,2631 -0,3700 0,1353 

Sojabönor -0,0312 -0,4528 -0,4388 0,3091 0,0046 -0,0999 0,1016 0,4539 0,0359 0,1524 

Vete -0,2766 -0,1735 -0,1700 0,3745 -0,1489 0,3564 0,1453 0,3811 -0,2089 -0,0654 

Kakao 0,0661 0,1282 -0,0211 0,2385 -0,0655 -0,0394 0,5024 0,2856 0,1982 0,1610 

Ull  0,2322 0,4225 0,0954 -0,0333 0,1079 0,0832 0,1486 0,0126 0,4818 

Ris -0,1186 0,0983 -0,1799 0,6177 0,2651 -0,0333 0,2464 0,0772 0,1128 -0,0687 

Socker -0,0597 0,0367 -0,0977 -0,0007 -0,2110 -0,1101 -0,1147 -0,0736 -0,2573 0,0858 

Boskap -0,0779 0,4215 0,1989 -0,4583 0,0202 -0,0802 0,2395 0,3892 0,2389 -0,0371 

Gris -0,2676 -0,0053 0,0114 -0,1373 0,1258 -0,2647 0,1876 0,2440 0,0863 0,0080 

Kyckling 0,1289 0,4801 0,1345 -0,1663 0,1065 0,1190 0,2574 0,3428 -0,1229 -0,0799 

Kinas SM -0,2616 -0,0537 -0,3137 0,1283 -0,1960 0,0896 0,4441 0,2456 -0,0350 0,2865 

DJ 0,1552 -0,0450 -0,0646 -0,0402 -0,1233 -0,0170 -0,1284 0,4453 0,0736 0,3660 

FTSE -0,2862 -0,2054 0,0573 -0,1649 -0,1487 -0,1025 -0,2328 0,4836 0,0910 0,5005 

UKB 0,3847 0,1080 -0,2213 0,0797 0,2765 -0,1483 0,5405 0,2011 0,0606 0,5023 

USAB -0,0526 0,0679 -0,0763 -0,3795 0,1242 -0,0725 0,3692 0,1200 0,0272 0,5010 

CHB     0,2627 -0,1509 0,1896 0,5148 0,1585 0,2284 
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Appendix 3: Korrelationsgrafer 

___________________________________________________________________________ 

Perioderna omfattar åren: 

1993-

1995 

1995-

1997 

1997-

1999 

1999-

2001 

2001-

2003 

2003-

2005 

2005-

2007 

2007-

2009 

2009-

2011 

2011-

2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Nedan följer grafer över korrelationernas utveckling över tidsperioden som presenterats i 

appendix 2. 
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Appendix 4: Regressionsmodellering 
___________________________________________________________________________ 

Nedan följer tabeller över regressionsmodelleringen. Redovisade siffror står för p-värdet för 

respektive variabel.  

Wine är vin, CHB är Kinas statsobligationsränta, UKB är Storbritanniens 

statsobligationsränta, USAB är USA:s statsobligationsränta, CHI är Kinas inflation, UKI är 

Storbritanniens inflation, USAI är USA:s inflation, GBPEURO är växelkursen mellan Pund 

och Euro, GBPCNY är växelkursen mellan Pund och Kinas Yuan, GBPHKD är växelkursen 

mellan Pund och Hong Kong-dollar, GBPUSD är växelkursen mellan Pund och US-dollar, 

CSM är Shanghai SE Composite, DJ är Dow Jones, FTSE är FTSE 100, CHBNP är Kinas 

BNP-tillväxt, UKBNP är Storbritanniens BNP-tillväxt och USABNP är USA:s BNP-tillväxt. 

Makrovariabler och finansiella marknader: 

Regression 1: 

Regression 

nr 

1 2 3 4 5 6 

L.Wine 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

L2.Wine 0,463 0,318 0,240 0,236 0,284 0,254 

L3.Wine 0,902 - - - - - 

USAB 0,094 0,087 0,068 0,052 0,064 0,049 

L.USAB 0,714 0,721 0,902 - - - 

L2.USAB 0,686 0,673 0,760 0,769 0,787 - 

L3.USAB 0,412 0,434 0,159 0,129 0,111 0,071 

CHB 0,584 0,576 0,454 0,413 0,413 0,240 

L.CHB 0,119 0,116 0,077 0,056 0,050 0,046 

L2.CHB 0,733 0,716 0,812 0,831 0,760 - 

L3.CHB 0,889 0,892 - - - - 

UKB 0,011 0,011 0,008 0,007 0,008 0,004 

L.UKB 0,156 0,151 0,189 0,056 0,056 0,041 

L2.UKB 0,119 0,117 0,110 0,114 0,121 0,003 

L3.UKB 0,875 0,919 - - - - 

CHI 0,638 0,629 0,590 0,580 0,615 0,548 

L.CHI 0,063 0,056 0,057 0,032 0,033 0,029 

L2.CHI 0,289 0,284 0,309 0,317 0,301 0,273 

L3.CHI 0,845 0,846 0,852 0,872 - - 

UKI 0,741 0,723 0,909 - - - 

L.UKI 0,547 0,525 0,164 0,119 0,129 0,079 

L2.UKI 0,899 - - - - - 

L3.UKI 0,744 0,738 0,895 0,900 - - 

Auto/hetero - - - - - - 
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Regression 2: 

Regression nr 1 2 3 

L.Wine 0,000 0,000 0,000 

L2.Wine 0,000 0,000 0,000 

L3.Wine 0,072 0,048 0,030 

USAI 0,810 - - 

L.USAI 0,724 0,751 - 

L2.USAI 0,907 0,922 - 

L3.USAI 0,592 0,547 0,499 

GBPEURO 0,113 0,100 0,101 

L.GBPEURO 0,326 0,331 0,378 

L2.GBPEURO 0,110 0,204 0,183 

L3.GBPEURO 0,058 0,194 0,122 

GBPCNY 0,891 - - 

L.GBPCNY 0,758 0,649 0,746 

L2.GBPCNY 0,227 0,153 0,288 

L3.GBPCNY 0,539 0,656 0,606 

Auto/hetero - - - 

 

Regression 3: 

Regression 

nr 

1 2 3 4 5 6 

L.Wine 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

L2.Wine 0,012 0,010 0,011 0,000 0,025 0,011 

L3.Wine 0,012 0,010 0,026 0,034 0,000 0,000 

GBPHKD 0,022 0,020 0,055 0,005 0,000 0,000 

L.GBPHKD 0,079 0,075 0,123 0,154 0,019 0,035 

L2.GBPHKD 0,005 0,004 0,008 0,018 0,336 - 

L3.GBPHKD 0,063 0,060 0,245 0,253 - - 

GBPUSD 0,025 0,023 0,060 0,006 0,000 0,000 

L.GBPUSD 0,082 0,078 0,125 0,146 0,019 0,035 

L2.GBPUSD 0,002 0,001 0,004 0,009 0,370 - 

L3.GBPUSD 0,084 0,080 0,304 - - - 

CSM 0,881 - - - - - 

L.CSM 0,000 0,000 0,000 0,003 0,007 0,015 

L2.CSM 0,090 0,074 0,060 0,427 - - 

L3.CSM 0,397 0,420 - - - - 

DJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

L.DJ 0,000 0,000 0,001 0,000 0,058 0,068 

L2.DJ 0,000 0,000 0,000 0,003 0,012 0,017 

L3.DJ 0,739 - - - - - 

FTSE 0,234 0,277 - - - - 

L.FTSE 0,000 0,000 0,001 0,000 0,009 0,008 

L2.FTSE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

L3.FTSE 0,079 0,033 0,283 - - - 

Auto/hetero - - - - - - 
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Alla variabler: 

Regression A: 

Regression nr 1 2 

L.Wine 0,000 0,000 

L2.Wine 0,018 0,015 

L3.Wine 0,006 0,005 

USAB 0,471 0,462 

L3.USAB 0,916 0,916 

L3.USAI 0,771 0,766 

GBPEURO 0,988 - 

L.GBPEURO 0,767 0,759 

L2.GBPEURO 0,392 0,358 

L3.GBPEURO 0,945 - 

GBPHKD 0,510 0,495 

L.GBPHKD 0,853 0,835 

Auto/heter - - 

 

Regression B: 

Regression nr 1 2 

L.Wine 0,000 0,000 

L2.Wine 0,129 0,144 

L3.Wine 0,211 0,240 

L2.GBPCNY 0,023 0,015 

L.CHI 0,261 0,216 

L.UKI 0,826 0,785 

L.CSM 0,027 0,021 

DJ 0,001 0,000 

L2.DJ 0,930 - 

L.FTSE 0,138 0,131 

L2.FTSE 0,853 - 

CHB 0,063 0,074 

L.CHB 0,010 0,010 

UKB 0,102 0,113 

L.UKB 0,044 0,044 

L2.UKB 0,048 0,040 

GBPUSD 0,218 0,209 

L.GBPUSD 0,367 0,351 

Auto/hetero - - 
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Alla variabler i en regression: 

Regression nr 1 2 3 4 5 6 

(slutgiltig) 

L.Wine 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

L2.Wine 0,419 0,339 0,346 0,459 - - 

L3.Wine 0,951 - - - - - 

USAB 0,085 0,063 0,038 0,046 0,038 0,046 

L3.USAI 0,691 0,683 - - - - 

L.GBPEURO 0,776 - - - - - 

L2.GBPEURO 0,511 0,477 - - - - 

GBPHKD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

L2.GBPCNY 0,003 0,002 0,000 0,000 0,000 0,033 

L.CHI 0,222 0,234 0,179 0,196 0,203 - 

L.CSM 0,060 0,064 0,089 0,062 0,077 0,000 

DJ 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 

L.FTSE 0,277 0,297 0,352 - - - 

CHB 0,011 0,009 0,004 0,003 0,006 0,013 

L.CHB 0,051 0,040 0,026 0,019 0,018 0,017 

UKB 0,050 0,038 0,019 0,020 0,021 0,001 

L.UKB 0,005 0,003 0,002 0,000 0,000 0,000 

L2.UKB 0,019 0,013 0,002 0,002 0,001 0,000 

GBPUSD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Auto/hetero - - - - - - 

 

 

BNP:  

 1 2 2 4 5 6 7 8 9 

L.Wine 0,841 0,852 - - - - - - - 

L2.Wine 0,017 0,016 0,015 0,014 0,011 0,009 0,009 0,009 0,009 

L3.Wine 0,688 0,648 0,576 0,581 0,581 0,593 0,611 - - 

CHBNP 0,869 - - - - - - - - 

L.CHBNP 0,006 0,006 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,006 

L2.CHBNP 0,540 0,551 0,500 0,530 0,551 0,614 - - - 

L3.CHBNP 0,149 0,146 0,143 0,153 0,166 0,185 0,611 0,196 0,212 

UKBNP 0,649 0,660 0,660 0,669 - - - - - 

L.UKBNP 0,561 0,573 0,567 0,531 0,506 0,495 0,529 0,493 - 

L2.UKBNP 0,367 0,370 0,361 0,397 0,419 0,435 0,439 0,448 0,438 

L3.UKBNP 0,291 0,274 0,265 0,248 0,256 0,272 0,312 0,303 0,327 

USABNP 0,527 0,537 0,530 0,553 0,655 - - - - 

L.USABNP 0,373 0,372 0,369 0,361 0,343 0,365 0,419 0,411 0,560 

L2.USABNP 0,728 0,725 0,715 - - - - - - 

L3.USABNP 0,512 0,517 0,513 0,526 0,509 0,494 0,498 0,482 0,479 

Auto/hetero - - - - - - - -  
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 10 11 12 

(slutgiltig) 

13 

L.Wine - - - - 

L2.Wine 0,091 0,003 0,086 - 

L3.Wine - - - - 

CHBNP - - - - 

L.CHBNP 0,047 0,011 0,041 0,030 

L2.CHBNP - - - - 

L3.CHBNP 0,282 - - - 

UKBNP - - - - 

L.UKBNP - - - - 

L2.UKBNP 0,085 0,444 - - 

L3.UKBNP 0,015 0,396 0,048 0,399 

USABNP - - - - 

L.USABNP - - - - 

L2.USABNP - - - - 

L3.USABNP 0,000 0,373 0,000 0,475 

Auto/hetero - - Hetero Auto 

 


