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Sammendrag

Vi m̊aler kostnadene ved å handle aksjer p̊a Oslo Børs i perioden 1980–2008. Vi viser
utviklingen over tid i tre empiriske m̊al p̊a (implisitte) handlekostnader: Spread, et m̊al
foresl̊att av Roll (1984) og et annet utviklet av Lesmond et al. (1999). Vi finner at kostnadene
ved å handle p̊a børsen varierer over tid, med perioder med lave handlekostnader i slutten
av åtti̊arene og nitti̊arene og med kostnadene vesentlig høyere p̊a begynnelsen av nittitallet
og perioden rett etter århundreskiftet. Handlekostnadene ved Oslo Børs sank i de siste årene
fram til finanskrisen, dog ikke dramatisk lavere enn tilsvarende tall i tidligere perioder. Under
finanskrisen i 2007–2008 har handlekostnadene steget igjen.

Innledning

N̊ar en skal handle aksjer er en viktig del av beslutningen kostnadene ved aksjehandel. I denne
artikkelen ser vi empirisk p̊a dette spørsm̊alet med data fra Oslo Børs i perioden 1980 til i
dag. I utgangspunktet høres dette ut som et enkelt spørsm̊al å stille, men det er faktisk mer
utfordrende enn det kan høres ut. Utfordringen ligger i at det ikke er en entydig m̊ate å m̊ale
handlekostnader ved omsetning av aksjer. Vi trenger derfor først å foreta en begrepsavklaring,
vise hvordan en kan tenke p̊a kostnadsm̊aling, før vi ser p̊a de faktiske tallene for Oslo Børs. I
artikkelen begynner vi derfor med å introdusere de tre kostnadsm̊alene vi bruker, før vi viser
estimerte kostnader og sammenligner de tre kostnadsm̊alene. Vi ser ogs̊a litt p̊a faktorer som
p̊avirker en aksjes handlekostnad.

1 Kostnader ved aksjehandel

Vi vil alts̊a m̊ale kostnaden ved aksjehandel. Som sagt er dette faktisk et utfordrende spørsm̊al.
Problemet er at begrepet “kostnad ved å handle aksjer” ikke er vel definert.

La oss bruke ett enkelt eksempel til å illustrere problemene. Du ønsker å kjøpe 100 aksjer i
StatoilHydro. Du sl̊ar opp aksjekursene p̊a nettet og finner at siste transaksjon i aksjen skjedde
til en pris av NOK 137,80. For å kjøpe 100 aksjer kan du alts̊a regne med å betale NOK 13 780.
Du sender en kjøpsordre til din megler. Megleren gjør ordren og belaster deg NOK 13 950 for de
100 aksjene, alts̊a 130 mer enn du forventet. Handlekostnader for en aksjetransaksjon er relatert
til slike differanser i verdier før og etter en handel.

Hvis vi ønsker å tenke systematisk p̊a handlekostnader er det nyttig å skille mellom følgende
begreper:

∗Bernt Arne Ødegaard er ved Universitetet i Stavanger, Norges Bank og Handelshøyskolen BI. Arbeidet er
finansiert av Finansmarkedsfondet gjennom prosjektet The liquidity of the Oslo Stock Exchange. Jeg er takknemlig
for kommentarer fra en anonym referent og John C Langli (redaktør).
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• Direkte handlekostnader

• Indirekte handlekostnader

– “Price impact”

– “Opportunity cost/Implementation shortfall”

De direkte handlekostnadene er enkle å m̊ale, det er slike ting som kostnader til VPS for regist-
rering, meglerkommisjon, m.v. I eksempelet, la oss si at du betalte NOK 100 i slike kostnader.
Det ville gi en direkte handlekostnad relativt til den opprinnelige prisen p̊a 100

13 780 = 0, 73%. Men
dette forklarer ikke hele forskjellen mellom den opprinnelige prisen og den endelige kostnaden
ved handelen. Det resterende skyldes “price impact,” at prisene flytter seg som et resultat av
din handel. La oss si at p̊a det tidspunktet din megler skal legge inn ordren i ordreboken, er
den beste salgskursen (laveste pris som en trader er villig til å selge aksjen for – eng: “best ask
price”) 138,50, og den beste kjøpskursen (høyeste prisen som en trader er villig til å kjøpe aksjen
for – eng: “best bid price”) 137,80. Hva din megler gjør n̊a er avhengig av dine instrukser. Hvis
du virkelig ønsker aksjen, kan din megler akseptere den beste prisen i ordreboken p̊a 138,50,
ved å sende inn en “limit” ordre p̊a 100 aksjer til pris 138,50. Dette er hva vi kaller “price
impact,” forskjellen mellom den siste handelen (137,80) og den nødvendige prishøyningen (til
138,50) som var nødvendig for å f̊a “gjort” handelen umiddelbart.

Hvis du hadde vært villig til å risikere ikke å f̊a aksjen, kunne din megler ha lagt inn en
kjøpsordre for 100 aksjer til en kurs p̊a f.eks. 138. Problemet er at dette p̊afører deg en risiko,
nemlig at prisen kan flytte seg i “feil” retning. Hva n̊a om det, rett etter at du har lagt inn din
ordre, kommer en nyhet om at StatoilHydro har gjort et stort oljefunn? Aksjeprisen vil da g̊a
opp, la oss si til 150. Ved slutten av handledagen sitter du der uten noen StatoilHydro aksjer.
Et slikt utfall er et eksempel p̊a en “opportunity cost”, eller “implementation shortfall.”

“Implementation shortfall” defineres vanligvis som en kostnad ved at din portefølje ikke
er den som du ønsket. Dette er en kostnadskomponent som er svært vanskelig å m̊ale, og er
ikke noe som kan estimeres fra offentlige data, siden det er nødvendig med data om ønskede
porteføljer i stedet for de faktiske porteføljene.1

Som det ovenst̊aende eksemplet med all ønskelig tydelighet burde vise, er handlekostnader
noe som er vanskelig å definere, noe som selvfølgelig gjør dem enn̊a vanskeligere å empirisk
estimere. I denne artikkelen vil vi se p̊a empiriske estimater av handlekostnader. Vi vil m̊atte
nøye oss med noen aspekter av handlekostnader, hvor en begrensende faktor er tilgang p̊a
data. Typiske empiriske kostnadsm̊al beregnes ut fra data p̊a alle handler (og ordrer) i børsens
handlesystem. Slike data har vi dessverre ikke tilgjengelig for en lengre tidsperiode. Gitt v̊art
m̊al om å se p̊a utviklingen i handlekostnadene i en lengre periode, må vi nøye oss med m̊al som
kan estimeres fra mer begrensede data, nemlig daglige observasjor av (slutt) kurser og volum
p̊a Oslo Børs. Ut i fra disse dataene kan vi ikke beregne de direkte handlekostnadene, som
krever mer informasjon, og m̊a nøye oss med estimater p̊a implisitte handlekostnader. Selv om
vi ikke f̊ar et totalbilde av kostnadene, er typiske resultat i den internasjonale litteraturen at
de implisitte kostnadene faktisk er større enn de direkte kostnadene.2 Siden vi er begrenset til

1For et eksempel p̊a en slik estimering, og en mer detaljert diskusjon av problemene, vises til Næs og Ødegaard
(2006). For en mer inng̊aende diskusjon av handlekostnader vises til en oppsummeringsartikkel av Keim og
Madhavan (1998) og læreboksdiskusjonene i Harris (2002) og Hasbrouck (2008).

2Se for eksempel resultatene i oppsummeringsartikkelen av Keim og Madhavan (1998). De bruker data for
handler for institusjonelle investorer i de amerikanske markedene i perioden 1991-93, og finner at for de største
aksjene p̊a NYSE (New York Stock Exchange) er de implisitte kostnadene 0.17% og de eksplisitte kostnadene
0.13%. For de minste aksjene p̊a NYSE estimerer de implisitte kostnader p̊a 0,42%. (Oppslittingen stor/liten er
gjort ved å dele aksjene p̊a børsen inn i fem grupper sortert etter aksjeverdi.)
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daglige aksjedata vil vi ende opp med heller “røffe” estimater p̊a handlekostnader, men de vil
allikevel være informative, og mye bedre enn alternativet “ingen tall.”

Med de kvalifiseringene vil vi i denne artikkelen se p̊a tre m̊al for (implitte) handlekostnader
p̊a Oslo Børs i perioden 1980–2008: Spread, et m̊al introdusert av Roll (1984), og et tredje m̊al
utviklet av Lesmond et al. (1999). Vi beregner de forskjellige kostnadsm̊alene for alle aksjene
p̊a børsen, aggregerer dem p̊a tvers av selskaper, og ser p̊a utviklingen over tid i de resulterende
gjennomsnittskostnadene.3

2 Markedsplassen og data

I denne artikkelen bruker vi data fra Oslo Børs i perioden 1980–2008. La oss først si noe
om hvordan Oslo Børs har fungert i perioden og hvordan de data vi bruker er generert. Ved
starten av v̊ar analyseperiode var Oslo Børs fremdeles organisert som en periodisk auksjon (de
fleste aksjer ble handlet en gang om dagen), hvor meglere indikerte kjøps og salgsinteresse,
og handlene ble gjort ved hjelp av en noteringsleder som satte prisen.4 Dette systemet ble i
1988 erstattet med et system med kontinuerlig handel. Dette systemet har blitt utviklet over
tid, men hovedelementet er en elektronisk “limit” ordrebok hvor meglerne legger inn handler
ved å indikere om de kjøper eller selger, kvantum, og pris. I de første årene etter 1988 var
meglerne til stede ved børsen, og all handel trengte ikke å g̊a gjennom ordreboken. I 1999
ble dette systemet erstattet med et helautomatisk system, hvor all handel m̊a g̊a gjennom
den elektroniske ordreboken. Da dette skjedde forlot meglerne børsen. All handel gjøres i dag
gjennom dataterminaler, som kan være plassert hvorsomhelst. Oslo Børs har ogs̊a introdusert
muligheter for å sende elektronisk ordrer fra enkeltpersoner, ogs̊a kalt “internett handel.” I alle
disse systemene har børsen registrert pris og volumdata ved slutten av dagen. Dette er de data
som en kan finne i avisene dagen etterp̊a. P̊a grunn av de endrede systemene for handel p̊a
børsen har disse tallene forskjellige tolkninger. Før 1988 er tallene prisen for den siste handelen
den dagen, og beste kjøps og salgskurser ved den siste auksjonen den dagen. Etter 1988 er
sluttkursene beste kjøps og salgspriser i ordreboken ved slutten av dagen. Siste handlekurs er
prisen for den siste handel som ble gjort den dagen.

I det følgende bruker vi disse daglige dataene for alle aksjer p̊a Oslo Børs, med unntak av
noen f̊a illikvide og lavt prisede aksjer.5 En gjennomsnittlig dag har 136 aksjer i utvalget.

3 Kostnadsm̊al

La oss n̊a se p̊a de forskjellige m̊alene p̊a handlekostnader.

3.1 Spread

Spread, forskjellen mellom beste kjøps og salgskurs, er det mest kjente m̊alet p̊a transaksjons-
kostnader ved aksjehandel. Det tidligere eksemplet viste hvorfor det brukes p̊a denne m̊aten.
Spreaden m̊aler prisen for å “krysse til den andre siden” av ordreboken. I det tidligere eksemplet
kunne vi handle umiddelbart ved å akseptere den beste salgskursen p̊a 138,50 p̊a et tidspunkt

3Det er her p̊a sin plass å gjøre oppmerksom p̊a at mye av analysen som følger ogs̊a er diskutert i Næs et al.
(2008b), som ser p̊a likviditeten p̊a Oslo Børs. Likviditet er relatert til handlekostnader, men likviditet er et
forskjellig objekt. I denne artikkelen konsentrerer vi oss om de direkte tolkninger som kostnader ved aksjehandel,
og viser til det nevnte paperet for mere generelle aspekter av likviditet.

4For informasjon om utviklingen av Oslo Børs i tiden fram til 1990 se boken Knutsen et al. (1994).
5Vi filtrerer ut aksjer priset under NOK 10 og aksjer handlet under 20 dager i et år. Se Ødegaard (2007) for

en beskrivelse av disse filterene.
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hvor den beste kjøpskursen var 137,80. Spreaden i dette tilfellet er 138, 50−137, 80 = 0, 70. Disse
70 ørene er alts̊a kostnaden ved å “krysse” spreaden. Vi vil ofte beregne spreaden relativt til
aksjeprisen, og finne den prosentvise, eller relative spreaden. Prisen vi sammenligner spreaden
med er typisk gjennomsnittet av beste kjøps og salgskurser. I eksemplet er den relative spreaden

Relativ Spread =
0, 70

1
2(137, 80 + 138, 50)

=
0, 70

138, 15
= 0, 005 = 0, 5%

Men dette spread målet, om det er kroner eller prosentvis spread, er i beste fall et ukomplett
m̊al p̊a handlekostnader. Det er viktig å forst̊a dets begrensninger.

Det første problemet er at spread kan underestimere kostnaden for å gjøre en større handel.
De gitte beste kjøps og salgsprisene er kun gyldige for spesifiserte kvanta. I en elektronisk limit
ordre bok er de beste kjøps og salgsordrene kun gyldige for det antall aksjer som der er ordrer
p̊a den prisen. I det mer tradisjonelle dealer markedet, som systemet p̊a NYSE, er kjøps og
salgsprisene satt av “market maker” og kun gyldig for en minimumsordre, som for eksempel
for 100 aksjer. Hvis du ønsker å handle større kvanta en dette, er det sannsynlig at du vil
trenge å øke eller senke prisen, utenfor spreaden gitt ved de beste kjøps og salgsordrene. Dette
argumentet sier alts̊a at den observerte spread er en nedre grense for transaksjonskostnadene.

P̊a den andre siden, det er argumenter som g̊ar den andre veien, som sier at den faktiske
handlekostnaden kan være lavere enn den observerte spreaden. Intuisjonen for dette kan en
enklest se i et elektronisk handlesystem, hvor de som ønsker å handle ankommer sekvensielt.
Det er aldri sikkert om den neste ordren er en kjøps eller salgsordre. Som et resultat av dette vil
de faktiske handleprisene vanligvis hoppe mellom de beste kjøps og salgsprisene. Hvis vi antar at
det er like sannsynlig at neste handel er en kjøps som en salgsordre, leder dette til introduksjonen
av begrepet “half spread,” som er at i forventning trenger en kun å krysse spreaden halvparten
av tiden, og den forventede handlekostnaden er derfor bare halvparten av spreaden. Mer generelt
leder denne typen av argumenter til introduksjon av begrepet “effektiv spread.” Hvis vi antar
at det finne en (uobservert) likevektspris for en aksje, vil den sannsynligvis ligge et sted mellom
beste kjøps og salgskurs. Den effektive spreaden er forskjellen mellom denne “sanne” prisen og
handleprisen. Denne effektive spreaden kan estimeres fra transaksjonsdata.6

3.2 Roll (1984) sitt m̊al for transaksjonskostnader

Roll (1984) foreslo et mye brukt m̊al p̊a transaksjonskostnader. Intuisjonen som ligger bak
m̊alet er relativt enkel. Vi tenker oss at det finnes en “sann” likevektspris for en aksje. P̊a
grunn av transaksjonskostnader (spread) vil en m̊atte omsette til kjøps og salgskurser som
er henholdsvis litt mindre og litt større en denne “sanne” prisen. Igjen, i et “limit order”
marked vil en ut̊almodig kjøper m̊atte “krysse” spreaden og godta salgsprisen, og en ut̊almodig
selger vil gjøre det motsatte. Roll sin intuisjon g̊ar p̊a sekvensen av slike transaksjoner. Hvis
prisen i siste transaksjon gikk opp p̊a grunn av en ut̊almodig kjøper, er det mer sannsynlig
at prisen i neste handel er uforandret (nok en ut̊almodig kjøper) eller g̊ar ned (en ut̊almodig
selger). Det eneste som kan flytte prisen videre opp er at likevektsprisen for aksjen øker. Slike
betraktninger tilsier en negativ autokorrelasjon i aksjeprisen. Denne autokorrelasjonen vil være
sterkere jo større spreaden er. Roll viser hvordan en kan bruke estimert autokorrelasjon til
å finne estimatet p̊a transaksjonskostnaden (effektiv spread). Roll sitt m̊al skal i prinsippet
brukes p̊a transaksjonsdata, men det kan ogs̊a brukes p̊a daglige prisendringer, siden den samme
intuisjonen om hopp mellom kjøps og salgskurser ogs̊a vil gjelde her, men en kan forvente mer
støy ved bruk av daglige data.7

6For mer detaljert diskusjon av disse begrepene viser vi til lærebøkene Harris (2002) og Hasbrouck (2008).
7Det er et praktisk problem med denne beregningen. Den forutsetter at estimert autokorrelasjon for p̊afølgende
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3.3 Kostnadsm̊alet utviklet av Lesmond et al. (1999)

Det er en rekke m̊al som har mange av de samme elementene som Roll sitt m̊al. Felles for dem
er at de i prinsippet m̊a beregnes fra mikrostruktur-data, data p̊a faktiske handler. Hensikten
ved m̊alet utviklet av Lesmond et al. (1999) (LOT) var å finne et alternativt m̊al p̊a transak-
sjonskostnader som kunne beregnes fra data p̊a lavere frekvens, slik som daglige avkastninger.
Ideén som ligger bak er for hver aksje å estimere en implisitt kostnad ut fra samvariasjonen
mellom aksjeavkastningen og markedsavkastningen. For å forst̊a LOT m̊alet, la oss starte med
å anta at avkastninger er generert ut fra den vanlige “markedsmodellen”

Rjt = aj + bjRmt + ejt

hvor Rjt er avkastningen p̊a aksje j p̊a tidspunkt t, Rmt er avkastningen p̊a markedsporteføljen
p̊a samme tidspunkt, aj og bj er (aksjespesifikke) konstanter, og ejt er et feilledd. Det som denne
modellen tydeliggjør er at hvis markedet endrer seg skal ogs̊a aksjeprisen endre seg. Men, for å
f̊a en endring i aksjeprisen er det nødvendig at en transaksjon faktisk gjennomføres. Hvis vi n̊a
antar en (konstant) transaksjonskostnad vil vi bare forvente en endring i Rjt (transaksjon som
flytter aksjeprisen) n̊ar endringen i Rmt er stor nok til å oppveie transaksjonskostnaden. Lesmond
et al. (1999) viser hvordan det er mulig å estimere denne implisitte transaksjonskostnaden fra
avkastningserier p̊a aksjer og markedet.8

4 Estimater p̊a handlekostnader

Tabell 1 Deskriptiv statistikk for kostnadsm̊al

Hele perioden 1980–1989 1990–1999 2000–2008
snitt median snitt median snitt median snitt median

Relativ spread 0.039 0.026 0.039 0.030 0.041 0.026 0.037 0.020
LOT 0.055 0.043 0.056 0.046 0.060 0.047 0.047 0.031
Roll 0.026 0.022 0.025 0.022 0.027 0.021 0.026 0.019

Tabellen viser gjennomsnitt for hele perioden og delperioder av kostnadsmål. For spread, for hver aksje beregner vi det
månedlige gjennomsnittet for spread for den aksjen. For Roll og LOT beregner vi kostnadsmålet ut fra alle tall for en aksje
i ett år. Tallene i tabellen er tatt som snitt og median av disse tallene, hvor hver tidspunkt/aksje kombinasjon behandles
som en observasjon. P̊a hvert tidspunkt er det i gjennomsnitt 136 aksjer som brukes i beregningene.

Med disse kvalifiseringene la oss se p̊a de faktiske estimatene av transaksjonskostnader for
Oslo Børs. I tabell 1 viser vi gjennomsnitt og median for de tre kostnadsm̊alene for hele perioden
1980–2008, og for tre delperioder 1980–1989, 1990–1999 og 2000–2008. Den typiske handel (m̊alt
ved medianen) har en relativ spread p̊a 0,026, eller 2,6% av aksjeverdien. Vi ser ogs̊a at Roll
m̊alet, som vises i linje 3 i tabellen, er i snitt lavere enn spread. Dette er som det skal, Roll
sitt m̊al er et estimat p̊a den “effektive” spreaden, som ligger under spreaden som estimeres fra
beste kjøps og salgskurs. Det siste m̊alet, LOT, er vesentlig høyere enn de andre m̊alene. For å
forst̊a hvor høye disse tallene egentlig er bør vi gjøre noen internasjonale sammenligninger.

Men før vi gjør dette, la oss se litt p̊a utviklingen over tid i handlekostnadene p̊a Oslo
Børs. I tabell 1 viser vi ogs̊a estimater for tre delperioder. For de fleste kostnadm̊alene virker

aksjepriser er negativ. I praksis er det dog slik at estimert autokorrelasjon er positiv for enkelte aksjer. I slike
tilfeller vil vi ikke bruke denne observasjonen, siden dette ville tolkes som en negativ handlekostnad, noe som
ikke er økonomisk meningsfullt. I de beregningene som gjøres i denne artikkelen er rundt 36% av observasjonene
fjernet.

8Vi viser til artikkelen for en nærmere forklaring av hvordan denne beregningen gjøres, og de nødvendige
økonometriske forutsetninger som ligger bak.
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det som estimatene faller, de er lavere i den siste perioden. For å se nærmere p̊a dette viser
vi i figur 1 en mer detaljert oversikt over utviklingen over tid i disse tre kostnadsm̊alene. Det
er flere observasjoner som sl̊ar en ved å studere disse figurene. En første observasjon er at
det er stor grad av enighet i de tre m̊alene. Perioder med høy kostnad i følge ett m̊al har
ogs̊a høy kostnad i følge de andre m̊alene. Siden disse tre empiriske m̊alene er beregnet fra
forskjellige data, og fra forskjellige antagelser, er dette en validitering av resultatene. Dog, den
mest interessant observasjonen er tidsserieutviklingen. Siden det i perioden fra 1980 har vært
en rivende utvikling i teknologien for aksjehandel, skulle vi kanskje vente at estimerte kostnader
hadde falt jevnt i perioden, men det er p̊a ingen slik. Vi ser, for alle tre kostnadsm̊alene, lave
handlekostnader p̊a slutten av åttitallet, nittitallet, og perioden etter 2003. Andre perioder har
hatt vesentlig høyere kostnader. Vi ser ogs̊a at handlekostnadene tydeligvis er p̊a vei opp igjen i
de siste kvartalene, som alts̊a er finanskrisen. Dette leder til en interessant observasjon, nemlig at
denne tidsvariasjonen i handlekostnader samvarierer med konjunktursykelen. Handlekostnader
i aksjemarkedet er lave n̊ar økonomien er i oppgang, og høye i nedgangskonjunturer.9

For å si noe om niv̊aet p̊a kostnadene ved Oslo Børs er det naturlig å foreta noen interna-
sjonale sammenligninger. Dessverre er det f̊a akademiske undersøkelser som har sett p̊a disse
kostnadsm̊alene internasjonalt, de fleste har sett p̊a tall fra de amerikanske markedene, men det
finnes enkelte undersøkelser av andre markeder. Vi vil gjøre noen sammenligninger internasjo-
nalt, og starter med relativ spread, hvor vi fant en medianverdi p̊a 2,6%. Dette er et relativt
høyt tall. For å sammenligne, med data fra aksjer i Dow Jones ved NYSE i hele perioden
1900–2000, finner Jones (2002) at den gjennonsnittlige relative spread var p̊a 0,64%. Selv under
depresjonen i 1930 var den gjennomsnittlige relative spreaden for aksjer i Dow Jones bare p̊a
1,40%. Selvfølgelig, aksjene i Dow Jones er de største aksjene i USA, s̊a denne sammenligningen
er ikke helt rettferdig. Hvis vi begrenser beregningen til fjerdedelen av de største aksjene p̊a
Oslo Børs er median relativ spread p̊a 0,75%. Men, hvis vi ser p̊a NYSE i samme perioden er
gjennomsnittlige spread vesentlig lavere.

For å sammenligne med noen nærmere markeder, kan vi se p̊a LOT målet, siden Söderberg
(2009) nylig har estimert dette m̊alet med data fra Danmark, Norge og Sverige. I tabell 2 viser
vi internasjonale estimater p̊a dette m̊alet, og f̊ar et mer nyansert bilde av kostnadene i Oslo
enn tallene for spread indikerer. Vi ser at v̊are estimater p̊a LOT for Oslo er noe forskjellig
fra estimatene i denne artikkelen, dette skyldes at det er en litt annen tidsperiode. Hvis vi ser
p̊a Söderberg sine estimater, ser vi at Oslo har litt høyere estimerte gjennomsnittskostnader
enn henholdvis København og Stockholm, 5,8% for Oslo mot henholdsvis 5% for Köbenhavn
og 4,3% for Stockholm. Vi har ogs̊a noen estimater fra Lesmond et al. (1999) for USA, og de
finner at for de minste selskapene p̊a NYSE er de estimerte kostnadene faktisk høyere enn for
Oslo Børs.

5 Hva p̊avirker handlekostnader?

I dette avsnittet ser vi p̊a hvilke egenskaper ved aksjen som er viktige for handlekostnadene. En
observasjon som er gjort i mange aksjemarkeder er at handlekostnader varierer med størrelsen
(m̊alt med markedsverdi) av selskapet. De største selskapene p̊a børsen har de laveste handle-
kostnadene. Grunnen kan være flere. Det kan være stordriftsfordeler i handel, de største aksjene
inng̊ar i indekser, og det er sannsynligvis mindre uenighet om prisen p̊a de største selskapene,
siden det er flere analytikere som følger disse selskapene.

En enkel m̊ate å se om det er en slik sammenheng mellom selskapsstørrelse og handlekostna-
der er å gruppere aksjene p̊a børsen i grupper basert p̊a størrelse, og deretter plotte tidsseriene

9Disse betraktningene er utdypet i Næs et al. (2008b) og Næs et al. (2008a), og vi viser til disse artiklene for
de mer makroøkonomiske betraktningene.
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Figur 1 Utviklingen i kostnadsm̊al over tid
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Figurene viser gjennomsnitt (øverst) og median (nederst) tidserier av kostnadsmålene. For hver aksje beregnes gjennom-
snittet av alle observasjoner i et kvartal. Deretter tar vi snitt(median) av disse kvartalsvise observasjonene. Det øverste
snittet er trimmet ved å fjerne den mest ekstreme prosenten av observasjonene (< 1% og > 99%). P̊a hvert tidspunkt er
det i gjennomsnitt 136 aksjer som brukes i beregningene.
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Tabell 2 Internasjonale estimater p̊a LOT

Skandinaviske markeder

Snitt Median

Danmark 0.0497 0.0477
Norge 0.0586 0.0561
Sverige 0.0474 0.0435

USA

Snitt

Decile 1 (minste selskaper) 0.0697
Decile 2 0.0412
Decile 3 0.0345
....
Decile 10 (største selskaper) 0.0146

Tallene for de skandinaviske markedene er hentet fra tabell 1 i Söderberg (2009). De bruker data fra 1993–2005. Tallene
fra USA er hentet fra Lesmond et al. (1999), og bruker data fra NYSE (New York Stock Exchange) i perioden 1988–1990.

av estimatene for de forskjellige gruppene. Dette er gjort i figur 2, hvor vi viser utviklingen over
tid i relativ spread for fire størrelsesporteføljer.10 Vi observerer en klar sammenheng mellom
størrelse p̊a selskapet og handlekostnader. De laveste handlekostnadene er i gruppen av største
selskaper.

Figur 2 Utviklingen i relativ spread: Størrelsessorterte porteføljer
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Gjennomsnittlig relativ spread for fire størrelsesporteføljer. Vi bruker selskapsverdi forrige år til å dele selskaper inn i fire
størrelsesporteføljer. For hver aksje beregnes gjennomsnittet av alle observasjoner i et kvartal. Deretter tar vi snitt av disse
kvartalsvise observasjonene. Snittet er trimmet ved å fjerne den mest ekstreme prosenten av observasjonene (< 1% og
> 99%). Gruppe 1(4) er de minste (største) selskapene.

La oss til slutt se p̊a en mer formell m̊ate å identifisere egenskaper ved aksjen/selskapet som
er viktige for handlekostnader. Vi gjør en regresjon med et kostnadsm̊al som avhengig variabel og
forklaringsvariable som det er grunn til å tro p̊avirker handlekostnadene. Internasjonal litteratur

10Vi sorterer selskapene p̊a Oslo Børs i fire grupper basert p̊a markedsverdien av selskapet. Porteføljene reba-
lanseres årlig ved hjelp av markedsverdiene p̊a slutten av foreg̊aende år.
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har, i tillegg til selskapstørrelse, funnet to andre egenskaper ved aksjen som synes relevante for
handlekostnader: aksjepris og aksjens volatilitet. N̊ar det gjelder volatilitet, er det rimelig at
mer volatile aksjer har større handlekostnader. Hvis prisen stadig er i endring, kan det fort bli
nødvendig med store utslag for å “krysse spreaden.” N̊ar det gjelder aksjepris, er det ikke like
opplagt. Vi vet at de fleste selskaper holder aksjer innenfor et “ideal-intervall,” hvis aksjekursen
blir for høy splittes aksjen. Det hevdes at hensikten er å holde prisen p̊a en standard “lot” (100
aksjer) innenfor rekkevidden til selv mindre investorer. Det er dog ikke like opplagt hvordan
sammenhengen mellom aksjepris og handlekostnader er innenfor dette intervallet.

I tabell 3 viser vi resultatene av tre slike regresjoner. N̊ar det gjelder selskapsstørrelse, be-
krefter regresjonen det inntrykket vi har fra figur 2: Handlekostnader synker i selskapsstørrelse.
Jo større selskaper er, jo lavere er handlehostnadene. For volatilitet er det slik at de mere vo-
latile aksjene har høyere kostnader, som samsvarer med det intuitive argumentet ovenfor. For
aksjepris er resultatene ikke entydige, det er signifikant positiv samvariasjon for to og negativ
for ett av kostnadsm̊alene. Dette har vi ingen god forklaring p̊a.

Tabell 3 Regresjoner: Faktorer som p̊avirker handlekostnader

Spread LOT Roll
Variabel koeff p-verdi koeff p-verdi koeff p-verdi
konstant 0.14873 (0.00) 0.04807 (0.00) 0.05995 (0.00)
Størrelse -0.00732 (0.00) -0.00372 (0.00) -0.00246 (0.00)
Volatilitet 0.83145 (0.00) 1.88026 (0.00) 0.60430 (0.00)
Pris 0.00291 (0.00) 0.00396 (0.00) -0.00095 (0.01)
n 2416 2416 2416
R2 0.56 0.76 0.42

Tabellen viser resultatene fra tre forskjellige regresjoner. Hver regresjon g̊ar over to kolonner, hvor første kolonne inneholder
koeffisienten og neste p-verdien (i parantes). Den avhengige variabelen (kostnadsmålet) er gitt øverst og forklaringsvari-
ablene er gitt til venstre. Størrelse måles med logaritmen av verdien av selskapsverdien ved årslutt. Volatilitet m̊ales som
standardavviket til daglig avkastning over ett år. Pris m̊ales ved logaritmen til aksjeprisen ved årslutt.

6 Avslutning

I denne artikkelen har vi empirisk estimert den (implisitte) handlekostnaden for aksjer p̊a Oslo
Børs i perioden 1980–2008. Vi observerer at det institusjonelle ved Oslo Børs har endret seg i
perioden. I mesteparten av åtti̊arene hadde børsen periodiske auksjoner. Dette ble erstattet med
en delvis automatisering i 1988, med kontinuerlig handel støttet av en elektronisk ordrebok,
og utviklet til dagens helautomatiske system, hvor meglerne ikke lenger sitter p̊a børsen. Vi
beregner tre forskjellige m̊al p̊a handlekostnader: spread, og m̊alene utviklet av Roll (1984) og
Lesmond et al. (1999). Siden disse m̊alene er beregnet ut fra forskjellige modeller, og delvis med
forskjellige data, skulle de være forskjellige i hvor sensitive de er til endringer i det institusjonelle
rammeverket. Det er betryggende å observere at alle de tre m̊alene i hovedtrekk er enige. Vi
finner, kanskje ikke overraskende, at kostnadene ved Oslo Børs er høye sammenlignet med NYSE.
De er ogs̊a noe høyere enn kostnadene i Stockholm og København. Vi finner tidsvariasjon i de
estimerte kostnadene, med lave kostnader i slutten av åtti̊arene og nitti̊arene. Handlekostnadene
falt ned mot finanskrisen, men er n̊a stigende igjen. Vi finner at to viktige faktorer som p̊avirker
handlekostnader er størrelsen p̊a selskapet og aksjens volatilitet.
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