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Sammanfattning 
 
 
Titel:   Hedgefonders derivatstrategier 

– Hur används futures och CFDs? 
 
 

Författare:  Karl-Johan Bratt och Daniel Sundqvist 
 
 
Handledare:  Claes-Göran Larsson 
 
 
Nyckelord:   Hedgefonder, Derivatinstrument, Futures, CFD, Strategier, 

Likviditet, Risk, Avkastning 
 
 
Problemformulering:   Vilka strategier använder hedgefonder sig av när de handlar med 

futures och CFDs?  
 
Varför väljer hedgefonder att använda sig utav dessa instrument? 

 
 
Syfte:   Studien ämnar ge en beskrivande bild av hur hedgefonder 

använder futures och CFDs och till vilket syfte. Författarna avser 
även att genomföra en jämförelse mellan instrumenten för att ge en 
ökad förståelse för hur CFDs kan användas som instrument och 
vilka strategier som är mest lämpade beroende på mål och 
riskpreferenser.  

 
 
Metod:   Studien är byggd på det deduktiva synsättet. För insamling av det 

empiriska materialet har en kvalitativ metod används varvid fyra 
telefonintervjuer genomfördes. Teorin har hämtats från flertalet 
källor där både artiklar, böcker och internet har använts. 

 
 
Slutsatser: De strategier som användes av hedgefonderna i studien var 

Förvaltade terminer, Global makro samt Marknadsneutral. Ingen 
av hedgefonderna använde sig av CFDs, detta berodde enligt 
hedgefonderna på lågt utbud av underliggande varor samt 
bristande likviditet. Anledningen till varför de använde futures var 
de låga transaktionskostnaderna, stora utbudet av underliggande 
varor samt den höga likviditeten. 
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1 Introduktion 

Under detta första kapitel i uppsatsen behandlas de fundamentala delarna som ligger till 
grund för studien. Bakgrunden till ämnet tas upp vilket i sin tur mynnar ut i en 
problemformulering. Även uppsatsens syfte, målgrupp samt avgränsningar redovisas. 

 

1.1 Problembakgrund 

Fondmarknaden i Sverige har verkligen exploderat de senaste trettio åren. Den totala 
fondförmögenheten har vuxit från ca 300 miljoner år 1970 till drygt 1 600 miljarder kronor år 
2006. Detta motsvarar en ökning på hela 5 333 procent på endast 36 år. I och med detta har 
också mängden fonder och fondbolag ökat kraftigt vilket har lett till att fonder i allmänhet har 
tagit en större plats i den enskilde spararens portfölj. Av svenska hushållens sparande består 
nästan 30 procent av fonder och bortsett från PPM innehar hela sju av tio svenskar andelar i 
någon fond. 1 
 
Det finns ett flertal olika typer av fonder, såsom räntefonder, blandfonder, indexfonder, 
branschfonder med flera2. Den typ av fonder som kommer vara i fokus i denna uppsats är så 
kallade hedgefonder. Beskrivning av vad en hedgefond är finns under kapitel fem i uppsatsen. 
 
De derivatinstrument som används av hedgefonder är i mångt och mycket traditionella 
instrument såsom optioner, terminer och swappar. Terminer, eller futures och forwards, som 
kommer att behandlas i studien innebär att två parter kommer överens om att köpa eller sälja 
en tillgång vid ett specificerat datum till ett specificerat pris. Skillnaden mellan futures- och 
forwardskontrakt är att futures till skillnad från forwards har daglig kontant avräkning och att 
de i normala fall är marknadsnoterade och därför handlas på en börs. En forward har ett givet 
slutdatum men ett futures kontrakt har nödvändigtvis inte detta, även om det är vanligt.3 
Ytterliggare ett instrument är CFDs (Contracts for Difference) som dök upp i London under 
tidigt 1990-tal. Det utvecklades av derivatavdelningen på en Londonbaserad tradingfirma vid 
namn Smith New Court.4 Antalet CFDs som köps och säljs har ökat markant de senaste åren 
och statistik visar att, om man bortser från professionella investerare såsom investmentbanker 
och mäklare, står CFD-handel för ca 30 procent av all aktiehandel i England och även i övriga 
Europa har handeln med CFDs ökat. CFDs blev tillgängligt för privata investerare under 
1998, alltså nästan 10 år efter den introducerades för professionella placerare. Den 
huvudsakliga drivkraften var skattemässiga fördelar vid handel med engelska aktier och att 
det blev betydligt enklare att inneha korta positioner i enskilda aktier.5 
 
Instrumentet kan beskrivas som ett derivatinstrument då det bygger på en underliggande vara. 
CFDs är en kontantavräknad produkt, vilket innebär att det inte sker någon leverans av den 
underliggande varan utan att mellanskillnaden mellan köp- och säljkurs, multiplicerat med 
antalet av den underliggande varan specificerat i kontraktet, genererar den reala avkastningen, 
därav namnet Contract for Difference. 6   

                                                 
1 www.fondbolagen.se, 2008-04-01, 14.00 
2 www.avanza.se, 2008-04-01, 16.40 
3 Hull John C, Options, Futures and Other Derivatives Securities, 2nded, New Jersey: Prentice Hall, 1993, s. 3-4 
4 www.contracts-for-difference.com, 2008-04-01, 17.47 
5 Ibid 
6 Temple Peter, The Investor´s Toolbox, 2nd Ed, Hampshire: Harriman House, 2007, s. 75 
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Då CFD är väldigt nytt tror författarna att okunskapen hos investerare stor, både om hur 
instrumentet är uppbyggt samt vilka strategier som kan användas vid handel. De som 
möjligtvis kan inneha stor kunskap om både instrumentet och applicerbara strategier är 
institutionella investerare såsom hedgefonder. Då CFDs är så pass nytt finns även risken att 
hedgefonder inte har stor kunskap om CFDs men att de garanterat bör ha kunskap om övriga 
derivatinstrument med stora strukturella likheter vars strategier med all säkerhet bör kunna 
appliceras på CFD-handel. Förhoppningsvis kan dessa kunskaper bidra till att öka övriga 
investerares kunskap inom området. Detta för oss in på de frågor studien skall försöka 
besvara. 
 

1.2 Problemformulering 

Studien ämnar till att undersöka och besvara följande frågeställningar: 
 

Ø Vilka strategier använder hedgefonder sig av när de handlar med futures och CFDs?  
 

Ø Varför väljer hedgefonder att använda sig utav dessa instrument? 
  

1.3 Syfte 

Studien ämnar ge en beskrivande bild av hur hedgefonder använder futures och CFDs och till 
vilket syfte. Författarna avser även att genomföra en jämförelse mellan instrumenten för att 
visa hur CFDs kan användas som instrument och vilka strategier som är mest lämpade 
beroende på mål och riskpreferenser.  
 

1.4 Målgrupp 

Studien riktar sig i huvudsak till investerare som önskar få en ökad kunskap om hedgefonders 
placeringsstrategier i allmänhet och strategier som kan appliceras på CFDs i synnerhet. För att 
ha full förståelse för de begrepp som används i studien krävs än viss förkunskap inom det 
ekonomiska området. 
 

1.5 Avgränsningar 

Studien är endast inriktad mot hedgefonder representerade på den svenska marknaden. 
Studien har avgränsats till att endast analysera hedgefonders strategier och 
användningsmönster med derivatinstrumenten futures och CFDs. 
 

1.6 Definitioner 

§ OTC 
o OTC är en förkortning som betyder Over-The-Counter. Det kan beskrivas som 

en säkerhet eller finansiellt instrument som handlas på ett annat sätt än de 
formella handelsplatserna såsom till exempel New York Stock Exchange 
(NYSE) eller Stockholmsbörsen. Förkortningen används när man beskriver 
aktier eller derivatinstrument som handlas via ett nätverk av återförsäljare 
istället för på en standardiserad handelsplats.7 

                                                 
7 www.investopedia.com, 2008-04-06, 13.45 
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§ Emerging markets 
o Emerging markets kan direkt översättas som växande marknader eller så 

kallade tillväxtmarknader/ekonomier. Dessa ekonomier strävar efter att bli 
avancerade i-länder med väl fungerande infrastruktur och finansiella 
marknader. Dessa marknader har oftast inte samma effektivitet och standarder 
som kännetecknar Europa och USA. Förkortningen BRIC är en väl använd 
förkortning inom området och betyder de fyra tillväxtmarknaderna Brasilien, 
Ryssland, Indien och Kina.8 

 
§ Day-trading/ Swing-trading 

o Day-trading är en kortsiktig typ av handel som oftast endast sker över dagen. 
Swing-trading är också en typ av kortsiktig handel men där positionerna hålls 
mellan en till några dagar, dock oftast inte längre än en vecka.9 

 
§ Stöd/ Motstånd 

o Stöd representerar en föregående botten på en aktiekurs. Om kursen för en 
aktie har vänt upp vid en viss nivå flertalet gånger är det ett starkare stöd än 
om vändningarna skett ett fåtal gånger. Motstånd respresenterar det motsatta, 
nämligen en föregående topp på en aktiekurs. Om kursen för en aktie har vänt 
ned vid en viss nivå flertalet gånger är det ett starkare motstånd än om 
vändningarna skett ett fåtal gånger.10 

 
§ Derivat 

o Gemensam benämning på värdepapper, till exempel futures, vars värde 
påverkas av värdet på ett annat underliggande värdepapper, t.ex. aktier.  
Derivat och derivatinstrument används som synonymer i uppsatsen.11 
 

§ Kort/ Lång position och blankning 
o Lång position innebär köp och innehav av värdepapper. Detta görs vid en 

positiv tro på kursutvecklingen för värdepappret då syftet är att sälja 
värdepappret till ett högre värde och därmed göra en vinst. Kort position 
innebär en blankning av värdepapper, vilket innebär försäljning av lånade 
värdepapper. Detta görs vid en negativ syn på värdepapprets framtida 
kursutveckling och syftet är att köpa tillbaka det lånade värdepappret till ett 
lägre värde och därmed göra en vinst.12 

 
§ P/E-tal 

o Börskursen för en aktie dividerad med vinsten per aktie efter skatt.13 
 

§ Belåning 
o Pantsättning av tillgångar, till exempel aktier i utbyte mot kontanter.14 

                                                 
8 www.investopedia.com, 2008-04-06, 13.49 
9 Nilson Peter, Torssell Johnny, Tradinghandboken, Stockholm: Aktiespararna Kunskap, 2006, s. 9 
10 Ibid, s. 59-60 
11 www.ne.se, 2008-06-03, 13.54 
12 Anderlind, Paul, Eidolf, Erik, Sommerlou, Per & Bengt Dotevall, Hedgefonder, Lund: Academia Adacta, 
2003, s. 25 
13 www.ne.se, 2008-06-03, 13.30 
14 Ibid, 2008-06-03, 13.26 
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2 Teoretisk metod 

I detta kapitel behandlas de teoretiska utgångspunkter som gäller för metodförfarandet. 
Författarna beskriver sin förförståelse, kunskapssyn och angreppssätt vilket tydliggör 
författarnas förhållningssätt till studien för läsaren. 

 

2.1 Förförståelse 

Författarna till denna uppsats har relativt lika bakgrunder när det kommer till det ekonomiska 
området. Båda studerar till civilekonom med inriktningen finansiering och båda har även ett 
stort privat intresse för den finansiella marknaden. I och med detta har de en korrelerande 
förförståelse när de skriver uppsatsen. Förförståelsen är grundad på tidigare erfarenheter och 
uppfattningar eller på forskningsbaserad kunskap.15 Författarna inser risken med detta då det 
kan få dem att välja data på ett selektivt sätt baserat på deras tidigare uppfattningar. I och med 
detta har de försökt att göra denna studie på ett så transparent sätt som möjligt, vilket bl.a. 
innebär att de redogör tydligt för hur studien har genomförts och hur de drar sina slutsatser.16  
 
Författarnas privata intresse har också gett dem kunskaper om den finansiella marknaden som 
de hoppas kan dra nytta av under författandet av denna uppsats. Varför valet föll på just detta 
ämne beror på deras intresse för olika derivatinstrument och hedgefonder. Mycket är skrivet 
om hedgefonder, dock inte speciellt mycket om dess strategier. Det finns även en hel del 
skrivet om olika derivatinstrument såsom optioner och terminer men i och med att CFDs är en 
relativt ny företeelse, åtminstone på den svenska marknaden och eftersom det inte finns 
mycket skrivet inom detta område såg de deras val av ämne som en intressant infallsvinkel 
som kan bidra till att tydliggöra hedgefonders strategier och hur CFDs kan användas. 
 

2.2 Kunskapssyn 

Vid genomförandet av samhällsvetenskaplig forskning kan det urskiljas två huvudsakliga sätt 
att se på kunskap; positivism och hermeneutik. Positivismen är en relativt invecklad doktrin 
där deduktivism och induktivism kombineras och man anser att teorier som inte direkt kan 
observeras ej är trovärdiga. Detta bygger på fenomenalismen, vilken anser att den kunskap 
man ej kan observera inte är ”riktig” kunskap. Positivismen förespråkar användningen av 
naturvetenskapliga forskningsmetoder vid studier av den ’sociala verkligheten’.17 Forskarens 
värderingar och uppfattningar återspeglas sällan i en studie med positivistisk karaktär.18 Inom 
hermeneutiken får forskarens förförståelse och egna tolkningar ett större utrymme. 
Hermeneutiken är mer inriktad på tolkning av texter där forskaren försöker tyda textens 
mening.19 20  

                                                 
15 Johannessen Asbjörn, Tufte Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö: Liber AB, 2003, 
s. 26 
16 Ibid, s. 28 
17 Alan Bryman, Emma Bell, Företagsekonomiska Forskningsmetoder, Malmö: Författarna och Liber AB, 2005, 
s. 26 
18 Johansson Lindfors Maj-Britt, Att utveckla kunskap, Lund: Studentlitteratur, 1993, s. 45 
19
 Patel, Runa & Ulla Tebelius, Grundbok i forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur, 1987, s. 30 

20 Alan Bryman, Emma Bell, Företagsekonomiska Forskningsmetoder, Malmö: Författarna och Liber AB, 2005, 
s. 443 
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När författarna började arbeta med studien hade de en klart positivistisk kunskapssyn. Detta 
då de ville jämföra empirin med den befintliga teorin inom området och därmed vara 
objektiva. Under studiens gång har dock brister i empirin resulterat i en mer hermeneutisk 
kunskapssyn då författarna varit tvungna att göra mer tolkningar och beskriva utifrån deras 
egna uppfattningar vilket också leder till en större subjektivitet i studien. I och med detta kan 
sägas att författarna har antagit en kombination av positivistisk och hermeneutisk syn på 
kunskap. 
 

2.3 Perspektiv 

Det perspektiv ur vilken studien är författad är ett ”förvaltarperspektiv”. Med detta menar 
författarna att studien har baserats på hedgefondförvaltares syn på handelsstrategier och hur 
de själva agerar. Denna information kan sedan appliceras på den privata investeraren varvid 
nytta uppstår. Detta perspektiv korrelerar väl med det syfte och problemformulering statuerat 
tidigare i uppsatsen. Den ökade kunskapen som ges till läsaren efter studien kan användas 
både i syfte att underlätta ett eventuellt val av hedgefond samt att underlätta den egna handeln 
med finansiella produkter, i synnerhet CFDs, för att bland annat uppnå en eftersträvansvärd 
riskexponering i sin portfölj. 
 

2.4 Angreppssätt 

Förhållandet mellan teori och praktik (eller empiri) kan beskrivas som att antingen vara 
deduktivt eller induktivt. Detta beror på vilket angreppssätt man har. Går man från empiri till 
teori, man skapar en teori utifrån empirin, är tillvägagångssättet induktivt. Om man går från 
teori till empiri, man testar teorin utifrån de empiriska data man insamlat, är det ett deduktivt 
tillvägagångssätt. 21 22  
 
Metoden i denna uppsats är deduktiv då studien bygger på en teoretisk bas som består av 
strategier och då författarna samlar in empiriskt material för att jämföra med dessa ter det sig 
naturligt att författarna väljer ett deduktivt angreppssätt. Att bygga denna studie på ett 
induktivt angreppssätt anser de inte ligga i linje med studiens syfte då detta inte är att 
framställa nya strategier.  
 
 
 

                                                 
21 Alan Bryman, Emma Bell, Företagsekonomiska Forskningsmetoder, Malmö: Författarna och Liber AB, 2005, 
s. 443 
22 Ibid, s. 23, 25 
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3 Fakta om CFD 

I detta avsnitt ges en grundlig beskrivning av CFDs egenskaper och dess för- och nackdelar. 
Till att börja med beskrivs det utbud av underliggande varor som finns för CFDs. Kapitlet ger 
information till läsaren för att skapa en förståelse för instrumentet. Detta är viktigt då 
instrumentet används av hedgefonder och tas därför upp innan teorin kring hedgefondernas 
strategier.  

 

3.1 Utbud 

Marknadsutbudet vid handel med CFDs omfattar flera länder och underliggande varor. 
Underliggande varor kan vara både aktier, statspapper, och råvaror men den underliggande 
delen i ett CFD-kontrakt kan också utgöras av till exempel ett index. Nedan följer en enkel 
överblick av utbudet.23 
 

- Om man tittar på de marknader som är kopplade till aktier så finns det noterade 
marknadsplatser i 18 länder som normalt har två till tre stycken underliggande 
marknader. 

- Om den underliggande delen utgörs av ett index finns flera av dessa att tillgå i Europa, 
Asien och USA samt Nordamerika. 

- Om man är mer intresserad av att handla CFDs som är kopplade till sektorer, ska man 
titta på sektorer i Storbritannien, USA, Australien och Tyskland. 

- När det gäller marknader för statspapper återfinns dessa i Storbritannien, USA, 
Australien, Europa och Japan. 

- Råvaror kan utgöras av flera olika typer. Energi finns på marknaderna i USA och 
Storbritannien, metaller i USA och i Storbritannien och USA finns marknader för så 
kallade ”softs”, det vill säga kaffe, socker och kakao. Jordbruksrelaterade råvaror 
handlas på marknaden i USA.     

 

3.2 Egenskaper 

Det finns stora fördelar med CFDs, inte minst för hedgefondsförvaltare som genomför väldigt 
många transaktioner på kort tid. Med CFDs kan de minska den administrativa delen och de 
behöver inte fysiskt låna aktien när de vill inneha en kort position. Innehavaren av ett CFDs 
kontrakt behöver inte heller ha ett kapital som motsvarar värdet på den underliggande varan 
utan endast en procentsats av detta värde, vanligtvis ca 10 procent.24 I och med att 
kapitalinsatsen normalt är ca 10 procent innebär det att innehavaren av kontraktet lånar det 
övriga beloppet, därtill påläggs ränta. Detta betyder att det kan vara fördelaktigt att handla 
med CFDs kortsiktigt. Den låga kapitalinsatsen innebär att det uppstår en hävstångseffekt 
vilken genererar en högre avkastning. Dock är det viktigt att förstå att denna hävstång också 
kan generera större förlust i förhållande till kapitalinsatsen. I och med detta anses CFDs vara 
en relativt riskfylld produkt som kräver kunskap inom området vid handel.25  

                                                 
23
 CMC-Markets, “Produktlista”, Inget datum, Tillgänglig på: 

http://www.cmcmarkets.se/repository/documents/cmcmarketsuk_cfd_product_list_en_GB.pdf 
24 www.contracts-for-difference.com/contracts-for-differences.html, 2008-04-01, 17.47 
25 Temple Peter, The Investor´s Toolbox, 2nd Ed, Hampshire: Harriman House, 2007, s. 75 
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Att den avspeglar det ekonomiska resultatet för en aktie är uppenbart. Men det är relativt 
unikt bland finansiella derivat att innehavaren av ett kontrakt också får ta del av den 
underliggande aktiens kassaflöde, till aktieägarna, det vill säga utdelningen.26 En annan 
distinktion för CFDs gentemot flera andra derivat (särskilt futures) är det faktum att de inte 
har något slutdatum, vilket brukar beskrivas som ett öppet kontrakt. Finansieringskostnaden 
som uppstår vid köp av en CFD är separerad, det vill säga att den inte är inräknad i priset för 
CFD kontraktet. Istället blir räntan debiterad eller krediterad från innehavarens konto 
beroende på om han/hon positionerat sig långt eller kort. Viktigt att känna till är också att 
räntan beräknas på 100 procent av marknadspriset. Räntan beräknas vanligtvis på en daglig 
basis. Dock är det viktigt att känna till att då man handlar med råvaru- eller statspapper-CFDs 
i Sverige beräknas finansieringskostnaden in i det framtida priset.   
  
Tidigare har nämnts att man som innehavare av ett CFD kontrakt också får ta del av 
utdelningen. Det intressanta med detta är om man har en lång eller kort position. Eftersom 
detta är avgörande för om innehavarens konto debiteras eller krediteras. Om du håller en lång 
position under en utdelning krediteras kontot. Motsatt förhållande gäller vid en kort position, 
alltså att kontot debiteras. Den givna förutsättningen för detta är således att kontraktet 
fortfarande är öppet, det vill säga att innehavaren fortfarande håller den långa eller korta 
positionen. 
 
De kostnader som uppstår vid handel med CFDs är vanligtvis courtageavgifter. Eftersom 
användningen av CFDs är relativt nytt i Sverige fanns inget fastlagt regelverk kring 
beskattningen vid dess introducering men Skatteverket har nu fattat beslut kring detta vilket 
innebär att skatt på eventuella vinster beskattas med kapitalvinstskatt på samma sätt som 
andra derivatinstrument. Också gäller kvittningsrätt, det vill säga rätten att kvitta vinster mot 
förluster. Ett unikt fall uppstår om du handlar på den engelska aktiemarknaden, det vill säga 
om den underliggande varan utgörs av en engelsk aktie. Du slipper då att betala den 
stämpelavgift som vanligtvis föreligger vid aktiehandel på den engelska marknaden.27 
 

3.3 CFDs positiva egenskaper 

Det finns många fördelar med att investera i CFDs. Bland några kan nämnas: 
 

- Utbud 
o Investeraren kan med CFDs handla med flertalet olika underliggande 

instrument såsom aktier, valutor, råvaror, index med flera. Investeraren har 
också stor tillgång till marknader över hela världen, dygnet runt.28 29 

 
- Korta och långa positioner 

o Med CFDs får investeraren stora möjligheter att gå kort lika lätt som att gå 
lång och på så sätt enkelt skapa en effektiv hedge.30 

 
 

                                                 
26 Temple Peter, The Investor´s Toolbox, 2nd Ed, Hampshire: Harriman House, 2007, s. 75 
27 CMC-Markets, Webseminarium, Ljudinspelning, 2008-04-11, 14.37 
28 www.cmcmarkets.se, 2008-04-08, 14.34 
29 Ibid, 2008-04-08, 14.36 
30 www.contracts-for-difference.com, 2008-04-08, 14.43 
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- Stop-Loss order 

o Enkel användning av stop-loss order vilket kan minska en eventuell förlust.31 
 

- Hävstångsmöjligheter 
o Eftersom CFDs är ett hävstångsinstrument finns stora möjligheter att kraftigt 

öka avkastningen och exponeringen gentemot marknaden. Man bör dock 
observera att detta faktum resulterar i en högre grad av risk.32 

 
- Rätt till utdelning 

o Fördelen jämfört med andra derivatinstrument är att man får ta del av 
utdelningen som ges av den underliggande varan. Innehavaren av ett CFD-
kontrakt har också teckningsrätt vid till exempel en nyemission.33 

 
- Låg insats 

o När man handlar med CFDs behöver man endast binda upp ca 3-10 procent av 
det totala värdet av den underliggande varan. Detta innebär att resterande ca 90 
procent kan placeras på annat håll och i och med det generera avkastning. 
Detta innebär också att man kan köpa aktier till ett betydligt högre värde än det 
kapital man bundit upp.34 

 
- Förfaller aldrig 

o En CFD till skillnad från traditionella derivatinstrument har inget slutdatum. 
Det vill säga CFDs har obegränsad löptid. 35 

 

3.4 CFDs negativa aspekter 

- Hävstångseffekten kan bli negativ 
o En av de största fördelarna med CFDs, nämligen hävstångseffekten, kan även 

omvandlas till dess största nackdel. Det gäller att vara medveten om att 
förlusten som kan uppkomma vid CFD-handel inte begränsas till det 
insatskapital man först placerar. Lika fort som värdet på CFDn går upp, lika 
fort kan det sjunka.36 

 
- Överhandel 

o I och med tillgängligheten 24 timmar om dygnet samt de låga kapitalinsatserna 
är risken för överhandel stor. Det vill säga att investeraren tar större positioner 
än vad han egentligen klarar av om positionerna rör sig i en, för investeraren, 
ofördelaktig riktning.37 

 
 
 

                                                 
31 www.contracts-for-difference.com, 2008-04-08, 14.43 
32 Ibid 
33 Ibid 
34 www.etradeprofessional.co.uk, 2008-04-16, 14.50 
35 CMC-Markets Webseminarum, 2008-04-11, 14.00, PowerPoint slide nr 3 
36 www.etradeprofessional.co.uk, 2008-04-16, 15.50 
37 www.contracts-for-difference.com, 2008-04-16, 16.13 
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4 Fakta om Futures 

I detta kapitel beskrivs derivatinstrumentet futures. De egenskaper som är kopplade till 
instrumentet tas upp samt även en kort historia kring instrumentets uppkomst och nuvarande 
situation ges. Även detta kapitel är till för att öka läsarens förståelse innan hedgefondernas 
strategier. 

 

4.1 Uppkomsten av börser 

Tillkomsten av futures kan härledas långt tillbaka i tiden och kan troligtvis ses som en 
finansiell innovation som har sin bakgrund i forward kontrakten. Faktum är att själva 
konceptet för forwards kontrakt, att leverera en vara till ett visst pris, datum och plats, kan 
härledas tillbaks till det antika Grekland och Rom. Det sägs att den första organiserade 
handelsplatsen ägde rum under 1700-talet i Japan. Den första officiella marknadsplatsen för 
forwards, the Chicago Board of Trade (CBOT), bildades i USA år 1848 och gällde då råvaror. 
Under 1860-talet började man också handla med futures på samma handelsplats. Det man 
handlade med då var främst hö, vete och majs.38 År 1919 bildades officiellt Mercantile 
Exchange (CME), det var också på denna börs som man började handla med rent finansiella 
futurekontrakt i form av utländska valutafutures, året var 1972 och ägde rum på en 
underliggande marknad till CME som har namnet the International Monetary Market (IMM). 
På CBOT bedrevs den första handeln med ränte futures, år 1975, på den underliggande 
marknadsplatsen Government National Mortgage Association (GNMA). Handeln med ”cash 
settled” futures, vilket innebär att ingen leverans av underliggande vara sker, startade på IMM 
1981. Året därpå började även handeln med aktie index som underliggande faktor på Kansas 
City Board of Trade.39  
 

4.2 Futurehandeln i dag 

I dag är marknaden för futures enormt stor och år 1999 uppgick den totala handeln med 
futures till ca 88 miljarder dollar.40 Den största andelen (60 procent) av futures handeln i dag, 
sett till omsättning, utgörs av räntor, obligationer och aktieindex. Den återstående andelen (40 
procent) utgörs av råvaror där handeln till största andelen innefattar petroleumprodukter och 
guld.41 Vad som också kan nämnas här är att futures generellt sätt har ett större utbud än 
CFDs när det gäller underliggande varor.  
 

4.3 Egenskaper hos futures 

Futureskontrakt har likartade egenskaper som forwardskontrakt. Båda är finansiella 
derivatinstrument. I Sverige använder man i vardagligt tal oftast ordet standardiserad termin 

                                                 
38 Iwarson Torbjörn, “Guide till Futures”, Handelsbanken Capital Markets, Inget datum, Tillgänglig på: 
http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/z_traderonline_guide_to_futures1/$file/guide_to_
futures.pdf 
39 Dubofsky David A., Miller Thomas W. Jr., Derivatives, Valuation and Risk management, New York: Oxford 
University Press, 2003, s. 5-6 
40 Ibid. s. 17 
41 Iwarson Torbjörn, “Guide till Futures”, Handelsbanken Capital Markets, Inget datum, Tillgänglig på: 
http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/z_traderonline_guide_to_futures1/$file/guide_to_
futures.pdf 
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om dessa kontrakt. En forward är en termin och en future är en standardiserad termin. Dock 
används de engelska namnen futures och forwards inom finansbranschen.  
 
När det gäller futures finns det givna slutdatum för varje månad som är specificerade på 
handelsplatsen. Detta beror till viss del på vilken typ av tillgång som är underliggande i 
kontraktet. Om det gäller en råvara är slutdatumet oftast inte specificerat utan är istället öppet 
vilket innebär att slutdatumet ligger öppet under hela månaden. Det är då den part som har 
den korta positionen som bestämmer slutdatumet. Vid slutdatumet för ett future kontrakt 
betalas oftast mellanskillnaden (marginalen) mellan parternas konto. Detta innebär alltså att 
det i normala fall aldrig sker någon leverans av den underliggande varan.42  
 
Att futures handlas på börsen innebär att de två parterna som ingår kontraktet inte behöver 
träffas för att en överenskommelse ska ske. Istället finns ett clearinginstitut som fungerar som 
en mellanhand. I realiteten är clearinginstitutet den ena parten, vilket innebär att futures är 
mycket likvida produkter då det alltid finns en part att sälja till. Clearinginstitutet ställer vissa 
krav på parterna, ett grundläggande krav är att ett visst belopp måste sättas in på ett clearing 
konto som en typ av säkerhet (initial margin). Detta innebär också att futureskontrakt får en 
mindre ”default risk”, det vill säga mindre risk att någon av parterna inte kan fullfölja sina 
finansiella åtaganden. Det faktum att det sker daglig kontant avräkning för futures innebär att 
det inte kan byggas upp orealiserade vinster eller förluster, vilket är en större risk för forwards 
där kontant avräkning endast sker på slutdagen. Detta betyder att det varje dag finns noterade 
priser på futures att tillgå.43 
 
En stor skillnad mellan till exempel traditionell aktiehandel och futurehandel är att 
futurehandel är ett nollsummespel. En investerares vinst blir en annan investerares förlust. Det 
finns 4 huvudsakliga misstag som gör att futurehandeln blir ineffektiv. Dessa misstag anser 
författarna även kan appliceras på CFD-handel. Dessa 4 misstag är Brist på handelsplan, 
Användning av för mycket hävstång, Misslyckat riskhanterande och brist på disciplin. Dessa 
misstag bör analyseras av varje investerare som vill handla med futures eller CFDs för att 
minska risken till dåliga investeringar och negativa resultat.44 
 
Kritik har riktats emot futures då en del anser att futures skapar högre volatilitet på 
marknaden. Detta beror på de fördelar som föreligger med futurehandel, nämligen den låga 
kapitalinsatsen, att produkten är kontantavräknad och andra faktorer som påstås locka 
spekulativa, mer kortsiktiga investerare till marknaden. Det bör dock observeras att dessa 
påståenden inte har empiriska underlag och att en ökad marknadsvolatilitet kan bero på andra 
faktorer än ökad spekulativ handel. Faktum är att ett ökat informationsflöde och andra 
händelser kopplade till futurehandel kan ha en minst lika stor påverkan som den spekulativa 
handeln per se.45 

                                                 
42 Hull John C, Options, Futures and Other Derivatives Securities, 2nded, New Jersey: Prentice Hall, 1993, s. 3-4 
43 Dubofsky David A., Miller Thomas W. Jr., Derivatives, Valuation and Risk management, New York: Oxford 
University Press, 2003, s. 5 
44 Kappel Jay, The four biggest mistakes in Futures Trading, USA: Marketplace Books, 2000, s. 2, 5 
45 Chau Frankie, Holmes Phil and Paudyal Krishna, ”The Impact of Universal Stock Futures on Feedback 
Trading and Volatility Dynamics”, Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 35, Issue 1-2, pp. 227-249, 
January-March 2008 
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5 Fakta om Hedgefonder 

I detta avsnitt beskrivs hedgefonder och dess struktur. En del historia kring hedgefonder 
behandlas samt en jämförelse mellan hedgefonder och traditionella aktiefonder presenteras.   

 

5.1 Historia 

Likt många andra finansiella produkter härstammar hedgefonder från USA och Wall Street. 
Den person som ses som grundare av den första hedgefonden är Alfred Winslow Jones (1900-
1988). Efter att ha studerat de värderingsmetoder som kapitalförvaltare på Wall Street 
använde sig av, utvecklade han en modell för en alternativ investeringsform. Denna 
investeringsform döpte han sedan till hedgefond. 46 Jones huvudsakliga syfte med sin kreation 
var att skydda sig mot marknadsrisken i hans portfölj. Strategierna han i huvudsak använde 
sig av var de klassiska hedgingstrategierna ”blankning” kombinerat med belåning.47  
 
Hedgefonder har överlag haft stora framgångar sedan starten men levt ett relativt anonymt liv 
i skuggan av kraftigt växande aktiemarknader. Den hedgefond som fått störst uppmärksamhet 
världen över är den amerikanska hedgefonden Long Term Capital Management (LTCM). Den 
startades 1993 av ett flertal kända profiler inom finansvärden. De första åren gick fonden 
extremt bra och blev väldigt populär bland investerare. Den ökade belåningsgraden som 
jakten på ökad avkastning resulterade i, fick katastrofala konsekvenser under Rysslandskrisen 
då de krediter som var utlånade till LTCM krävdes tillbaka vilket innebar att LTCM var 
tvungna att sälja av innehav och realisera förluster. Detta bidrog till en neråtgående spiral för 
LTCM, och eftersom kapitalet som LTCM förvaltade var enormt stort spreds rädslan om att 
LTCM:s krasch skulle få förödande effekter för USA:s finansiella marknad och ekonomin i 
stort. Ett åtgärdsprogram sattes in av den amerikanska centralbanken för att stabilisera den 
finansiella marknaden. Detta lyckades och förlusterna blev inte lika stora som man först 
fruktat.48 
 
I Sverige lanserades den första hedgefonden 1996, av Brummer & Partners men det är inte 
förrän år 2000 som hedgefondmarknaden i Sverige tog fart. Under senare år har tillväxten av 
hedgefonder varit väldigt stark och den svenska marknaden växer snabbare än den globala.49 
Idag består den svenska hedgefondmarknaden av ett 70-tal hedgefonder varav ca 40 är 
registrerade i Sverige och resten i utlandet. Av det totala fondinnehavet i Sverige är ca 75 500 
miljoner i hedgefonder, vilket motsvarar ca 4,8 procent av det totala fondinnehavet.50 
 

                                                 
46 Anderlind, Paul, Eidolf, Erik, Sommerlou, Per & Bengt Dotevall, Hedgefonder, Lund: Academia Adacta, 
2003, s. 7 
47 Chandler Beverly, Investing with the Hedgefund Giants; Profit whether Markets Rise or Fall, London: 
Financial Times Management, 1998 
48 Anderlind, Paul, Eidolf, Erik, Sommerlou, Per & Bengt Dotevall, Hedgefonder, Lund: Academia Adacta, 
2003, s. 9 
49 Ibid 
50 Fondbolagens Förening, “Statistik över fondbolagen i Sverige”, 2007, Tillgänglig på 
http://www.fondbolagen.se/upload/fondformogenhet_2007_005.xls 
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5.2 Egenskaper och jämförelse 

Hedgefonder skiljer sig till stor grad från övriga, ”traditionella” fonder. En hedgefond, till 
skillnad från exempelvis aktiefonder, har som mål att generera absolut avkastning medan en 
aktiefond har som mål att generera relativ avkastning. Dessa begrepp beskrivs kortfattat i 
tabellen nedan. Hedgefonder har betydligt friare placeringsregler än andra fonder. De kan till 
exempel både blanka och köpa värdepapper samt använda sig av belåning och 
derivatinstrument, i huvudsak för att öka eller minska risken i fonden.51 Dessa friare 
placeringsregler gör det svårare för investeraren att urskilja risken i hedgefonder med olika 
strategier.52 Vilka strategier är mer riskfyllda än andra? För att försöka tydliggöra detta 
faktum presenteras de vanligaste strategierna använda av hedgefonder i kapitel sex. 
 
Men först, för att klargöra skillnaderna mellan hedgefonder och traditionella fonder infogas 
nedan en tabell som på ett tydligt sätt klargör dessa.  
 
 

53 
 

                                                 
51 www.aktiespararna.se, 2008-04-01, 17.05 
52 Dor Arik Ben, Dynkin Lev, and Gould Tony, ”Style Analysis and Classification of Hedge Funds”, Journal of 
Alternative Investments, Vol. 9, Issue 2, Fall 2006, s. 1 
53 Anderlind, Paul, Eidolf, Erik, Sommerlou, Per & Bengt Dotevall, Hedgefonder, Lund: Academia Adacta, 
2003, s. 25 
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6 Hedgefonders förvaltning samt strategier 

Detta avsnitt ämnar ge en förståelse för de vanligast förekommande strategierna som 
används av hedgefonder. Strategierna är uppdelade i kategorier för att öka tydligheten. Till 
att börja med redogörs för förvaltningsprocessen i en hedgefond sett ur ett generellt 
perspektiv. De strategier som presenteras i kapitlet ligger som teoretisk grund för analysen. 

 

6.1 Förvaltningsprocessen 

6.1.1 Analys 

Uppifrån och ner: Identifiera specifika förvaltnings- och investeringsmöjligheter genom 
makroekonomisk- och omvärldsanalys. 
Nerifrån och upp: Fundamental bolagsanalys av vissa utvalda bolag. Här appliceras alltså 
ingen makroekonomisk analys. 
Teknisk analys: Studera historiska prisrörelser för att finna trender som avslöjar framtida 
priser.  
Fundamental värdering: Värdera företag främst baserat på olika kassaflöden men även på 
residual- och nettovärden. 
Tillväxt: Identifiera företag med stor potential för tillväxt, främst tillväxten gällande framtida 
inkomster. Man tittar på tillväxtmarknader, till exempel teknikbaserade företag.54 
 

6.1.2 Specialisering/fokusering 

Geografisk: Förvaltaren väljer att fokusera på ett område, till exempel Norden, där han 
besitter spetskompetens. 
Sektoriell: Lika som föregående men istället fokus på en sektor, till exempel läkemedel. 
Stora bolag: Fokuserar på företag med stora bolagsvärden. 
Små bolag: Fokus på bolag med mindre bolagsvärden, vilket också innebär att man väljer att 
utsätta sig för en liten större risk om man specifikt pratar om det enskilda företaget. Risken 
kan förstås se annorlunda ut för en hel portfölj.55 
 

6.1.3 Förvaltningsmetodik 

Lång tidshorisont: Förvaltaren väljer här ett längre tidsperspektiv och analyserar därför med 
avsikt att synliggöra strukturella förändringar inom företag, till exempel omstruktureringar, 
som kan ge intressanta investeringsmöjligheter på längre sikt. 
Kort tidshorisont: Ett kort tidsperspektiv innebär mer fokus på närliggande kursrörelser som 
till exempel är vanligt efter utgiven bolagsrapport. 
Systematisk: Här utgår förvaltaren från kvantitativa data ur ett historiskt perspektiv. Den 
starka fokuseringen på kvantitet innebär att denna analys har tydlig matematisk och statistisk 
karaktär.56 
 

                                                 
54 Anderlind, Paul, Eidolf, Erik, Sommerlou, Per & Bengt Dotevall, Hedgefonder, Lund: Academia Adacta, 
2003, s. 40-41 
55 Ibid, s. 41-42 
56 Ibid, s. 42-43 
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6.1.4 Portföljhantering 

Övervikt-lång: Fokus på undervärderade företag vilket resulterar i fler långa positioner i 
förhållande till korta positioner. 
Övervikt-kort: Istället fokus på övervärderade företag och därför fler korta positioner jämfört 
med antalet långa positioner. 
Marknadsneutral: Fonden håller en neutral eller så nära det går att komma en neutral 
nettoexponering på marknaden. Detta innebär alltså att man köper undervärderade aktier 
samtidigt som man blankar övervärderade aktier. Det är då viktigt att företagen är av liknande 
karaktär och återfinns i samma sektor. Är denna metod lyckad ska det utmynna i att 
marknadsrörelserna har neutraliserats och att det är prisskillnaden mellan bolagen som ger en 
positiv avkastning. 
Koncentrationsgrad: Detta beror på hur hög koncentrationsgrad förvaltaren vill ha i sin 
portfölj, det vill säga några få men stora investeringar(hög koncentrationsgrad) som gör det 
enklare med analytiska uppföljningar av sina investeringar men som däremot ökar risken eller 
små investeringar men många till antalet(låg koncentrationsgrad) vilket ger en mer 
diversifierad portfölj men försvårar den analytiska uppföljningen.57 
 

6.2 Kategorisering och strategier 

Uppdelningen av hedgefonder grundar sig på de strategier de använder sig av, vilket i sin tur 
bygger på vilken investeringsfilosofi förvaltaren för fonden har. Till att börja med kan man 
skilja strategierna åt beroende på om de är marknadsberoende eller marknadsoberoende. En 
ytterliggare skillnad görs beroende på vilken typ av marknad samt vilka tillgångsslag man 
investerar i, vilket möjliggör en uppdelning i fyra kategorier.58  
 
De strategier som är marknadsberoende styrs av upp och nedgångar på marknaden. 
Förvaltaren värderar de aktuella finansiella tillgångslagen för att sedan ställa detta mot 
marknadsvärdet. Om förvaltaren finner att värderingen visar att marknadens prissättning är 
felaktig så kan han generera en positiv avkastning till fonden när marknaden ”korrigerar” 
prissättningen på det aktuella instrumentet. Detta gör att denna typ av strategi är helt kopplad 
till marknadens rörelser.59  
 
De strategier som är marknadsoberoende tar inte hänsyn till upp och nedgångar på 
marknaden. Eftersom denna strategi gäller två eller flera instrument och deras inbördes 
relation. Det betyder att man utnyttjar obalansen i prissättningen mellan två eller flera 
instrument som står i relation till varandra. När denna typ av obalans i prissättning råder sägs 
marknaden vara ineffektiv, något som sedan återgår till det normala när priserna korrigeras. 
Men trots detta är processen inte relaterad till marknadens rörelser, därav ”oberoende”.60  
  

                                                 
57 Anderlind, Paul, Eidolf, Erik, Sommerlou, Per & Bengt Dotevall, Hedgefonder, Lund: Academia Adacta, 
2003, s. 40-43  
58 Rouzbehani Reza, ”Allt du behöver veta om hedgefonder”, Aktiespararna, 2006, Tillgänglig på: 
http://www.aktiespararna.se/artiklar/Fonder/Allt-du-behover-veta-om-hedgefonder/ 
59 Anderlind, Paul, Eidolf, Erik, Sommerlou, Per & Bengt Dotevall, Hedgefonder, Lund: Academia Adacta, 
2003, s. 35 
60 Ibid, s. 36 
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Vissa strategier krävs också i specifika situationer, sådana går under benämningen 
opportunistiska eller händelsedrivna. Nedan följer en beskrivning av de fyra huvudsakliga 
kategorierna och dess underliggande strategier.61     

Realtidsvärden är den första av de fyra kategorierna och utnyttjar felaktiga prissättningar på 
värdepapper, vilket innebär att man gör arbitrage vinster. En korrekt definition av arbitrage är 
egentligen att kunna utvinna avkastning helt utan risk, trots att det i verkligheten är svårt att 
hålla sig helt immun mot risk. När värdepapper är felaktigt prissatta i förhållande till varandra 
uppstår denna möjlighet eftersom fonden erhåller en avkastning då det relativa 
prisförhållandet mellan värdepappren återgår till det ”normala”, alltså den prisutjämning som 
då infinner sig mellan den långa och korta perioden. Detta betyder också att den generella 
utvecklingen på marknaden inte har någon betydelse för denna strategi, det vill säga den är 
marknadsoberoende. Det kan vara viktigt att informera om att möjligheter till arbitrage ofta 
uppstår då gällande tillgång har försämrad likviditet, vilket ökar risken för investeraren. En 
annan sak som bör nämnas när man pratar om egenskaperna för dessa strategier är att 
individuella arbitragevinster oftast inte ger stora vinster. Därför utnyttjar man oftast belåning 
för att kunna höja hävstångseffekten.62  Nedan följer de vanligast förekommande strategierna 
inom denna kategori. 

– Räntearbitrage, används uppskattningsvis i 4 % av världens hedgefonder sett till 
antalet men utgör däremot en betydande del sett till förvaltat kapital. Strategin innebär 
att man utnyttjar den felaktiga prissättningen mellan räntepapper och dess derivat, till 
exempel statsobligationer och hypoteksobligationer. Dessa obligationer hör till de mer 
likvida i sitt slag vilket gör att obalansen i priserna oftast är av väldigt liten storlek. 
Detta är anledningen till att man belånar sig till en hög nivå för att summan av den 
totala avkastningen ska nå upp till en tillfredsställande nivå. Obligationer har generellt 
sett en låg risknivå. Trots detta ökar riskexponeringen vid en hög belåning och är 
kopplad till riskvärdefall som kan vara av större dignitet vid eventuella kriser av 
makroekonomiska mått. Detta på grund av att likviditeten kraftigt försämras i sådana 
fall. Detta anser författarna också vara ett argument för huruvida räntearbitrage är 
marknadsoberoende trots att strategin inte utgår från marknadsförhållanden eller 
rörelser. 

– Aktiearbitrage, detta innebär i teorin att man utnyttjar en ineffektivmarknad genom att 
köpa och sälja aktier som har olika pris på olika marknader på grund av obalanser. 
Med tanke på den höga nivå som idag gäller för informationsteknologin blir rena 
arbitragevinster sällsynta. Istället har man en liten bredare syn på vad detta verkligen 
innefattar, till exempel kan man säga att en obalans uppstår då en investerare säljer en 
mycket stor aktiepost som gör att aktiepriset sjunker, utan att för den skull förändra det 
verkliga bolagsvärdet. Vid ett sådant tillfälle kommer arbitragevinster att göras tills 
det att balansen återuppstått. Det är ofta en mycket snabb process. Men det väsentliga i 
detta resonemang är alltså att det egentligen inte är en obalans på grund av 
marknadsinneffektivitet utan att det snarare uppstått en tillfällig ”skevhet” i priset på 

                                                 
61 Anderlind, Paul, Eidolf, Erik, Sommerlou, Per & Bengt Dotevall, Hedgefonder, Lund: Academia Adacta, 
2003, s. 35-36  
62 Connor G, & Woo M, “An Introduction to Hedge Funds”, Financial Markets Group, 2003, Tillgänglig på: 
http://fmg.lse.ac.uk/upload_file/190_Intro%20to%20hedge%20funds.pdf, s. 18 
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grund av en större aktiepost har sålts. Eftersom obalanserna oftast är små använder sig 
fonden av belåning för att öka den totala avkastningen.63   

– Arbitrage i statsobligationer, utnyttja obalanser i priser mellan ränterelaterade 
instrument i statsobligationer. Vanligaste metoderna är att antingen jämföra 
obligationer från samma utställare men med olika löptid eller att helt enkelt jämföra 
mellan olika utställare, till exempel jämföra svenska statsobligationer med dem från 
USA. Det bör tilläggas att denna strategi är den mest komplexa inom hedgefonder. 
Detta eftersom förvaltaren måste ha stora kunskaper om olika derivat och de faktorer 
som påverkar deras priser. Sådana faktorer kan vara makroekonomi, 
avkastningskurva, duration och likviditet.64  

– Arbitrage i hypoteksobligationer, här används samma strategi som för arbitrage i 
stadsobligationer. Skillnaden är att hypoteksobligationer är sammanslagningar av 
hypotekslån. Precis som för statsobligationerna så innebär även dessa väldigt liten 
kreditrisk för investeraren. Obalansen i priserna uppkommer därför att den som har 
tagit ett hypotekslån har en viss frihet att betala av lånet fortlöpande. Detta leder till att 
prissättningar på marknaden varierar och genererar därmed obalanser som kan leda till 
arbitragevinster.65  

– Konvertibelarbitrage, där man köper ett konvertibelt skuldebrev och blankar 
underliggande aktie. Denna strategi används ofta inom emerging markets. Eftersom 
denna typ av marknad har växt har obalanser i prissättningen blivit mer sällsynta 
jämfört med tidigare, men den största kunskapen krävs för att beräkna hur stor del 
underliggande aktier som krävs i förhållande till skuldebrevet när man blankar.66 

– Statistiskt arbitrage, innefattar att exploatera felaktiga prissättningar genom 
matematisk-statistiska modeller. Sannolikhetsteori spelar en tydlig roll då man söker 
sannolikheten för att priserna rör sig mot normala nivåer ur ett historiskt perspektiv. 
Vanligt är också att jämföra en grupp aktiers trend ur ett historiskt perspektiv och på 
så sätt kunna se när en aktie bryter mot trenden, varpå man tar lång eller kort position. 
Fonden använder sig även här av belåning.67 

– Marknadsneutrala aktiestrategier, förvaltarens långa och korta positioner har lika 
stora värden vilket neutraliserar den marknadsrisk man är exponerad mot. Denna 
strategi har en relativt hög risk för begränsad avkastning.68 

Händelsedriven är den kategori där man agerar utifrån individuella händelser, till exempel 
företagsfusioner som kan medföra obalanser i prissättningen. Dess strategier är helt 
marknadsoberoende. Strategierna bygger på att fonden tar positioner i aktier eller 
underliggande varor vid utmärkande händelser som till exempel avknoppningar, fusioner och 
uppköp. Vid ett uppköp förefaller aktien i det uppköpta bolaget att stiga kraftigt samtidigt 
som det uppköpande bolagets aktie tenderar att falla. Hedgefonden kan i detta läge ta både en 
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68 Chandler Beverly, Investing with the Hedgefund Giants; Profit whether Markets Rise or Fall, London: 
Financial Times Management, 1998, s. 48 



 17

lång och en kort position och genom detta generera vinst på båda företagens aktier.69  
Nedan följer de vanligast förekommande strategierna inom denna kategori. 

– Fusionsarbitrage, detta gäller både fusioner och företagsuppköp då fonden köper 
aktier i det företag som blir uppköpt och blankar aktier i det bolaget som köper. 
Anledningen är att aktierna i det företag som blir uppköpta kommer att stiga mot priset 
som lagts för uppköp. Processen gällande prishöjningen startar när uppköpet blir 
officiellt. När sedan priset konvergerar till det normala, efter att affären är klargjord, 
uppstår möjligheten till vinst. Den eventuellt negativa aspekten i denna strategi är om 
fusionen eller uppköpet inte går igenom.70 71 

– Krisbolag, innefattar företag som är under omorganisation, rekonstruktion eller 
konkurs. Man förväntar sig att någon av ovanstående händelser ska förbättra företaget 
och därför öka bolagsvärdet som implicit betyder ett högre aktiepris. Investeringar i 
företag som ligger nära konkurs kan ses som ganska specifikt för hedgefonder. Andra 
typer av fonder, aktie- eller pensionsfonder, kan på grund av bestämmelser ha svårare 
att göra denna typ av investeringar.72 73  

Riktningsorienterade är den kategori som troligtvis är den vanligast förekommande eller i alla 
fall den strategi som återfinns hos de flesta förvaltare. Den grundar sig i förväntningen om att 
priset på ett värdepapper kommer att röra sig i en viss riktning. Om värdepappret är för lågt 
värderat enligt förvaltaren förväntar han sig att priset kommer att gå upp och köper därför 
värdepappret innan den förmodade uppgången sker. I det motsatta förhållandet där förvaltaren 
förväntar sig att priset går ner, väljer han att blanka. Denna kategori innehåller generellt sett 
starkt marknadsberoende strategier. Nedan följer de vanligast förekommande strategierna 
inom denna kategori. 

– Lång/kort aktiehedge, skillnaden mellan en aktiefond och en aktiehedgefond är att 
hedgen normalt har en större exponering, det vill säga att det procentuella innehavet i 
förhållande till fondens förmögenhet är större. Men nivån på exponeringen beror 
självklart på de förväntningar man har på marknaden. Denna strategi är den mest 
använda då den återfinns i drygt 55 % av världens hedgefonder.74 Den är ur ett 
historiskt perspektiv också den strategi som varit mest aggressiv, inte relaterat till de 
största belåningarna, men däremot kännetecknad av relativ hög avkastning och 
volatilitet. Men man bör ha i åtanke att denna typ av strategi är marknadsberoende och 
är framförallt starkt korrelerad till aktiemarknaden. Detta har självklart bidragit till den 
goda avkastningen, då 1990-talet präglades av en stark aktieuppgång. Under 2000-
talet har dock avkastningen inte visat lika goda siffror som de historiska data. Som 
namnet förtäljer handlar fonden i aktier. Man utför bolagsvärderingar och ställer sedan 
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dessa i relation till den marknadsnoterade värderingen (spotpriset). Om man tar en 
lång och kort position i två liknande bolag bör dessa företag vara korrelerade. Fonden 
tar både långa och korta positioner i aktier beroende på om man finner bolagen vara 
under- eller övervärderat. Summan av de långa och korta positionerna kan alltså 
variera och därför innebära minus eller plus. Vid minus är övervägande delen korta 
positioner och vid plus är största delen långa positioner.75  

– Högavkastande obligationer, strategin är av liknande karaktär som lång/kort 
aktiehedge men den uppenbara skillnaden är att man här istället investerar i 
högavkastande företagsobligationer. Det betyder en hög risk och 
företagsobligationerna har ett kredit betyg lägre än BBB. Detta innebär att analysen av 
bolagen främst är inriktad på dess kreditegenskaper och finansiella åtaganden på sikt. 
Därför tar man långa eller korta positioner beroende på de förväntningar man har om 
företagens framtida finansiella situation.76 

– Krisdrabbade obligationer, här tittar man på företag som har en undermålig finansiell 
ställning med ett kreditbetyg på CCC-nivå eller lägre. En fördel gentemot aktier i en 
sådan situation är att det ofta finns klausuler i kontrakten som ger företräde till 
konkursboet. Men detta är snarare en säkerhet än en drivande faktor för investeringen. 
Vid en investering tror man att företaget i fråga ska kunna ta sig ur den finansiella kris 
man befinner sig i. En risk med denna strategi är även det faktum att likviditeten för 
dessa obligationer av uppenbara skäl är mycket låg.77  

– Lång/kort räntehedge, här ställer man sin egen analys på det underliggande bolagets 
kreditrisk och jämför sedan med marknadens syn på detsamma. Man tar sedan långa 
eller korta positioner beroende på under- eller över värderingar. Positionerna tar man i 
bolagens obligationer. Även om denna strategi inte varit fullt lika aggressiv som 
lång/kort aktiehedge så kan man ur ett historiskt perspektiv se att strategin är en av de 
mer aggressiva.78 

– Förvaltade terminer, detta derivat (terminer) handlas i stora volymer världen över och 
är därför mycket likvida. Vanligtvis används terminskontrakt för att säkerställa 
prisnivåer på underliggande varor men en fondförvaltare är ute efter en avkastning 
från aktiv handel, även om aktiviteten är större när det gäller systematisk handel 
jämfört med diskretionär handel. Den första typen, systematisk handel, har en 
kvantitativ bas och den andra typen är diskretionär handel som har fundamental analys 
som bas.79 Det finns en del fördelar med förvaltade terminer gentemot till exempel 
global makro. Två av dem är till exempel låg korrelation gentemot aktiemarknaden 
och andra hedgefonder samt god marknadslikviditet. Nackdelar kan vara till exempel 
hög volatilitet och höga avgifter.80 

– Taktisk tillgångsallokering, allokering av de finansiella tillgångarna, vanligtvis aktier 
och räntepapper, med kvantitativa modeller såsom teknisk analys som den använda 
analysmetoden. 
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– Blankningsstrategier, fonden håller positioner som innebär att man får positiv 
avkastning vid eventuella nedgångar på marknaden. Men denna strategi kan också 
appliceras som ett resultat av att man har en stor del långa positioner i sin portfölj. 

– Tillväxtmarknader och sektorer, man håller långa positioner med förväntningar om 
hög tillväxt. Faktum är att det vanligtvis är otillåtet att blanka på tillväxtmarknaderna 
och att derivat inte förekommer i någon större utsträckning.  

Multistrategier innebär att man använder sig av flera strategier. Nedan följer den vanligast 
förekommande strategin inom denna kategori. 
 

– Global makro, de fonder som använder sig av denna strategi utnyttjar en stor utväxling 
på hävstången genom belåning samt genom att använda sig av derivat i sina 
positioner. Belåningen innebär att dessa fonder är de allra största sett till dess 
resurser/tillgångar. Som namnet på denna strategi förtäljer är fonden aktiv på den 
globala marknaden. Detta innefattar aktie- och räntemarknader såväl som 
valutamarknader. Men de begränsar inte sina investeringsmöjligheter. De har en bred 
överblick och investerar när en möjlighet dyker upp. De följer den globala trenden och 
agerar utifrån denna. Detta innebär att makroekonomisk analys är en viktig ingrediens 
i strategin och att ett opportunistiskt synsätt väger tungt för dessa fonder. Eftersom de 
investerar i olika tillgångsslag blir allokeringen av tillgångarna också viktig.81 82  
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7 Risk 

I detta kapitel redogörs för de huvudsakliga risker som drabbar en investerare vid exponering 
på de finansiella marknaderna. Risker kommer i många olika former och kan också mätas på 
olika sätt. I denna studie har författarna inget intresse av att mäta risken utan endast beskriva 
vilka huvudsakliga risker en investerare exponeras mot. Likt föregående kapitel kommer även 
detta kapitel ligga som teoretisk grund för analysen.  

 

7.1 Likviditetsrisk 

Den teori som tas upp här är den likviditets risk som är kopplad till tillgångar och inte den 
som gäller finansieringen.  
 
För att definiera likviditet kan följande mening formuleras. Möjligheten att köpa eller sälja en 
önskad kvantitet värdepapper till gällande marknadspris under en kort tidsperiod.83 Nivån på 
likviditeten kan också sägas ha ett värde, högre likviditet på ett värdepapper innebär ett högre 
pris för det värdepappret jämfört med ett värdepapper med lägre likviditet.84 Information om 
likviditeten är därför viktig för investeraren. Informationen ger investeraren en uppfattning 
om den potentiella transaktionskostnaden på marknaden.85 Därigenom får man också 
information om hur snabbt man kan sälja av en tillgång som man köpt, för att undvika förlust.   
 
Om man tittar på en marknad med hög likviditet kan den definieras som att vara tight, med 
stort marknadsdjup och att den visar det sanna värdet för de underliggande tillgångarna. Att 
den är tight innebär låga kostnader för att köpa och direkt efter att sälja av kontraktet, det vill 
säga en tight/smal köp och sälj spread. Marknadsdjupet syftar på antalet kontrakt som krävs 
för att en förändring i priserna ska ske. Visa det sanna värdet av underliggande tillgångar 
syftar egentligen på hur snabbt marknaden återhämtar sig efter en chock, det vill säga hur 
snabbt pris fluktuationer från handel utjämnas. Ett bra exempel är subprime-lånen som 
chockat kreditmarknaden. I kontrast till föregående stycke är marknader med låg likviditet 
karaktäriserade av att transaktioner på dessa marknader snabbt kan påverka priserna. 
Tillgångar med låg likviditet påverkas mer av förhållandet mellan efterfrågan och utbud samt 
att de generellt sätt är mer volatila. 
 

7.2 Marknadsrisk 

Marknadsrisken innefattar alltför många faktorer för att man ska kunna diversifiera sig mot 
den. Det beror på att denna risk påverkar hela marknaden. Faktorer som påverkar är till 
exempel krig, konjunkturnedgångar och räntor. Men man kan dock använda sig av ”hedging”. 
Det finns också en liknande risk som inte påverkar hela marknaden med däremot vissa 
tillgångar. Denna kallas osystematisk risk.  
 
Om man tittar på marknadsrisken ur fondbolagens perspektiv innebär det risken för 
fluktuationer i portföljvärdet på grund av rörelser i storleken eller volatiliteten hos 
marknadspriserna.86 Marknadsrisken kan delas upp i riktad eller oriktad risk. 
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Den riktade risken innebär exponering mot riktade rörelser på marknaden. Exempelvis 
exponeringen mot rörelser på aktiemarknaden, exponeringen mot räntan och när det gäller 
finansiella instrument är exponeringen mot prisrörelser på underliggande varor av stor 
betydelse.87 Den oriktade risken innebär exponering mot skillnader i prisrörelser på 
marknaden. Detta blir mer intressant då man till exempel har ”hedgade” positioner. Eftersom 
man redan har hedgat sig mot eventuella prisrörelser men fortfarande är exponerad mot 
skillnader i prisrörelser. Den oriktade risken innebär alltså att man är exponerad mot 
skillnader i priser men även skillnader i räntor samt volatiliteten.88  
 
Generellt sett anses den riktade risken vara av större betydelse än den oriktade risken. Därför 
är det vanligt att de som söker en låg risknivå helst exponerar sig mot den oriktade risken och 
tvärtemot förhållande gäller för den som söker hög risknivå.89 Det kan vara värt att nämna att 
marknadsrisken för en hedgefond mäts i absolut risk varpå deras avkastning benämns som 
absolut avkastning. Den absoluta riskens storlek beror på hur mycket man tappat i förhållande 
till det initiella värdet på investeringen. Den kan möjligen också mätas i pengar relaterat till 
alternativa investeringar.90 
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8 Praktisk Metod 

I detta kapitel redovisas författarnas praktiska tillvägagångssätt både vid insamlandet av den 
sekundära såväl som den primära datan. Författarna motiverar även valet av den kvalitativa 
metoden. 

 

8.1 Forskningsmetod 

Kvalitativ innebär oftast att studien bygger på intervjuer med ett mindre antal personer för att 
få fram detaljerad och specificerad information om området. Oftast används denna metod när 
kunskapen om det speciella området är begränsad och även då tidigare forskning är 
limiterad.91 Orsaken till valet av den kvalitativa metoden och intervjuer bygger främst på att 
författarnas kunskap inom området är begränsad samt att det saknas tidigare forskning kring 
CFDs. Det bör också sägas att en kvantitativ metod skulle ha varit svår att genomföra då de 
detaljerade uppgifter om strategier och tankesätt hos förvaltarna är i stort sett omöjliga att 
utröna genom statistiska data.  
 

8.2 Urvalsmetod 

När man talar om urvalsmetoder finns generellt två stycken, slumpmässiga urval och 
strategiska urval. Slumpmässiga urval används i huvudsak när studien skall generera 
statistiska generaliseringar och är därför inte adekvat för denna studie.92 Valet av 
intervjuobjekt gjordes genom ett strategiskt urval, vilket innebär att författarna medvetet valde 
vilka som skulle intervjuas.93 Detta val baserades på intervjuobjektens lämplighet att kunna 
svara på författarnas frågor. Det finns ett antal olika sätt att åstadkomma strategiska urval och 
de två sätt som användes i denna studie var typiska fall och snöbollsmetoden. 
 
Typiska fall innebär att man väljer ut intervjuobjekt som är typiska för det man vill 
undersöka.94 I denna studie är de typiska intervjuobjekten de som förvaltar hedgefonder. 
Snöbollsmetoden innebär att man frågar runt vilka personer som har stor kunskap om det 
ämne som skall undersökas, och vilka man bör komma i kontakt med för intervju.95 Detta sätt 
användes vid kontakten med fondbolagen, då frågor också ställdes om de hade 
rekommendationer på andra som hade mer kunskap inom området. 
 

8.3 Informationssökning 

De fakta som studien bygger på, utöver intervjuerna, har i huvudsak hämtas genom de 
databaser tillgängliga genom Umeå Universitetsbiblioteks hemsida. Sökningarna gjordes som 
en så kallad metasökning, där flera databaser sökes igenom parallellt. Innan sökningen 
gjordes valdes Ekonomi som kategori, sedan samtliga underkategorier. 
 

                                                 
91 Johannessen Asbjörn, Tufte Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö: Liber AB, 2003, 
s. 39 
92 Johannessen Asbjörn, Tufte Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö: Liber AB, 2003, 
s. 84 
93 Ibid 
94 Ibid s. 85 
95 Ibid 
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De databaser som genomsöktes var följande: 
 

- Affärsdata 
- Business Source Premier 
- EconLit 
- Emerald Fulltext 
- Helecon (SCIMA) 
- LIBRIS webbsök 
- S-WoPEC 
- ScienceDirect via SCIRUS 
- SourceOECD 

 
Sökningar gjordes även individuellt inom dessa databaser. Nedan redovisas de sökord som 
användes samt antalet träffar i samtliga databaser vid respektive sökord. 
 

- Hedgefunds   – 13 646 träffar 
- Hedgefund strategies  – 1 968 träffar 
- CFDs   – 747 träffar 
- ”Contract For Difference”  – 158 träffar 
- CFD strategies   – 34 träffar 
- Futures  – 45 078 träffar 

 
De artiklar som hittades vid samtliga sökningar av CFDs handlade, dessvärre, i huvudsak om 
ett fenomen inom fysik i det naturvetenskapliga området, med samma förkortning. De träffar 
som hade relevans med Contract For Difference var betydligt färre. Inte heller speciellt många 
artiklar som hade relevans för studiens syfte genererades vid sökningar efter futures. 
 
Av samtliga artiklar valdes de som författarna ansåg hade relevans för studiens syfte ut. Dessa 
artiklar fick sedan, tillsammans med övrig litteratur, ligga som teoretisk grund till uppsatsen. 
Angående de böcker som använts hittades de genom sökningar i Umeå universitetsbiblioteks 
sökningssystem LIBRIS. Ett antal undantag är en del böcker som införskaffats för privat 
räkning av författarna. Sökorden som användes i LIBRIS var detsamma som ovan och 
samtliga böcker som behandlade ämnet hedgefonder valdes att läsa igenom. Vid sökningar på 
CFDs hittades inga böcker. Då författarna redan hade böcker som behandlade futures på en 
grundlig nivå valdes att inte låna några nya böcker inom detta område. När det gäller böcker 
som hanterar forskning och uppsatsskrivande användes böcker som har införskaffats av 
författarna under sina utbildningar. Författarna anser att dessa böcker behandlar områdena väl 
och på ett opartiskt vis. Författarna lånade även böcker som hanterade dessa områden av 
studiekamrater.  
 

8.4 Intervjumallens utformning 

Konstruerandet av intervjumallen baserades på frågor som författarna ansåg relevanta för att 
lösa studiens problemformulering och uppfylla dess syfte. För att få ut så mycket som möjligt 
ur varje intervju valdes att göra något som kallas delvis strukturerade eller semistrukturerade 
intervjuer. Denna sorts intervju är baserad på en intervjuguide där teman och generella frågor 
som tas upp under intervjun är förskrivna. Frågorna är grundade i den problemformulering 
och syfte som är statuerat tidigare i uppsatsen. En delvis strukturerad intervju ger en 
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kombination av standardisering och flexibilitet.96 Varför författarna valde denna form av 
intervjumall var för att öka djupet i svaren och ge ett större utrymme till respondenterna för 
att diskutera kring frågorna utan att för den delen släppa fokus allt för mycket. Frågorna är 
riktade till förvaltare av hedgefonder som har god insyn i hedgefondens strategier. 
Frågemallen bifogas som bilaga 1. 
 

8.5 Intervjuförfarande 

Då studien genomförs under endast två månader har bredden på studien blivit lidande. Valet 
av att endast intervjua fyra hedgefonder grundar sig i en kombination av tidsbrist samt ett 
väldigt stort bortfall då majoriteten av hedgefonderna inte använder sig av CFD. Ytterliggare 
en faktor som har varit av stor negativ betydelse är det faktum att flertalet hedgefonder ej har 
varit villiga att ställa upp på intervju. Ca 30 svenska hedgefonder kontaktades varav endast 
fyra var villiga att ställa upp på intervju. Författarna inser den starkt negativa aspekten med få 
intervjuobjekt då studiens tillförlitlighet och överförbarhet kraftigt begränsas. Författarna 
försökte, för att generera mer data, även erbjuda möjligheten för hedgefondsförvaltarna att 
besvara frågorna via e-mail. Detta godtogs av några förvaltare men resultatet av detta blev att 
svaren på frågorna blev så pass begränsade att det var i stort sett omöjligt att använda dessa 
data till uppsatsen. 
 
Intervjuerna genomfördes som telefonintervjuer. Oftast ringdes intervjuobjekten upp och 
frågorna ställdes direkt. I vissa fall bad intervjuobjekten om att få ringa tillbaka och 
genomföra intervjun vid ett senare tillfälle. Intervjuerna varade i ca 20-30 minuter och det 
gavs gott om utrymme för intervjuobjekten att komma med egna kommentarer och berätta 
information utöver de frågor som ställdes. Intervjuerna spelades in för att ge författarna 
möjligheten att grundligt analysera de svar som gavs samt att minska risken för missförstånd. 
Detta är något som författarna anser höjer studiens tillförlitlighet. Då intervjuerna 
genomfördes via telefon är det svårt för författarna att analysera eventuella störningsmoment 
under intervjun. Författarna är dock av uppfattningen att inga störningsmoment som nämnbart 
påverkade respondenternas svar skedde under intervjuerna.  
 
Anledningen till att telefonintervjuer valdes framför personliga grundar sig i flera faktorer. 
Den mest bidragande faktorn var att ingen av de hedgefonder som kontaktades hade någon 
möjlighet att ställa upp på en personlig intervju. Detta berodde enligt dem på tidsbrist. Detta 
har författarna förståelse för då det under tiden för intervjuerna är rapportperiod hos de 
svenska företagen. En annan bidragande faktor är att telefonintervjuer är betydligt mer 
kostnadseffektiva och mindre tidskrävande än personliga intervjuer.97 Då författarna till 
uppsatsen har ett kraftigt begränsat kapital och även en relativt snäv tidsram ansågs 
telefonintervjuer som det bästa alternativet. En annan faktor som ses som en stark fördel vid 
telefonintervjuer är det faktum att respondenten ej påverkas av intervjuaren på samma sätt 
som vid personliga intervjuer. Med påverkan menas att respondenten kan anpassa svaren efter 
vad han/hon tror att intervjuaren vill höra. Detta kan påverkas av flera faktorer såsom kön, 
ålder samt till och med intervjuarens blotta närvaro.98 
 

                                                 
96 Johannessen Asbjörn, Tufte Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö: Liber AB, 2003, 
s. 98 
97 Bryman Alan, Bell Emma, Företagsekonomiska Forskningsmetoder, Malmö: Författarna och Liber AB, 2005, 
s. 140 
98 Ibid 
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Även då telefonintervjuer har många fördelar finns också en del nackdelar som författarna har 
observerat och är medvetna om. Den största nackdelen som författarna ser med 
telefonintervjuer är det faktum att respondenterna ej kan tolkas via deras kroppsspråk om de 
till exempel blir obekväma av någon fråga eller liknande. Författarna är medvetna om denna 
nackdel men anser också att det ämne som studien undersöker inte är känsligt i den meningen 
att respondenterna blir obekväma av en fråga.99 
 
Vad som bör noteras är att intervjuobjekten även gavs möjligheten att vara anonyma då ämnet 
kan tolkas som avslöjande när det gäller interna handelsstrategier och liknande. Detta är något 
som författarna ansåg höja möjligheten att få fler intervjuobjekt. Det är också något som 
författarna anser minska den negativa aspekten med telefonintervjuer då det minskar 
anledningen för respondenterna att bli obekväm av någon fråga. En av fyra hedgefonder valde 
att vara anonyma och författarna respekterar detta genom att undvika att lämna ut 
fondbolagets namn i uppsatsen. Namnet har istället ersatts med Fondbolag A. När det gäller 
samtliga intervjuobjekt önskade dessa att endast företagsnamnet skulle synas i uppsatsen. 
 

8.6 Källkritik 

När det gäller studiens sekundärkällor kan majoriteten av de artiklar som har tagits med i 
uppsatsen anses ha en hög trovärdighet. Detta då de flesta är publicerade i erkända journaler 
inom området vilket också var ett av de kriterier författarna granskade vid valet av artiklar. De 
böcker som strategier och fakta baseras på är tryckta av relativt erkända förlag, dock var inte 
alla av böckernas författare kända för oss. 
 
Mycket av studiens material är baserat på internetkällor. Författarna till studien har full 
förståelse för att internetkällor inte alltid har hög trovärdighet och har därför varit kritiska till 
den information som funnits på respektive hemsida. Den huvudsakliga orsaken till den höga 
mängden internetkällor kan härledas till det faktum att endast ett fåtal böcker behandlar CFDs 
samt att dessa böcker ej fanns tillgängliga i Sverige. Då en del av informationen om CFDs är 
taget från CFD-mäklare kan en viss bias finnas då de önskar försköna instrumentets 
egenskaper. 
 
Författarna anser att trovärdigheten hos intervjuobjekten kan anses vara hög då det inte finns 
några faktorer som gör att de svar som gavs under intervjun skulle vara felaktiga. Vad som 
dock noterades av författarna är att då intervjun skedde med en av förvaltarna på varje 
hedgefond finns risken att dennes svar påverkades till viss del av personliga åsikter. 
Författarna anser dock att denna bias inte är av den magnituden att den påverkar studiens 
resultat. Intervjuobjekten var medvetna om att andra hedgefonder också intervjuades, dock ser 
författarna inte detta som något negativt och det finns heller ingen tydlig anledning till varför 
intervjuobjekten skulle agera annorlunda på grund av denna information. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
99 Bryman Alan, Bell Emma, Företagsekonomiska Forskningsmetoder, Malmö: Författarna och Liber AB, 2005, 
s. 140-141 
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9 Empiri 

I detta avsnitt redovisas de kvalitativa data som genererats genom telefonintervjuer. Datan är 
uppdelad utefter fondbolag, detta för att öka tydligheten i redovisningen och göra det enkelt 
för läsaren att följa med. Författarna kommer endast att redogöra för de svar som anses 
bidra med något till studien. 

 

9.1 Superfund 

Superfund grundades år 1995. De började utveckla ett innovativt system för teknisk analys av 
den finansiella marknaden, vilket introducerades året därpå då man också startade världens 
första terminsfond tillgänglig för privata investerare. Denna etablering skedde i Österrike. 
 
Man agerar endast på råvarumarknaden genom att använda sig av futures. Detta sker på den 
globala marknaden. Bolagets investeringar ska generera en absolut avkastning och man 
använder sig inte av något jämförelseindex. Istället är man inriktade på att generera en positiv 
avkastning både i fallande- och stigande marknad. Hela koncernen har haft en mycket god 
och stabil utveckling då man har uppvisat positiva resultat 12 år i rad. De förvaltar mer än 1,2 
miljarder Euro och har mer än 50000 investerare runt om i världen. Deras mål är inte att 
maximera vinsten som många andra fonder vill, de är istället mer intresserade av att bibehålla 
kapitalet.  
 

9.1.2 Risk och Handel 

Superfund, som endast använder futures, hade inte speciellt hög kunskap om CFDs. De säger 
dock att den mest troliga anledningen till varför de ej använder andra instrument än futures är 
bristen på underliggande varor och den eventuellt låga likviditeten hos andra 
derivatinstrument. När det gäller riskexponering är Superfund exponerad mot olika risker. De 
använder teknisk analys inom förvaltningen, vilket innebär att de söker förutspå framtida 
prisutveckling genom att studera prisförändringar ur ett historiskt perspektiv. Därför är man 
exponerad mot marknadsrisken då man studerar pristrenderna på marknaden. Dock innebär 
deras globala handel att de är väl diversifierade eftersom de agerar på marknader över hela 
världen. Deras likviditetsrisk är mycket begränsad då man endast väljer att placera i mycket 
likvida tillgångar. De anser detta vara den viktigaste utgångspunkten för deras handel. 
 
De exponeras också mot den risk man utsätts för genom att enbart investera i råvaror. Det 
finns en viss korrelation mellan råvarupriser inom till exempel industrimetaller, men i och 
med deras handel i skilda råvaruslag minskar korrelationen till viss del. Bolaget försöker att 
minimera risknivån och som tidigare nämnts är målet att bibehålla nuvarande kapital. Därför 
vill man minimera risknivån så att den ligger så nära noll som möjligt. Dock är man alltid 
utsatt för den risknivå som gäller på de råvarubörser man handlar på. 
 
De anser att futures har fördelar om man jämför med andra finansiella derivat ur ett generellt 
perspektiv. Avgifterna som ingår då man handlar med futures är relativt låga och utbudet som 
i deras fall gäller råvaror är mycket brett. De anser att om man endast använder råvaror som 
underliggande vara är futures det bästa alternativet av de finansiella derivaten. De säger: 
 

”När man handlar med råvaror är det futures som gäller.” (Superfund, 2008-04-22) 
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En bidragande orsak till detta är också deras viktigaste utgångspunkt för handel, nämligen 
likviditeten. Futures är generellt sett mycket likvida vid jämförelse med andra derivat. 
Eftersom de handlar på de största börserna världen över bidrar också detta starkt till en 
extremt hög likviditet. De har handlat med futures sedan starten för ca 12 år sedan. 
 
Superfund anser att de kan diversifiera sig mycket bra med futures då de har möjlighet att 
placera i ca 100 stycken olika råvarutillgångar på börser i både USA, Europa och Asien. De 
försöker att riskminimera genom att använda stopp-loss teknik och eftersom de har en 
systematisk investeringsstrategi använder de sig av datorer som söker efter trender. Om ingen 
tydlig trend hittas avstår man också från att handla och kan på så sätt hålla en lägre risknivå. 
Erfarenheten de har inom området är självklart också viktig. De vet genom sin erfarenhet när 
oljepriserna brukar röra på sig. Två enkla exempel är till exempel att oljepriserna stiger under 
semester- och vinter säsongen, mer resande under semestern samt det behövs mer värme över 
vintern. 
 

9.1.3 Strategier 

När det gäller Superfunds förvaltningsprocess använder de sig av, som nämnts tidigare, 
teknisk/kvantitativ analys, det vill säga att de studerar historiska prisrörelser för att finna 
trender som avslöjar framtida priser. Eftersom denna typ av analys har en stark kvantitativ 
inriktning är analytikerna oftast utbildade inom områdena matematik och teknisk fysik då 
dessa besitter kunskap om kvantitativa beräkningar. Deras specialisering/fokusering i 
förvaltningen är ur ett geografiskt perspektiv globalt inriktad då de har tillgång till många 
marknader världen över. Deras sektoriella fokus ligger på råvaror där det handlas mest med 
petroleumprodukter, metaller, gummi och grismagar. Fokus ligger också på att tillgångsslagen 
de handlar med måste visa en mycket hög likviditetsnivå. 
 
Deras förvaltningsmetodik har en mellan till lång tidshorisont trots att de är systematiska och 
använder sig av teknisk analys. Orsaken är att de utnyttjar analysen genom att studera korta 
trender för att kunna bilda sig en uppfattning om prissättningen på lite längre sikt i framtiden. 
Deras portföljhantering innebär mer långa än korta positioner, de är alltså övervikt långa. 
Därför siktar man mest in sig på undervärderade råvaror, man köper (går lång) dessa råvaror 
då man anser att trenden visar att dessa är för lågt prissatta och därmed kommer att öka i 
värde. 
 
Den strategi som Superfund använder sig av när de handlar råvaror kallas för ”förvaltade 
terminer”. Den skiljer sig från vanlig terminshandel där man oftast vill säkerställa prisnivån 
på underliggande vara. Istället handlar denna strategi om att vara mer aktiv i sin handel för att 
få högre avkastning. Superfund säger att de inte funnit nya användningsområden för futures, 
de har inte heller haft något intresse av detta. De säger att de inte heller använt sig av andra 
strategier över åren. Nämnas bör att från allra första början var de inte systematiska och de 
uppvisade extremt dåliga resultat och efter ett halvår blev de systematiska vilket också 
förändrade deras resultat i en positiv riktning. Superfunds användning av futures ser olika ut 
beroende på marknadssituationen. I en stigande marknad tar de mer långa positioner och i en 
sjunkande marknad mer korta positioner. När marknaden inte rör sig, varken ner eller upp, 
blir det betydligt mindre handel för deras del då de söker upp- eller neråtgående trend. 
Överlag ökar eller minskar inte handeln med futures beroende på marknadssituation, förutom 
vid stillastående marknad då handeln uteblir, istället ändras endast positionerna vid ändringar 
i marknadssituationen. 
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De marknader som dominerar handeln är ur ett globalt perspektiv USA, Asien och Europa. 
Den sektoriella uppdelningen av marknaderna de handlar på är tydligast på den amerikanska 
marknaden där deras handel främst utgörs av lätta och tunga metaller. Deras handel med 
jordbruksprodukter återfinns också på den amerikanska marknaden. Detta beror främst på att 
den största börsen för råvaror finns i Chicago. De flesta av de andra råvarorna handlas på 
börser världen över. När Superfund har tagit en position i en råvara håller de oftast denna på 
medel till lång sikt. 
 
Avslutningsvis nämner Superfund några råd till privata investerare som vill handla med 
futures. Till att börja med bör investeraren kolla upp det företag/bank som erbjuder handel till 
den privata investeraren. Viktigt är att titta på likviditeten i den handel de erbjuder. 
Finansinspektionens fakta om företaget är en viktig kunskapskälla och kan ge eventuella 
risksignaler. Fråga företaget om vilka kundskydd de erbjuder, till exempel garantier. De gav 
dock inte några råd för själva handeln, det vill säga strategier och så vidare.    
 

9.2 Fondbolag A 

Fondbolag A är ett fondbolag vars förvaltningsvolym uppgår till ca 1 500 MKR.   
Målsättningen för förvaltningen i fonden är att skapa en hög riskjusterad absolutavkastning 
oberoende av marknadens utveckling. Förvaltningen sker på internationella aktie-, ränte- och 
valutamarknader. Fondens avkastningsmål är 15-20 procent per år och över tid. Förvaltarnas 
filosofi bygger på en tro att deras komparativa fördel är förmågan till en god riskhantering. I 
förvaltningsarbetet prioriterar de att bibehålla fondens kapital. Deras strikta riskhantering 
syftar till att undvika förlustmånader. Fondens placeringsinriktning och riskhantering bygger 
på en aktiv förvaltning med placeringar i likvida marknader och i instrument med hög 
likviditet. Fondens investerare bereds möjlighet att följa sin investering på daglig basis via 
Internet. Fonden eftersträvar att inneha en hög grad av transparents. 
 
Risken mäts och kommuniceras genom riskmåttet Value at Risk (VaR). Fondens risknivå är 
lägre än risken i aktiemarknaden. Framgången med fondens förvaltning bygger på 
långsiktighet och stabilitet där de strävar efter kontinuerlig måluppfyllelse med långsiktigt 
hög riskjusterad avkastning. Förvaltarnas drivkraft är att med långsiktighet, trovärdighet och 
tydlighet uppnå fondens förvaltningsmål. 
 

9.2.1 Risk och Handel 

Fondbolag A använder sig i huvudsak av futures, varvid de endast valde att svara på frågorna 
utifrån denna synvinkel. De egenskaper som Fondbolag A ser hos futures är huvudsakligen tre 
stycken. Den första egenskapen behandlar instrumentets likviditet där de anser att futures har 
en väldigt god likviditet. Detta är en av de största anledningarna till varför de handlar med 
detta instrument. En annan egenskap är det faktum att futures handlas på en anonym marknad 
och den tredje är att handeln med futures är en billig handel, i jämförelse med till exempel 
optioner. När det gäller CFDs hade de ingen kunskap inom området och kunde därför inte 
bidra med någon information. 
 
Fondbolag A:s syn på de risker som de möter vid handel med futures är relativt positiv. De 
anser att marknadsrisken snarare ligger till deras fördel, då de anser att futures är ett bra 
instrument när de vill skaffa den marknadsrisk de eftersträvar. Gällande likviditetsrisken anser 
de att den är mindre än vid till exempel handel i underliggande värdepapper. De anser att 
futures har en hög likviditet och därmed en låg likviditetsrisk. De har en stor erfarenhet av 
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futurehandel då de har använt instrumentet i ca 20 år. Fondbolag A:s svar på frågan om 
futures har några fördelar gentemot andra derivatinstrument blev följande: 
 
”En standardiserad futuremarknad har som regel alltid lägre avgifter och den underliggande 
varan har ett uppvisat intresse att skapa handel utifrån och likviditeten är mångfalt bättre än 

till exempel vid OTC-handel.” (Fondbolag A, 2008-05-06) 
 
De anser också att utbudet av underliggande varor är stort och tillfredsställer deras behov 
varför de har fokuserat sin handel till detta derivatinstrument. De menar dock att 
standardiseringen i sig vid futurehandel skapar en ”snäv” riskbild vilket de ser som en 
nackdel. Dock anser det att vid OTC-handel ökar möjligheterna att konstruera, i stort sett 
exakt, den riskbild som eftersträvas vilket de anser vara en stor fördel med OTC-handel. 
 
När Fondbolag A fick frågan om de ser futures som ett komplement eller som en ersättare till 
andra instrument gavs till svar att instrumentet främst är en del i portföljen vilket kan tolkas 
som ett komplement. När Fondbolag A investerar i aktiemarknaden använder de futures 
endast vid indexexponering medan aktier utgör själva grunden för investeringen och görs i 
enskilda papper. När det gäller investeringar på räntemarknaden, och då i huvudsak i Euro- 
och USA-räntor investerar de nästan uteslutande i futures. Vid handel på den svenska 
räntemarknaden handlar de till stor del ”cashobligationer.” När det gäller valutamarknaden 
handlas till största delen OTC-terminer med bankmotpart. De bedriver dock ingen handel i 
råvaror. Den huvudsakliga handeln med futures överlag sker inom USA- och Euroområdet. 
 

9.2.2 Strategier 

Fondbolag A handlar med futures huvudsakligen i ett syfte vilket är att uppnå den riskbild 
som eftersträvas i fonden. Som en medföljande effekt av investeringen hoppas de självklart 
alltid på en ökad avkastning, dock är detta inte det primära syftet. De strategier som 
Fondbolag A använder sig av baseras på den multistrategi kallad global makro. De beskriver 
ett scenario där två strategier används parallellt: 
 
”En aktieinvestering i underliggande aktier kan hedgas i till exempel räntemarknaden med 

hjälp av futures.” (Fondbolag A, 2008-05-06) 
 
Både riktningsbaserad handel såväl som innehavandet av en marknadsoberoende position 
handlas i regel i futures. De nämner att deras handel med futures inte har förändrats speciellt 
mycket under de 20 år som de har använt instrumentet och att de fortfarande använder futures 
med samma syfte. Fondbolag A berättar att de inte använder futures mer eller mindre i någon 
speciell marknadssituation utan att handeln oftast ligger på en stabil nivå över tiden. Dock 
nämner de att de ändrar positioner beroende på marknadssituation. 
 
Deras tidshorisont vid futurehandel är i regel 1-6 månader vilket de anser vara långsiktigt. 
Denna handel riskhanteras, hedgas, med mer kortsiktig trading. Detta för att bibehålla en 
eftersträvansvärd risknivå i fonden över tiden. Fondbolag A:s råd liknar i stort Superfunds, 
nämligen att en privat investerare som vill handla med futures eller liknande 
derivatinstrument bör vara väl påläst och ha god kunskap om marknadsplatsen och om 
instrumentets funktion innan investeringar genomförs. 
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9.3 Kaupthing  

Kaupthing har tre hedgefonder som deras kunder kan investera i. De riktar sig främst till den 
institutionella investeraren och förmögna privatpersoner. Fonderna har varit aktivt förvaltade 
sedan i slutet av år 2006. Även om fonderna i stort sett har samma förvaltningsstrategier är 
målsättningen lite olika vilket speglas i risknivån på fonderna.  
 
Den fond som ingår i denna studie kallas Askja och är en aktivt förvaltad hedgefond med 
målsättning att hålla en stabil risknivå på 18 procent och samtidigt ha en positiv avkastning 
och en låg marknadskorrelation. Fonden är alltså intressant för de investerare som vill öka sitt 
kapital. För att uppfylla ovanstående mål handlar man i diverse tillgångsslag, vanligast 
förekommande är aktier, räntor, valutor och råvaror. Man använder sig av terminer vid 
handeln. Deras innehav i fonden är valutasäkrade mot den svenska valutan.   
 

9.3.1 Risk och Handel 

Kaupthing använder sig av terminer och framförallt av standardiserade terminer, det vill säga 
futures. De egenskaper de ser hos futures är främst att de är så kallade “leverageinstrument” 
som innebär att de har en hävstångseffekt. Då fonden Askja är en global makrofond utnyttjar 
man ofta belåning för att få en större avkastning från hävstångseffekten. De nämner också att 
futures är billiga att handla med och då de även handlar på råvarumarknaden tycker de att 
futures är det ultimata derivatet. De nämner att de ej handlar med CFDs för närvarande, 
mycket beroende på att de anser att futures är det derivat som passar bäst för deras handel. 
Dock säger dem att de har funderingar kring att påbörja handel med CFDs, och då specifikt på 
elmarknaden där de ej har funnit andra derivatinstrument som tillfredsställer deras behov. 
 
Kaupthing säger att de är medvetna om den ökade risken som derivat med hävstångseffekt ger 
men trots detta anser de att de ligger på den risknivå de strävar efter. Detta på grund av att de 
har en god diversifiering då de kan handla i många skilda tillgångsslag samt då de täcker den 
globala marknaden. För att skydda sig mot likviditetsrisken ser man till att endast handla i 
likvida futures och att en position ska vara mycket liten i förhållande till den totala 
omsättningen per dag eftersom det då är lättare att ta sig ur positionen då den nått sina 
tekniska stoppnivåer. Den valutarisk de möts av i handeln med futures är den som påverkar 
kapitalet på marginalkontot vilket är en lägre risk än för motsvarande bruttoexponering. Som 
tidigare sagts valutasäkrar de mot den svenska valutan. Kaupthing anser att fördelarna med 
futures i förhållande till andra instrument är att de har en mycket god likviditet och en stor 
hävstångseffekt, vilket passar dem då de vill öka avkastningen genom hävstången samt hålla 
en stabil risknivå som är lättare om man handlar i likvida derivat. Deras handel i futures har, i 
fonden, pågått i ca 1 år. 
 

9.3.2 Strategier 

Kaupthing säger att användandet av futures är främst för exponeringssyfte. De menar alltså att 
de får tillgång till underliggande marknader utan att binda upp särskilt mycket kapital. De 
pekar också på hävstången som tidigare tagits upp samt det stora underliggande utbudet de får 
tillgång till. Kaupthings analys i förvaltningsprocessen är en blandning av så kallad ”top - 
down” och ”down – top”. De olika typerna innebär att man antingen börjar med en 
makroekonomisk- och omvärldsanalys eller som i det senare fallet då man börjar med en 
fundamental bolagsanalys. Båda dessa typer av analysförfaranden är mycket vanliga men 
inom globala makrofonder är troligtvis ”top – down” mer använd. Det innebär i Kaupthings 
fall att analysen byggs upp på antingen den fundamentala analysen eller makroanalysen. Dock 
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kan den se lite olika ut beroende på om det till exempel är i aktier eller råvaror man vill 
investera. När det gäller aktier blir den fundamentala analysen viktig. Då söker man efter en 
aktiemarknad som ser ut att vara undervärderad, vilket kan vara möjligt om man till exempel i 
stor omfattning finner låga P/E-tal. Efter detta börjar man mer detaljerat undersöka företagens 
finansiella ställning och så vidare. De brukar också använda den tekniska analysen i nästa 
skede för att lägga in en stopp som bygger på tekniska nivåer.  
 
När man investerar i råvaror utgår man från den underliggande råvaran och därför är 
företagen ointressanta i dessa fall. Kaupthing tillämpar här en makroanalys som innebär att de 
studerar kurvationen för priser, vilket betyder att de tittar på cykler för att finna utbud- och 
efterfrågestörningar som kan dyka upp i framtiden men detta backas upp med den tekniska 
analysen genom användning av tekniska stödnivåer. Kaupthing säger inte att de har någon 
speciell fokusering då de handlar på den globala marknaden och att deras förvaltningsmetodik 
innebär skiftande kort eller lång tidshorisont på investeringar. De vill inte låsa sig vid 
bestämda tidshorisonter. Deras portföljhantering är inte statisk eftersom de tar mer av långa 
eller korta positioner beroende på hur marknadssituationen ser ut. Kaupthings strategi vid 
handel är global makro, vilken är en multistrategi och betyder att de använder flera olika 
strategier vilket är passande eftersom de investerar i många olika tillgångslag på globala 
marknader. Men de nämner också att de oftast använder marknadsberoende 
riktningsorienterade strategier. De tittar alltså mer på prisriktningar än obalanser i 
prissättningar vilket betyder att de sällan söker finna arbitragevinster. 
 
Kaupthing ändrar sina positioner beroende på marknaden, det vill säga mer långa i 
uppåtgående marknad samt mer korta i neråtgående marknad. De ökar inte direkt handeln 
med futures beroende på marknadssituation. De utnyttjar även så kallade intertemporala (tids) 
spreads för att ta positioner på relativpriser för en specifik tillgång. Ett exempel på det skulle 
kunna vara en position på att priset för olja i maj och augusti ska vara det samma. Kaupthing 
handlar oftast aktier, valutor, räntor och råvaror. När de handlar med aktier och råvaror 
används huvudsakligen futures. När det gäller valutor och räntor fick vi inget rakt svar men de 
nämner att de har möjlighet att använda andra derivat.  
 

9.4 Handelsbanken 

Handelsbanken är en av de fyra storbankerna i Sverige. De har en hedgefond i sitt totala 
fondutbud, Handelsbanken Europa Hedge Selektiv. Detta är en marknadsneutral 
aktiehedgefond som har som mål att uppnå en god och bestående värdetillväxt med en väl 
avvägd risknivå oberoende av om de underliggande börserna går upp eller ner. 
 
Handelsbankens Hedgefond Aktie Europa placerar framförallt i aktier och aktierelaterade 
instrument på de europeiska börserna. Utöver aktier placerar fonden även i räntebärande 
värdepapper, valutor, optioner, terminer och andra finansiella instrument. Fonden kan ta upp 
lån och placera det lånade kapitalet för att åstadkomma en ökning av värdet (hävstångseffekt). 
Minsta insättning i fonden är 50 000 kr och fonden förvaltar ca 1 miljard svenska kronor. 
 

9.4.1 Risk och Handel 

Handelsbanken säger att de handlar med futures då de söker en snabb exponering eller för att 
hedga sig i olika typer av produkter/fonder. 
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De nämner att marknadsrisken är knuten till den underliggande tillgången som futuren har 
(delta eller exponering) och att likviditetsrisken är beroende på underliggande tillgång men 
säger att Futures i allmänhet har god likviditet. Deras handel med futures och andra 
derivatinstrument uppskattar de till ca 5 % av den totala handeln och att huvuddelen av dessa 
5 % består av futures. De anser att marknadsrisken är den risk som de exponeras mest emot 
och den risk som mest påverkar fondens avkastning. När det gäller likviditetsrisken anser de 
att denna risk till stor del går att anpassa själva genom att endast handla med mycket likvida 
instrument. I och med detta anser de att likviditetsrisken inte har en stor påverkan på fondens 
avkastning.  
 
När det gäller futures fördelar nämner de att de inte ser några skattemässiga fördelar för 
fonder eller institutioner och att de inte har någon kunskap om hur det är för den privata 
investeraren. Angående avgifter säger de att: 
 

”Kostnaden ökar alltid med förädlingen av produkten” (Handelsbanken, 2008-05-16) 
 
Med detta menar de att futures generellt sett är billiga medan till exempel warranter är dyra 
och optioner placerar sig i mellanskiktet. De nämner också ett annat finansiellt instrument, 
ETF:s (Exchange Traded Funds). Detta kan översättas som börshandlade fonder. Detta anses 
enligt Handelsbanken vara en billig placering. De tar även upp certifikat, vars avgifter beror 
mycket på certifikatets underliggande tillgång. Likt övriga fondbolag nämner de fördelen med 
OTC, då det ger möjlighet att få exponering i den form man söker. Intervjuobjektet på 
Handelsbanken nämnde att han privat har kunskap om och har handlat med CFDs men att de 
ej använder CFDs i sin fondförvaltning. Detta berodde till stor del på att futures generellt sett 
är billigare och har ett större utbud av underliggande varor. 
 
Angående futures för- och nackdelar säger de att dessa beror mycket på hur man vill att risken 
skall se ut, hur mycket tid man vill lägga på egen hedging, kostnaderna för att hedga. De 
nämner också att organisationens kunskaper bidrar mycket till i vilka syften man använder 
instrumenten. De säger också att de ej funnit nya användningsområden för futures utan att de 
har handlat i samma syfte sedan starten. 
 

9.4.2 Strategier 

Handelsbanken använder futures i syfte att bl.a. diversifiera sin portfölj. De använder också 
futures för att minska den marknadsrisk de exponeras mot i andra instrument men också, som 
nämndes tidigare, för att öka exponeringen mot en viss marknad eller motsvarande. Den 
ökade avkastning som innehavet av futures kan bidra med ses som en positiv effekt av 
exponeringen och ses alltså inte som ett huvudsyfte för deras användning av futures. 
 
Handelsbankens analysprocess bygger mycket på en kostnadsanalys. Med detta menar dem att 
de söker den billigaste exponeringen till förväntad avkastning. De nämner att 
förvaltningsmetodiken beror mycket på den specifika produkten och att de anpassar sig efter 
produktens specifika egenskaper. De tar inte hänsyn till kortsiktiga marknadstrender och 
följer inget index utan väljer istället värdepapper på de europeiska börserna som de anser vara 
felaktigt prissatta i förhållande till varandra. Detta görs genom att de köper aktier i ett fåtal, 
historiskt stabila kvalitetsbolag medan de blankar aktier i högt värderade bolag med låg 
lönsamhet. De nämner att i och med denna strategi skapar fonden en positiv avkastning när 
värdepapperens värde återgår till en normal nivå, det vill säga den nivå Handelsbanken anser 
vara riktig. Fonden agerar, med samtliga instrument, endast på de europeiska marknaderna. 
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Fonden förvaltas enligt en strategi som kallas marknadsneutralitet. De söker ha en låg 
korrelation mot aktiemarknaderna vilket resulterar i att fonden inte tar positioner på en 
specifik marknadstro, utan gör långsiktiga individuella bolagsval där nettoavkastningen 
mellan de bolag som fonden ”äger” och de bolag som är sålda på termin står i centrum. I och 
med detta skapas en avkastning som, enligt Handelsbanken, är fri från marknadsrisk. Utöver 
handeln med bolag strävar de även efter god avkastning till låg kredit- och likviditetsrisk på 
räntemarknaden. Handelsbanken säger att de inte handlar mer eller mindre med futures i 
någon speciell marknadssituation utan att handeln oftast är på en stabil nivå över tiden. De 
nämner också att de positioner (lång/kort) som de tar tas både i långsiktiga och kortsiktiga 
perspektiv. Futures används över tiden mycket till att skydda de positioner som har tagits i 
andra eller liknande instrument.  
 
Slutligen ger Handelsbanken några råd till privata investerare som vill påbörja handel med 
futures och andra derivatinstrument. De säger att en privat investerare bör vara väl medveten 
om riskerna innan man gör en placering. De säger också att man absolut inte bör satsa mer 
pengar än vad man har råd att förlora.  
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10 Analys 

I detta kapitel förs den empiri statuerad tidigare samman med de teorier som studien bygger 
på. Eventuella samband mellan teori och empiri analyseras. Den teori som kommer att ligga i 
fokus under denna del är de strategier som används av hedgefonder samt den teori som givits 
om futures. 

 

10.1 Strategier 

De strategier som används av hedgefonderna som medverkat i denna studie går enkelt att 
applicera på de teorier nämnda under respektive kapitel. Då fondbolagen ej bedriver handel 
med CFDs kommer analysen fokuseras på fondbolagens handel med futures varvid en 
diskussion kring denna kommer att göras. Författarna kommer även att diskutera hur dessa 
strategier kan appliceras på en investerares CFD-handel men denna diskussion kommer att 
genomföras i ett separat kapitel, kapitel tio. 
 
Superfund har som tydligt mål att förvaltningen ska mynna ut i att kapitalvärdet bibehålls. 
Kaupthing och Fondbolag A skiljer sig från detta eftersom deras mål är att förvaltningen ska 
mynna ut i att kapitalvärdet ökar, det vill säga att de försöker höja avkastningen. Därför 
försöker de inte hålla sig marknadsneutrala. Dock vill de hålla risknivån stabil och de kan 
investera på andra marknader än råvarumarknaden. De använder inte hedging i samma 
utsträckning som de övriga fondbolagen i studien. Handelsbanken har som mål att uppnå en 
god och bestående värdetillväxt och det bör noteras att Handelsbanken är den fond i studien 
som strävar efter lägst risk. 
 
Den strategi som Superfund använder sig av, förvaltade terminer, innehåller två olika 
handelsstrategier som nämnts tidigare, systematisk och diskretionär. Superfund placerar dem 
själva under den systematiska handelsstrategin, vilken kännetecknas av att ha en kvantitativ 
bas och en mer aktiv handel. Här finner författarna dock en motsägelse gentemot de mål och 
tidshorisont Superfund redogjorde för under intervjun. De strävar efter en låg risk samtidigt 
som de har en tidshorisont som är mellan- till långsiktig. Motsägelsen kan sägas ligga i den 
kvantitativa basen där man tillämpar teknisk analys. Den tekniska analysen är generellt sedd 
som relativt kortsiktig och innebär högre risk jämfört med en långsiktig, till exempel 
fundamental analys. I deras fall skulle en del av den fundamentala analysen vara mer 
intressant, nämligen makroanalysen. Det beror på att de handlar råvaror och inte till exempel 
aktier där en analys av företaget i fråga skulle vara intressant. Omvärldsanalys kan vara 
betydelsefull då man handlar med råvaror. Ett exempel på detta är då man handlar 
jordbruksvaror, då kan prognoser om vädret vara viktig för att få en uppfattning om framtida 
skörd hos någon spannmålsprodukt. Dessutom använder de den tekniska analysen för att 
analysera korta trender för att kunna finna prisrörelser på längre sikt i framtiden. Att vara 
väldigt kortsiktig i analysen och sedan investera på mellan- till lång sikt bör öka risken till 
viss grad. Att använda sig av makroanalysen samt omvärldsanalys som ett komplement till 
den tekniska skulle vara förnuftigt då man har en längre investerings horisont. 
 
Superfund är exponerade mot marknadsrisken. Det faktum att de använder sig av systematisk 
handel innebär att de är exponerade mot en viss typ av marknadsrisk, den oriktade risken, som 
innebär lägre risk jämfört med den riktade risken. En låg risk innebär generellt också en lägre 
avkastning. Men man kan säga att de faktiskt kompenserar för detta då de använder sig av 
futures. Eftersom futures har en hävstångseffekt som leder till att de får en betydligt högre 
avkastning än den reala avkastningen på underliggande varan. Superfund nämner att 
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likviditeten på marknaden är mycket viktig för deras handel. En hög likviditet kan ses som 
mer betydelsefull på volatila marknader med stora svängningar på priserna då de snabbare 
kan gå ur de positioner som ej rör sig i önskad riktning. De ändrar delvis positioner vid 
neråtgående och uppåtgående marknader vilket kan ses som en kombination av övervikt kort 
och övervikt lång. Det faktum att de endast agerar på råvarumarknaden kan vara en 
bidragande orsak till att de blir tvungna att vara mer aktiva i sin förvaltning. De nämner själva 
att deras portföljhanteringsstrategi är mer åt hållet övervikt lång. Detta anser författarna tyder 
på att råvarumarknaden, likt aktiemarknaden, har stigande priser på längre sikt. 
 
Både Fondbolag A, Kaupthing och Handelsbanken använder sig i huvudsak av den 
fundamentala analysen med eventuella kompletteringar av den tekniska analysen. Detta är 
något som Kaupthing använder sig av till stor del vilket har visat sig vara framgångsrikt. 
Även Handelsbanken använder sig av den fundamentala analysen, mestadels eftersom de 
söker efter under- och övervärderade företag att investera i. I studien är Handelsbanken det 
enda företag som inte använder sig av teknisk analys i någon mening. Detta gör att 
Handelsbanken, skiljt från de övriga fondbolagen, inte tar hänsyn till de psykologiska faktorer 
som påverkar investerares agerande och därmed prisrörelserna på marknaden, vilket den 
tekniska analysen tar hänsyn till.100 Vad som kan diskuteras är hur psykologi påverkar 
prisrörelser på längre sikt då Handelsbankens tidshorisont ses som lång. Ett sätt för 
Handelsbanken att ta del av både den tekniska och fundamentala analysen är att agera som 
Kaupthing, nämligen att komplettera den fundamentala basen med tekniska stödnivåer och 
motstånd för att bestämma köp- och säljtillfällen. 
 
Fondbolag A, Kaupthing och Handelsbankens handel skiljer sig mot Superfunds. De handlar 
nämligen inte bara med futures utan även i enskilda aktier. I motsats mot Superfund använder 
Fondbolag A, Kaupthing och Handelsbanken makro- och omvärldsanalys i betydligt högre 
grad eftersom de är mer inriktade mot att följa den globala trenden. Global makro är en 
strategi som används av Fondbolag A och Kaupthing. Det är en multistrategi, vilket betyder 
att de använder olika strategier beroende på situationen. Det är viktigt att förstå att olika 
underliggande marknader kräver olika analyser. En råvarumarknad kräver makroanalys 
samtidigt som de underliggande råvarornas pris studeras för att finna framtida utbud- och 
efterfrågestörningar. På aktiemarknaden blir analysen av bolagen mer intressant då man söker 
undervärderade eller övervärderade aktier. Dessa typer av analyser kan också kopplas till att 
de oftast använder riktningsorienterade strategier. Kombinationen av flera strategier gör det 
relativt svårt att analysera denna strategi mer ingående. Användningen av en multistrategi bör 
betyda att de exponeras både mot den riktade och oriktade risken. De är, i egenskap av att 
vara en global makrofond, exponerade mot den globala makroekonomin och politiken. 
Eftersom de handlar med många olika tillgångsslag på globala marknader kan de också styra 
risken genom flera olika tillvägagångssätt. Fondbolag A och Kaupthing har en stor fördel 
gentemot, till exempel Superfund, då de inte bara agerar på en marknad utan på olika 
marknader såsom valuta-, råvaru- och aktiemarknaden och de har möjlighet att agera på dessa 
marknader globalt. Detta gör att de kan allokera sina tillgångar så att de inte bara handlar på 
en marknad vilket ökar deras möjlighet till diversifiering vilket i sin tur kan resultera i lägre 
risk. 
 
Att ha möjlighet att investera i många tillgångar är så klart en betydande faktor men 
priskorrelationer inom till exempel råvarumarknaden dämpar dock möjligheten till 
diversifiering om än i liten utsträckning. Detta är ytterliggare en negativ faktor för Superfund. 

                                                 
100 http://www.optimalbors.se, 2008-05-17, 15.32 
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Ett exempel på priskorrelation är den som existerar mellan industrimetaller. Eftersom ett av 
de områden som ofta investeras mycket i är just metaller kan det vara en negativ aspekt för 
den risk Superfund exponeras mot. 
 
Superfund försöker vara aktiv i sin riskminimering. Med detta menas att de handlar aktivt när 
rörelserna på marknaden visar en upp- eller neråtgående trend, om ingen tydlig trend hittas 
handlar man inte. Detta kan anses vara både bra och dåligt eftersom ett stopp i handeln 
försämrar möjligheten att öka avkastningen men också då det i en sådan situation är mycket 
svårt att tolka trender och därmed är risken högre i en sådan situation. En marknad som är 
stillastående till den grad att det är omöjligt att finna pristrender är dock extremt sällsynt och 
befinner sig knappast i ett stillastående läge under längre tid 
 
Kaupthing har liknande möjligheter som Fondbolag A när det gäller att styra risken men de är 
främst exponerade mot den riktade risken som generellt anses vara högre än den oriktade 
risken. Det innebär att deras riskstyrning ser lite annorlunda ut då de har mer bias mot 
marknadsberoende och riktningsorienterade strategier. Detta behöver dock inte förändra deras 
förmåga att skydda sig mot risken då det vanligaste sättet att ”hedga” sig mot prisrörelser är 
att gå både lång och kort då man investerar i en underliggande tillgång. Men det finns mycket 
komplicerade tillvägagångssätt för att ”hedga” sig mot risk som inte tas upp i denna studie. 
Därför blir det svårt att ge en exakt bild av fondbolagens möjligheter till ”hedging”. En 
beskrivning av dessa metoder är dock inte en del av studiens syfte varför dessa inte kommer 
att analyseras närmare. Ett annat sätt, som nämndes tidigare, vilket Kaupthing använder sig 
utav för att öka likviditeten i sina positioner är att se till att värdet på varje enskild position är 
mycket liten i förhållande till den totala omsättningen per dag. Mindre positioner är lättare att 
sälja och det faktum att de tar små positioner är intressant eftersom det avslöjar en låg 
koncentrationsgrad i portföljhanteringen.  
 
Handelsbanken har tvärtemot Kaupthing en relativt hög koncentrationsgrad och stora 
positioner i samma bolag och har därför en större exponering mot likviditetsrisken. De säger 
att de har en väl avvägd risknivå vilket troligtvis innebär att de gör bedömningen att de kan 
hålla en hög koncentrations grad i portföljen eftersom de handlar med futures som generellt 
sett är mycket likvida. De handlar oftast på aktiemarknaden i Europa vilket innebär att de bör 
ha tillgång till likvida marknader och kan på så sätt skydda sig mot likviditetsrisken 
Författarna anser dock att investeringar av stora delar av kapitalet på ”emerging markets” i till 
exempel öst Europa sänker likviditeten då de har uppfattningen av att likviditeten på dessa 
marknader generellt sätt är lägre. 
 
Handelsbankens hedgefond skiljer sig från de övriga på ganska markanta sätt. Det är den enda 
av dessa fyra fonder som ligger under strategikategorin realtidsvärden, där de använder sig av 
den så kallade marknadsneutrala strategin samt till viss del aktiearbitrage. Här letar man efter 
obalanser i prissättningar som uppstår under väldigt korta tidsperioder. Det innebär att man 
tittar på förhållandet mellan två eller flera instrument och försöker analysera om dessa 
instrument är felaktigt prissatta.  
 
Här konstaterar författarna att Handelsbankens strategi bör ha en betydligt lägre risk än de 
övriga fonderna i studien då de strävar efter att ha en marknadsneutral position. Detta leder 
också troligtvis till att chansen till avkastning blir kraftigt begränsad. Att de endast placerar på 
de europeiska marknaderna är ytterliggare en faktor som bidrar till en lägre 
avkastningsmöjlighet. Förutom begränsningarna av marknader finns även begränsningar i 
vilka underliggande varor som denna fond handlar i. De handlar till exempel inte med råvaror 
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vilket handlades av övriga fonder. Kombinationen av begränsade marknader och 
underliggande varor bidrar till en kraftigt försämrad möjlighet till diversifiering hos fonden 
vilket indirekt påverkar risknivån i fonden på ett negativt sätt. Författarna anser också att det 
på dagens etablerade finansiella marknader är näst intill omöjligt att finna obalanser i priser 
och därmed göra arbitragevinster. Detta, tror författarna, beror till stor del på den höga graden 
av reglering och tillsyn av de finansiella marknaderna. Författarna anser att de hedgefonder 
som söker arbitragevinster, däribland Handelsbanken, bör titta mer på vissa specifika 
marknader, till exempel ”emerging markets” då dessa marknader kan vara mer ineffektiva och 
chansen för felaktiga prissättningar därmed är större. Det innebär också att det är bäst att 
studera tillgångar som har försämrad likviditet men investeraren bör vara medveten om att 
detta också innebär högre risk.  
 
För att återkoppla till den marknadsneutrala strategin som Handelsbanken använder är det 
intressant, och inte korrelerat med författarnas uppfattning, att av studier som gjorts av 
hedgefonders placeringsstrategier visar en del att den marknadsneutrala positionen är bättre 
vid placeringar över tiden. Denna position har visat sig ge bättre avkastningar än andra både 
vid bull- och bearmarknader.101 
 
När en privat investerare skall använda sig av strategierna global makro eller hanterade 
terminer finns det en del saker att tänka på som kan göra investeringen mer framgångsrik. När 
det gäller strategin global makro bör den privata investeraren vara uppmärksam på hur och på 
vad fondförvaltare grundar sina spekuleringar kring olika länders ekonomipolitiska 
utvecklingar och hur förvaltaren utnyttjar globala trender, detta för att själv kunna ta liknande 
beslut. Investeraren bör även undersöka hedgefonders användningsmönster med 
derivatprodukter såsom futures för att kunna agera på liknande sätt.102 Faktum kvarstår att en 
privat investerare sällan har samma kunskap inom området som institutionella investerare 
varför man bör försöka ta del av deras kunskap. 
 

10.2 Varför dessa instrument? 

Futures är perfekt lämpade för råvarumarknaden eftersom de har en hävstång som 
multiplicerar den reala avkastningen så att den avkastning Superfund erhåller är betydligt 
mycket större i förhållande till den reala. En viktig faktor, som också till stor grad påverkar 
valet av derivatinstrument är bredden på utbudet av underliggande varor. När det gäller 
råvaror har futures ett större utbud varför futures kan ses som ett bättre derivat för Superfund 
då de endast handlar med råvaror. Ytterliggare ett derivat som är starkt förknippat med 
råvaror är forwards men då futures är en standardiserad variant av forwards har de bättre 
likviditet. Har man inget intresse av att äga den underliggande varan framstår futures som ett 
bättre alternativ, även av den anledningen att de dagligen kontantavräknas samt 
marknadsnoteras till skillnad från forwards som handlas ”OTC”. Detta gör att futures också 
kan ses som ett enklare derivat att ”handskas” med.  
  
Fondbolag A investerar i diverse tillgångar men oftast i aktier, valutor och räntor. Då 
volatiliteten på aktie- och valutamarknaden är relativt hög är handel med futures lämplig i den 
aspekten att de är mycket likvida vilket är ett bra ”skydd” mot hög volatilitet.  

                                                 
101 Capocci Daniel, Corhay Albert & Hübner Georges, “Hedge Fund Performance and Persistence in Bull and 
Bear Markets”, The European Journal of Finance Vol. 11, No. 5, 361–392, October 2005, s. 390 
102 Hedges IV James R., Hedges on Hedge Funds, New Jersey: John Wiley & Sons, 2005, s. 90 
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Hävstångseffekten som futures ger har större betydelse för Fondbolag A än Superfund där 
avkastningsmålet är högre.  
 
Handelsbanken använder futures på grund av dess goda likviditet och att de är billiga att 
handla med samt att de lättare kan skapa den riskbild de vill ha om de använder futures istället 
för andra derivat. Handelsbankens risknivå får bedömas ligga på en låg- till mellannivå, det 
vill säga inte hög men heller inte extremt låg. Med detta som bakgrund samt att deras 
möjlighet till diversifiering inte är lika god som hos övriga fondbolag i studien, möjligtvis 
med undantag för Superfund eftersom de endast investerar i råvaror, kan man säga att 
användandet av futures har både sina för- och nackdelar för Handelsbanken. Den något ökade 
risken av att de har lite sämre möjlighet till diversifiering kan dämpas lite av att futures är så 
pass likvida. Futures hävstång resulterar även i att de små arbitragevinsterna blir högre.  
 
Kaupthing, som har en högre risk i sin fond, använder futures i ett exponeringssyfte och ser 
dess hävstångseffekt som en stor fördel. De använder inte futures som hedginginstrument i 
lika stor utsträckning som de övriga fondbolagen. Att futures är billiga och har hög likviditet 
ses också som en stor fördel. Då Kaupthing är mer exponerad mot den riktade risken än den 
oriktade är det bra att använda ett finansiellt instrument med hög likviditet som lätt går att 
sälja av.  
 
Möjligheten att hedga sig i olika tillgångsslag är något väldigt intressant och också något som 
inte får speciellt mycket uppmärksamhet i litteraturen.  Att futures kan användas på detta sätt 
visar att möjligheterna är oändliga med derivatinstrument av denna struktur. Även de faktum 
att terminer som handlas OTC används av till exempel Fondbolag A för att skräddarsy en 
risknivå i hedgefonden är även det ett exempel på futures och forwards multifunktionalitet. 
Möjligheten att hedga sig i olika tillgångsslag ses som en väldigt framgångsrik 
hedgingstrategi då det vid kraftiga recessioner och nedgångar, till exempel i den amerikanska 
ekonomin och på aktiemarknaden, har visat sig att aktier som normalt sätt inte har hög 
korrelation med den amerikanska aktiemarknaden också drabbas kraftigt i linje med 
aktiemarknaden i stort. Det har dock visats vid studier att till exempel futures som har råvaror 
som underliggande vara har låg korrelation med aktier och obligationer.103 Detta gör att 
hedging i olika tillgångsslag blir en väldigt framgångsrik strategi.104 Vid forwards kan även en 
skräddarsydd risknivå uppnås.  
 
 
  
 

 
 
 
 
 

                                                 
103 G.Gorton and K.G.Rouwenhourst, “Facts and Fantasies about commodity futures”, 
Financial Analyst Journal, Vol 62, No 2 pp. 47-69, 2006 
104 Boucher Mark, ”The hedgefund edge”, John Wiley & Sons, 1999, s. 293 
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11 Författarnas diskussion 

I detta kapitel för författarna en diskussion kring instrumentet CFD och gör vissa jämförelser 
med futures. Författarna diskuterar huruvida CFD som instrument kan användas av 
hedgefonderna och hur. Anledningen till att detta kommer i ett diskussionsavsnitt och inte i 
analysen är bristen på empiri kring CFD vilket resulterar i att författarna diskuterar på en 
mer abstrakt nivå med liten empirisk koppling.  

 
 
När det gäller Superfund bör CFDs vara väl lämpat att använda då de handlar på 
råvarumarknaden eftersom det resulterar i en ännu större hävstång än vid handel med futures. 
Dock bör noteras att med en större hävstång ökar också risken för förlust av kapital eftersom 
hävstångseffekten verkar åt båda hållen. Sett till detta bör valet av derivatinstrument baseras 
på investerarens riskpreferenser. CFDs har inte heller ett lika stort utbud av underliggande 
råvaror som futures har vilket kan resultera i att institutionella investerare väljer futures 
framför CFDs. 
 
Fondbolag A handlar med betydligt fler underliggande varor och avkastningsmålet är högre 
än för Superfund vilket gör det möjligt för författarna till studien att hävda att CFDs skulle 
vara ett mer lämpat derivat då det ger en större hävstångseffekt. Men faktum är att CFDs inte 
handlas i lika stora volymer världen över som futures. Detta innebär att på många börser har 
CFDs inte samma likviditet som futures. Eftersom Fondbolag A är en global makro fond och 
handlar globalt, USA och Europa, betyder det att de säkerligen skulle få en sämre likviditet i 
sin handel, särskilt med tanke på att CFDs inte handlas på den Amerikanska marknaden. Men 
att kombinera handeln med CFDs och futures skulle möjligen vara det ultimata för Fondbolag 
A. De skulle då kunna använda CFDs på de börser där likviditeten är hög, till exempel på 
Londonbörsen. 
 
Det faktum att Handelsbanken strävar efter en relativt låg riskexponering kan tyda på att 
CFDs inte bör användas i alltför stor utsträckning av Handelsbanken. Detta beror på att trots 
att avkastningen skulle öka från arbitragevinsterna skulle även risken troligtvis öka till en nivå 
som är oacceptabel i och med fondens riskpreferenser. CFDs skulle vara bättre om de 
eftersträvade högre avkastning. Diversifieringen skulle inte heller gynnas av CFD-handel på 
grund av det något begränsade utbudet av underliggande varor jämfört med futures. 
 
För Kaupthing, som är relativt lika i sin förvaltning som Fondbolag A, skulle CFDs möjligtvis 
vara det bästa valet om man bortser från likviditeten i instrumentet men som sagts i tidigare 
stycke är det underliggande utbudet lite för begränsat gällande CFDs underliggande varor. En 
kombination av handel med futures och CFDs bör vara något att tänka på för Kaupthing 
precis som för Fondbolag A. De söker efter en hög hävstång vilket CFDs har och då de ej har 
funnit nya användningsområden inom deras futurehandel kan CFDs möjligtvis bidra till nya 
möjligheter. Kaupthing nämnde under intervjun att de eventuellt skulle påbörja handel med 
CFDs inom elmarknaden vilket gör dem till den enda av dessa fyra fonder som har ett 
statuerat intresse för CFDs. 
 
Kanske ses CFDs som ett instrument för den privata investeraren eller så är det för nytt och 
för oetablerat på den svenska marknaden för att handeln skall vara mer utbredd än den är 
idag. Hur som helst är det tydligt att CFDs kan bidra med stora fördelar även för 
institutionella investerare då många hedgefonder i till exempel London har en kraftigt utbredd 
CFD-handel. Vad som också bör noteras är att vid handel med CFDs på den engelska 
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marknaden slipper man den stämpelskatt som är kopplad till vanlig aktiehandel vilket gör 
CFDs till ett utmärkt val för hedgefonder som agerar på denna marknad. En annan bidragande 
faktor till att CFD-handeln har blivit så pass etablerad på den engelska marknaden grundar sig 
troligtvis i att SSF-handel (Single Stock Futures, det vill säga handel med futures där endast 
en aktie ligger som underliggande vara) numera är förbjuden för privata investerare.105 Detta 
är dock fortfarande möjligt att handla via CFDs. 
 
Något författarna tog upp tidigare som en skillnad mellan en future och en CFD är att CFDs 
inte har något slutdatum. Ytterliggare en skillnad som har med prissättningen att göra är att 
vid futures betalar man en premie för möjligheten att erhålla ränta på det kapital man ej binder 
upp. Detta är inräknat priset futuren. Denna möjlighet uteblir vid direkt köp av den 
underliggande varan eftersom hela kapitalet binds. Vid CFD-handel är å andra sidan priset 
som betalas nästintill lika som priset på marknaden för den underliggande varan men räntan 
på det ”lån” som tas för att göra investeringen debiteras eller krediteras, beroende på vilken 
position som har tagits, dagligen på investerarens konto. Ytterliggare en skillnad har att göra 
med utdelningar. Detta har behandlats tidigare i uppsatsen. När det gäller futures är de 
förväntade utdelningarna ”inbakade” i priset medan vid CFD-handel krediteras eller debiteras 
utdelningarna mot investerarens konto. 
 
Vad som kan konstateras är att skillnaderna inte är speciellt stora. Dock anser författarna att 
CFDs prissättning är enklare att förstå vilket kan bli en fördel för den privata investeraren då 
det blir lättare att följa sin investering och jämföra den gentemot vanliga börslistor i till 
exempel tidningar. Instrumentet bygger mycket på futures och har också en del fördelar som 
redovisats tidigare i studien men faktum är att en del nackdelar kvarstår. Att CFDs inte har ett 
lika stort utbud av underliggande varor som futures är något som institutionella investerare ser 
som en stor nackdel. Dock kan diskuteras om detta är en avgörande faktor för privata 
investerare då dessa ofta inte har samma behov av det stora utbudet på underliggande varor. 

                                                 
105 Temple Peter, The Investor´s Toolbox, 2nd Ed, Hampshire: Harriman House, 2007 s. 61 
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12 Slutsats 

Slutsatserna dras kring analysen och kopplingar görs gentemot den problemformulering och 
det syfte statuerat tidigare i uppsatsen. I detta avsnitt besvaras och uppfylls uppsatsens 
problemformulering och syfte. I slutet av kapitlet genomförs en kritisk granskning av studien 
samt förslag till vidare forskning ges. 

 

12.1 Studiens slutsatser 

Den första av våra två problemformuleringar löd: 
 

Ø Vilka strategier använder hedgefonder sig av när de handlar med futures och CFDs? 
 

De hedgefonderna som studien behandlade använde sig av olika strategier med undantag för 
Fondbolag A och Kaupthing som använde samma strategi. Anledningen till valet av olika 
strategier grundade sig i de olika mål hedgefonderna fastställt. Målsättningen byggs ofta på en 
önskvärd risk och avkastning där strategier väljs som förvaltarna anser bäst lämpade för att 
uppnå dessa. Då den första statuerade frågan är att besvara vilka strategier som används 
resulterar slutsatsen av denna fråga i en redovisning av de strategier som användes av 
hedgefonderna. 
 

Ø Superfund 
o De använder strategin förvaltade terminer. Detta byggs på det faktum att de 

endast handlar med futures och endast på råvarumarknaden varför de såg 
denna strategi som den optimala. Då ingen handel med CFDs genomförs fanns 
inga strategier med detta instrument. 

 
Ø Fondbolag A 

o Detta bolag använde sig utav strategin global makro vid handel med futures.  
Valet baserades i huvudsak på deras agerande på globala marknaden och att de 
strävade efter en hög riskjusterad avkastning. Inte heller här användes CFDs 
varvid ingen strategi fanns till detta instrument. 

 
Ø Kaupthing 

o Likt Fondbolag A och på grund av liknande orsaker användes strategin global 
makro även här. När det gäller CFDs utövades inte heller här någon handel. 

 
Ø Handelsbanken 

o Handelsbanken använde sig utav strategin marknadsneutral. Detta grundade 
sig i att de strävade efter en lägre risk än övriga hedgefonder i studien. De 
handlade, likt övriga hedgefonder, inte heller med CFDs. 

  
Författarna anser att strategin global makro tenderar att användas av hedgefonder som strävar 
efter en högre avkastning. Dessa hedgefonder var också de med högst risk varför hedgefonder 
som använder sig av denna strategi kan tolkas som mer riskbenägna än övriga hedgefonder. 
Kontrasten till denna strategi kan ses i strategin marknadsneutral där hegefonderna som 
använder sig av denna strategi tenderar att ha en lägre risk än övriga hedgefonder. Strategin 
förvaltade terminer tenderar att användas av hedgefonder som handlar med råvaror på termin 
då detta bidrar till en låg korrelation gentemot aktiemarknaden.  



 42

Den andra av våra två problemformuleringar löd: 
 

Ø Varför väljer hedgefonder att använda sig av dessa instrument? 
 

Från analysen kan tydliga slutsatser dras om varför hedgefonderna i studien valde att använda 
sig utav futures. Slutsatser kan också dras kring varför de inte bedrev handel med CFDs. När 
det gäller futures var de huvudsakliga argumenten den höga likviditeten, det stora utbudet av 
underliggande varor och de låga transaktionskostnaderna. Angående CFDs bedrevs som 
tidigare nämnts ingen handel vilket kan tänkas bero på flera faktorer. Författarna drar 
slutsatsen att några av dessa faktorer bland annat är att CFDs har ett lägre utbud av 
underliggande varor än futures. Då CFDs är ett relativt nytt instrument tror författarna att 
likviditeten är lägre samt att den psykiska faktorn hos investerare när det gäller osäkerheten 
kring nya produkter gör att få investerare tar steget att börja använda produkten.  
 
Författarna tror att den stora påverkan som den finansiella marknaden i England har på de 
övriga europeiska marknaderna och det faktum att CFD-handeln är kraftigt utbredd i England 
kommer att resultera i en ökad användning av CFDs på samtliga marknader i Europa. 
Författarna har fått uppfattningen av att CFD-handeln i Sverige är mer utbredd bland privata 
investerare än hos institutionella trots att handeln som helhet är relativt liten men drar också 
slutsatsen att de endast är en tidsfråga tills de svenska hedgefonderna kommer se instrumentet 
CFD som en naturlig del i sin portfölj.  
 

12.2 Kritiska synpunkter och förslag till vidare forskning 

Något som nämndes tidigare är det låga antalet intervjuobjekt, som grundar sig i det stora 
bortfallet. Detta är något som författarna anser har begränsat studiens bredd. Även det faktum 
att inget av intervjuobjekten använde sig av CFDs gör att studiens pålitlighet blir lidande då 
studien ej till sin fulla grad mäter det den avser att mäta. 
 
Då CFDs är ett nytt instrument på den svenska marknaden ser författarna möjligheten att 
genomföra studien i till exempel England. Detta för att studera hedgefonder som även 
använder sig utav CFDs. Ett alternativ till detta är att genomföra en liknande studie om några 
år, för att se om CFD-handeln bland institutionella investerare i Sverige har ökat. En forskare 
skulle även kunna fokusera på den privata investerarens CFD-handel för att generera en annan 
infallsvinkel till området. 
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13 Studiens trovärdighet 

Detta kapitel behandlar studiens vetenskaplighet. Författarna har valt att analysera denna 
utifrån fyra kriterier. Författarna anser att denna del i uppsatsen bör läggas sist för att ej 
påverka läsaren under någon del av uppsatsen. 

 
 
Generellt sätt brukar man skilja på sanningskriterier som nyttjas vid kvantitativ och kvalitativ 
forskning. De begrepp som oftast hänvisas till är intern- och extern validitet, reliabilitet och 
objektivitet. 106 Dessa begrepp kopplas till kvantitativ forskning varvid de ej är relevanta för 
vår studie. Istället nyttjas vid studien andra sanningskriterier, mer relevanta för den kvalitativa 
forskningen, nämligen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka 
och bekräfta. Dessa kriterier kan ses som synonymer till de tidigare nämnda. 
 
Tillförlitlighet 
Detta kriterium behandlar trovärdigheten i studiens resultat. För att öka tillförlitligheten bör 
forskaren, vid färdigställandet av studien, kontakta de personer som legat till grund för 
studiens data, alltså intervjuobjekten. Dessa ska få möjlighet att bekräfta att den uppfattning 
forskaren fick vid intervjun stämmer överens med verkligheten.107  
 
För att öka tillförlitligheten i denna studie har författarna under intervjun repeterat de svar 
som gavs av respondenterna för att få en konfirmation att den information som återges i 
studien stämmer överens med intervjuobjektens åsikter och agerande. I och med detta har 
studiens tillförlitlighet höjts och kan anses ligga på en god nivå. Tillförlitlighet motsvarar den 
kvantitativa studiens interna validitet. 
 
Överförbarhet 
Kriteriet redogör för huruvida studiens resultat kan överföras till en annan kontext än den som 
ämnas med studien eller överföras till en senare tidpunkt. Det visar också i vilken 
utsträckning resultatet från en undersökning ger mening utöver den specifika 
undersökningen.108 109 För att öka överförbarheten i studien har författarna försökt att 
redogöra grundligt för deras tillvägagångssätt, både det praktiska och teoretiska. I och med att 
derivatinstrument fungerar på någorlunda liknande sätt anser de att studiens resultat är 
applicerbart inte bara på instrumentet CFD utan även på andra derivatinstrument med 
liknande egenskaper. Överförbarhet motsvarar den kvantitativa studiens externa validitet. 
 
Pålitlighet 
För att öka en studies pålitlighet bör forskarna anta ett granskande synsätt, vilket innebär att 
de tydligt redogör för samtliga faser i forskningsprocessen såsom problemformulering, 
intervjuutskrifter och så vidare. Tanken med detta är att forskarens kollegor eller liknande 
skall agera granskare av studiens faser.110 Dock är det väldigt tidskrävande för granskaren 
vilket har lett till att författarna till denna studie ej har tagit hjälp av kollegor för granskandet 

                                                 
106 Bryman Alan, Bell Emma, Företagsekonomiska Forskningsmetoder, Malmö: Författarna och Liber AB, 
2005, s. 306 
107 Ibid 
108 Ibid s. 307 
109 Johannessen Asbjörn, Tufte Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö: Liber AB, 2003, 
s. 125 
110 Bryman Alan, Bell Emma, Företagsekonomiska Forskningsmetoder, Malmö: Författarna och Liber AB, 
2005, s. 307 
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av studiens faser. Istället har uppsatsens handledare fått agera granskare och varit den som 
gett konstruktiv kritik av studien. Då uppsatsens handledare har många års erfarenhet av att 
agera handledare anser författarna att detta faktum har bidragit till att höja pålitligheten i 
studien. Pålitlighet motsvarar den kvantitativa studiens reliabilitet. 
 
Möjlighet att styrka och bekräfta 
Detta sista kriterium behandlar till vilken grad studiens genomförande och resultat har 
påverkats av forskarens personliga erfarenheter och teoretiska inriktning. Detta är ett 
kriterium som likt pålitlighet skall granskas av en utomstående person, i denna studie 
författarnas handledare.111 Författarna har strävat efter att ha en få en så låg påverkan av deras 
personliga erfarenheter som möjligt och detta är något som behandlas under avsnittet 2.1 
Förförståelse. Möjlighet att styrka och bekräfta kan sägas motsvara den kvantitativa studiens 
objektivitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Bryman Alan, Bell Emma, Företagsekonomiska Forskningsmetoder, Malmö: Författarna och Liber AB, 
2005, s. 307 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjumall 

 
Vid svar på frågorna, skilj gärna på instrumenten! 
 

Allmänt 
 

Ø Nämn några konkreta egenskaper som ni ser hos Futures och CFDs?  
 
Ø Hur ser ni på risken med Futures och CFDs? 

 
o Marknadsrisk 
o Likviditetsrisk 

 
Ø Vad är er kunskap om CFDs? 

 
Ø Tror ni att användningen av CFDs kommer att förändras i framtiden, om ja, hur? 

 
Ø Tror ni att handeln med CFDs är mer utbredd i andra länder? Varför? 

 

Er handel 
 

Ø Ungefär hur stor är er handel med Futures samt CFDs i förhållande till handel i 
övriga derivatinstrument? (procentuellt sett till volym) 

 
Ø Har CFDs några fördelar gentemot andra derivatinstrument?  

 
o Skattemässiga? 
o Avgifter? 
o Utbud av underliggande varor? 

 
Ø Har CFDs några nackdelar gentemot andra derivatinstrument? 

 
Ø Ser ni CFDs som ett komplement eller som en ersättare till andra instrument? 

 
Ø I vilket syfte handlar ni med Futures samt CFDs? 

 
o Diversifiering? 
o Riskminimering, och i så fall, vilka typer av risk? 
o Ökad avkastning? 
o Rätten till utdelning på underliggande aktie?(vid CFDs) 

 
Ø Hur länge har ni handlat med Futures och CFDs? 

 
Ø Hur ser förvaltningsprocessen ut med avseende på Futures och CFDs? 

 
o Ge en kortfattad beskrivning av stegen:  

§ Analys 
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§ Specialisering/Fokusering 
§ Förvaltningsmetodik 
§ Portföljhantering 

 
Ø Vilket mål har ni med förvaltningen? 

 
Ø Vilka strategier använder ni er av med Futures och CFDs? 

 
o Marknadsberoende? 

§ Riktningsorienterade 
o Marknadsoberoende? 

§ Realtidsvärden  
§ Händelsedrivna 

o Multistrategier? 
 

Ø Har era strategier med Futures och CFDs förändrats över tiden?  
 

o Funnit andra användningsområden? 
 

Ø Använder ni Futures samt CFDs mer i några speciella marknadssituationer? 
 

o Bull markets? 
o Bear markets? 
o Stillastående? 

 
Ø Vilken/vilka underliggande varor dominerar er handel med Futures samt CFDs?  

 
o Råvaror? 
o Valutor? 
o Aktier? 
o Index? 

 
Ø Vilka marknader dominerar er handel med Futures samt CFDs?  

 
o Geografiska? 
o Sektor? 

 
Ø Hur länge håller ni era positioner? 

 
o Långsiktigt? 
o Kortsiktigt? 

 
Ø Vad skulle ni ge för råd till investerare som vill handla med futures samt CFDs? 
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