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Sammanfattning 

Hedgefonder introducerades relativt sent i Norden, först under 1990-talet startades den 

första svenska hedgefonden. I världen har hedgefonder funnits betydligt längre och 

mycket forskning finns inom området. Samtidigt är forskningen i Norden begränsad. 

För privatpersoner som sparar bör det vara av intresse att få en klarare bild av vilka 

risker samt avkastning som nordiska hedgefonder genererar. Studien analyserar 57 

olika hedgefonder fördelat på fem kategorier:  

 Managed Futures & CTA  

 Equities  

 Fixed Income  

 Funds of Funds  

 Multi Strategi  

 

Hedgefonderna jämförs mot ett nordiskt index, OMX Nordic 40, med avseende på olika 

riskmått. Med hjälp av regressionsanalys studeras huruvida olika volatila perioder kan 

påverka utfallet för vilken placeringen som är effektivare. 

 

Resultatet visar att hedgefonder har låga betavärden samt att dessa tar lägre risker och 

att den genomsnittliga avkastningen är lägre än index. Regressionsresultaten indikerar 

att det inte existerar någon genomgående signifikant skillnad mellan att investera i 

index eller hedgefonder. Resultatet visar både att hedgefonder är effektivare under hög 

volatilitet samt att det inte är någon skillnad, det råder en viss osäkerhet. Slutsatsen för 

studien är att hedgefonder är en bra placering för en förbättrad diversifiering i 

portföljen.  
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Inledning 

För den stora allmänheten svenskar är hedgefonder relativt okända jämfört med aktier 

eller aktiefonder. Samtidigt placerar fondförvaltare stora pengar i denna industri. Höga 

insättningskrav samt en marknad som inte riktar sig till allmänheten är delar av 

förklaringen till varför privatpersoners kunskaper om hedgefonder är begränsade. 

Målet för hedgefonder generellt är att generera en absolutavkastning, dvs. en positiv 

avkastning oavsett olika marknads rörelser. Ordet ”hedge” betyder på svenska skydd 

eller gardering och ger en intuition till vad olika hedgefonder eftersträvar. (Anderlind 

et al., 2003, s. 5-6)  

 

Alfred Winslow Jones anses vara grundaren till den första hedgefonden. Jones strategi 

utgick från att ta långa positioner i aktier som han ansåg var undervärderade och korta 

positioner i aktier som han ansåg var övervärderade. I en artikel från 1966 beskrivs hur 

Jones strategi slagit index med 87 procent de senaste tio åren vilket innebar att många 

fick upp ögonen för hedgefonder. Strategin ligger till grund för de flesta 

hedgestrategier, men generellt är strategier mer komplexa idag. (Anderlind et al., 2003, 

s. 6-8) 

 

Historiskt har hedgefonder inte fått allt för mycket uppmärksamhet trots bra avkastning. 

Under början av 1990-talet beskylldes hedgefonderna ligga bakom pundets kursfall 

vilket orsakade negativ publicitet. Den kanske mest omtalade hedgefonden som fick 

problem var LTCM. Fonden grundades 1993 av Merewether, Merton och Scholes och 

strategin som användes gick ut på att identifiera arbitragevinster på ränte- och 

obligations-marknaden. Den årliga avkastningen var ungefär 40 procent fram till 1998. 

Fonden drog på sig en hög belåning för att försöka förbättra avkastningen vilket ledde 

till problem under Rysslandskrisen, fonden fick därefter avvecklas. (Anderlind et al., 

2003, s. 10) 

 

Hedgefonder har friare placeringsmöjligheter än traditionella fonder, som t.ex. 

aktiefonder eller räntefonder. Det medför att hedgefondstrategier kan se väldigt olika 

ut. Det är möjligt att klassificera olika investeringsmetoder bland fonder där ett exempel 
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kan vara en indelning i vilka tillgångsslag som strategin investerar inom. (Anderlind et 

al., 2003, s. 12-13)  

Syfte och problemformulering 

För investerare är det intressant ifall hedgefonder kan användas som ett komplement 

eller som helhet i en portfölj och generera god avkastning. Uppsatsens syfte är att 

identifiera hur hedgefonder som grupp i Norden har presterat jämfört med det nordiska 

indexet OMX Nordic 40 under volatila perioder. Fem olika hedgestrategier kommer 

jämföras emot index för att identifiera eventuella skillnader.  

 

Problemformuleringen som uppsatsen behandlar är:  

Presterar hedgefonder i Norden bättre än OMX Nordic 40 under volatila 

tidsperioder? 

Bakgrund 

Avsnittet avser att introducera läsaren till hur hedgefonder har utvecklats i Norden, 

samt redogöra skillnader mellan traditionella fonder och hedgefonder. Därefter följer 

ett kort avsnitt som exemplifierar hur en indelning av hur olika hedgefonders strategier 

fungerar. Det är möjligt att identifiera fler underkategorier och varianter som inte 

anges i bakgrunden. Kapitlet avslutas med att beskriva tidigare forskning på området. 

Nordiska hedgefonder 

Brummer & Partners startade den första hedgefonden i Norden 1996. Till en början var 

tillväxten av antalet hedgefonder svag i Norden. Under inledningen av 2000-talet ökade 

de nordiska hedgefonderna drastiskt till antal. Anledningen till att hedgefonder 

etablerade sig sent kan förklaras med stora aktieuppgångar under 1980- och 1990-talet 

samt relativt höga krav på minsta insättning. 2003 fanns det 49 registrerade 

hedgefonder i Norden. (Anderlind et al., 2003, s. 17-18) Under inledningen av 2015 

hade antalet ökat till 162 olika hedgefonder i Norden (Hedgenordic, 2015). Noterbart 

är att det inte finns någon myndighet som övervakar hedgefonders rapportering till 

hedgefonddatabaser. För nedlagda fonder samt de som har fyllt sin kvot med finansiella 

medel minskar incitamentet att rapportera. Det finns alltså en överdriven uppskattning 

av hedgefonders prestation. (Anderlind et al., 2003, s. 37) 
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Skillnader mellan hedgefonder och traditionella fonder 

Med traditionella fonder menas exempelvis aktiefonder, räntefonder eller blandfonder. 

Traditionella fonder regleras hårdare med avseende på ägande. Aktiefonder är exempel 

på en fond som måste bestå av en andel aktier där enda alternativet är att hålla i likvida 

medel. Aktiefonders värdeutveckling kan därför variera kraftigt och möjligheten att 

undvika kursfall är liten. Hedgefonder är däremot friare i vad de får göra och kan därför 

kombinera olika värdepapper för att möjliggöra vinst i både upp och nedgång. 

(Anderlind et al., 2003, s. 26)  

 

Hedgefonders mål är att uppnå en absolutavkastning dvs. positiv avkastning oavsett 

marknads rörelser. Traditionella fonder använder relativavkastning, vilket innebär en 

jämförelse mot något lämpligt index. Slår fonden index innebär det oftast att förvaltaren 

har gjort ett bra jobb. Genom att investera stora delar av fonden i marknaden minskar 

en traditionell fond risken att avvika allt för mycket från index och kan variera 

innehavet för att försöka slå index. Hedgefonder försöker eliminera marknadsrisken 

genom att investera i olika värdepapper som är oberoende av marknaden. Traditionella 

fonder binds ofta till långa positioner i värdepapper p.g.a. strängare placeringsregler. 

Målet för förvaltaren blir att innehaven skall öka i värde. (Anderlind et al., 2003, s. 28-

31) 

 

Värdepapperstillväxt beror på marknadsutvecklingen och förvaltarens prestation vilket 

avgör fondens avkastning. Värdeförändringen som beror på marknaden kallas för beta 

( ) och förvaltarens andel (överavkastning) för alpha ( ). Avkastningen som 

traditionella fonder genererar beror främst på beta, då investerar förvaltare generellt i 

syftet att vara beroende av marknaden. För hedgefonder omvänt beror främst 

avkastningen på alpha, förvaltaren försöker generera hög avkastning till låg risk. 

(Anderlind et al., 2003, s. 31-32) 

  

Hedgefonder har i de flesta fall en annan avgiftsstruktur än traditionella fonder. 

Generellt har båda typerna av fonder en årlig procentuell avgift. Hedgefonderna har 

däremot ofta en lägre årsavgift och en resultatbaseradavgift om fonden slår någon 

avkastningströskel t.ex. index. Förvaltare av hedgefonder har ofta investerat egna 

medel i fonden vilket innebär att förvaltaren har liknande intressen som investerarna. 

b a
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Traditionella fonders förvaltare har generellt inte investerat egna medel i fonden och 

samma incitament finns inte att generera positiv avkastning. (Anderlind et al., 2003, s. 

31-32) 

Lång/kort aktiehedge 

Aktiehedge är den mest frekventa strategin som används på marknaden. Ungefär 55 

procent av hedgefonderna använder denna marknadsberoende strategi. Syftet är att 

identifiera undervärderade aktier och ta långa positioner i samt ta korta positioner i 

övervärderade aktier. Strategin har hög volatilitet p.g.a. korrelationen med marknaden. 

Bruttoexponering är ett mått på fondens fördelning mellan långa och korta positioner, 

vilket ger en indikation på riktningen förvaltaren tror att marknaden är på väg. Generellt 

är en något positiv bruttoexponering det vanligaste fenomenet då aktier historiskt har 

ökat i värde. (Anderlind et al., 2003, s. 39) 

Lång/kort räntehedge 

Räntehedge är en mindre vanlig strategi bland hedgefonder, endast sex procent av 

hedgefonderna använder strategin. Syftet är att analysera företags kreditrisk och 

jämföra risken mot marknadens syn på företagen. Efter förvaltaren har dragit en slutsats 

om ett företag är övervärderat eller undervärderat, tar fonden korta eller långa 

positioner i obligationerna. Strategin är något mindre offensiv än lång/kort aktiehedge 

men har haft relativt stor volatilitet historiskt p.g.a. att strategin är beroende av 

marknaden. (Anderlind et al., 2003, s. 46-47) 

Taktiska terminer 

Strategin tar långa eller korta positioner i terminskontrakt och optioner. Option är ett 

kontrakt om en framtida affär som säljaren är bunden till och köparen har rättigheten 

att välja om denne vill genomföra affären. Terminskontrakt är ett bindande avtal om en 

framtida affär till ett förutbestämt pris och datum. Dessa kan användas som skydd mot 

prisförändringar. Strategin använder kontrakten till aktiv handel för att generera en god 

avkastning. Denna strategi har haft lägre riskjusterad avkastning, samtidigt som 

korrelationen med andra hedgestrategier och marknaden varit låg. Genom att analysera 

historisk data med avancerade matematiska och statistiska modeller försöker 

förvaltaren tillämpa olika prismönster för att skapa positiv avkastning. (Anderlind et 

al., 2003, s. 49-50) 
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Aktiearbitrage 

Ungefär 20 procent av nordiska hedgefonder använder sig utav denna strategi. 

Aktiearbitrage innebär att generera positiv avkastning utan risk med handel av aktier. 

Strategin tillämpar felprissättningar och ojämnvikter mellan två eller flera aktier för att 

generera avkastning. Aktiearbitrage är oberoende av marknaden p.g.a. obalanser 

används. Strategin är mindre volatil och genererar lägre avkastning än övriga 

hedgestrategierna. Exempelvis kan strategin tillämpas om två aktier handlas på olika 

börser och felprissättning uppstår. Då finns en möjlighet att tjäna pengar då samma 

bolag bör ha samma värde. Tillvägagångssättet är inte beroende av marknadens rörelser 

då det är ineffektiviteten på marknaden som genererar avkastningen. (Anderlind et al., 

2003, s. 50-52) 

Räntearbitrage 

Strategin används endast av ungefär fyra procent och kräver stort kapital för att 

generera avkastning. Detta eftersom felprissättningen som uppstår på räntemarknaden 

ofta är små. Räntearbitragestrategin är densamma som för aktiehedge, skillnaden är att 

investeringarna är riktade mot statsobligationer och hypoteksobligationer. Räntehedge 

är utsatt för värdefallsrisk då fonden ofta är högt belånad, vilket leder till att när 

förluster uppstår är de ofta betydande. Avkastningen har historiskt varit stabil och 

korrelationen med övriga strategier har varit låg. (Anderlind et al., 2003, s. 56-57)   

Blandstrategier 

Den sista strategin är blandstrategier som makrohedgefonder använder och agerar på 

den globala marknaden. Förvaltare av dessa fonder har ett brett perspektiv och 

analyserar finansmarknaden för att genera positiv avkastning. Olika fonder inom 

strategin kan skilja sig mycket åt, då olika kombinationer av tillgångsslag är vanligt. 

Det finns förvaltare som kombinerar flera strategier på olika sätt med komplicerade 

beräkningsmodeller för aktiv handel. (Anderlind et al., 2003, s. 59)    

Fond i fond 

Hedgefondförvaltare har möjlighet att kombinera olika hedgefonder för att dra nytta av 

flera strategier. Genom diversifiering är det möjligt att välja en effektiv portfölj med 

högre förväntad avkastning till lägre risk. Kombinationer av olika fonder minskar 

känsligheten med att enskilda strategier samt att investerare kan få möjligheten att 
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investera i annars stängda fonder. I dessa fonder ingår generellt dubbla avgifter. 

(Lhabitant, 2004, s. 9) 

Tidigare forskning 

I en undersökning av Liang (1998) studeras hur hedgefonder har presterat jämfört med 

traditionella fonder under tidsperioden 1992-1996. Slutsatsen var att hedgefonder 

uppvisade högre Sharpekvot (se Teori-kapitlet), lägre beta samt var mer riskfyllda än 

traditionella fonder. Det existerar ett positivt samband mellan prestationsbaserad 

avgifter som hedgefonder tillämpar och förvaltarens incitament att infria investerarnas 

intressen. Korrelationen mellan hedgefonder och traditionella fonder eller marknaden 

är relativt låg och därför är hedgefonder utmärkt investeringsalternativ för en 

väldiversifierad portfölj. (Liang, 1998, s. 83)  

 

En studie av Ackermann et al (1999) under perioden 1988-1995 jämför hedgefonder 

mot traditionella fonder och marknadsindex. Studien visar att Sharpekvoten i 

genomsnitt är högre för hedgefonder. Risken är högre än för traditionella fonder och 

index vilket inte uppskattas av investerare som är riskaversiva. Hedgefonder visar sig 

inte konsekvent slå varken traditionella fonder eller index. Jämförelsen som används 

gjordes med absolut och totalt riskjusterad avkastning. De prestationsbaserade 

avgifterna som ofta tillämpas har positivt samband med bruttoavkastningen. Slutsatsen 

var att hedgefonder har många bra egenskaper som t.ex. lågt beta, vilket kan vara bra i 

många investerares portföljer. (Ackermann et al, 1999, s. 870-872)  

 

Under perioden 1994-2002 analyserade Capocci et al (2005) 2894 hedgefonders 

resultat, vid upp- respektive nedgång på aktiemarknaden. Resultatet visade att 

hedgefonderna slår index under hela mätperioden. De hedgefonder som presterade bäst 

var de som använde den marknadsneutrala strategin. Studien identifierar endast 

negativa utfall i slutet av mätperioden, vilket tyder på att dålig prestation innebär slutet 

för många hedgefonder. Portföljer som består av 20-69 procent med den 

marknadsneutrala strategin presterar bäst över tid, vilket kan bero på en bra 

anpassningsförmåga. (Capocci et al, 2005, s. 365, 390)  

 

En tvärsnittsstudie jämför resultat, risk och kapitalinflöde för totalt 1603 hedgefonder 

under perioden 1995-2004. Studien använder hedgefonder i kategorin Funds of Funds, 



 7 

vilket delvis tar hänsyn till den bias som uppstår med inrapporteringen för enskilda 

fonder. Författarna menar att det är troligare att en fond med större spridning har större 

sannolikhet att överleva längre tidsperioder. Resultatet visar att alpha-rapporterande 

hedgefonder har större sannolikhet att existera i framtiden, relativt de som inte 

rapporterade. Samtidigt visade resultatet att alpha-rapporterande hedgefonderna har 

mindre sannolikhet att rapportera i framtiden, samt att de har en avtagande 

skalavkastning. (Fung et al, 2008, s. 1778, 1800) 

 

En studie på hedgefonder som verkar på tillväxtmarknader under tidsperioden 1983-

2007 visar att hög aktievolatilitet generellt påverkar prestationen negativt för fonderna. 

Studien visar att det är möjligt att använda marknads tajming (använda marknadens 

kortsiktiga rörelser) för att skapa positiv avkastning. Endast ett fåtal av fonderna i 

undersökningen genererar positiv riskjusterad avkastning på daglig eller månatlig 

tidshorisont. (Bolong & Shamila, 2012, s. 49) 

 

Cave et al (2012) analyserar tre olika kategorier av hedgefonder gällande möjligheten 

att använda marknadsrörelser under finanskrisen. Resultaten visar att dålig prestation 

under krisen främst berodde på likviditetsförhållanden, vilket ledde till stora förluster 

på tillväxtmarknaderna p.g.a. begränsad likviditet. Kapitalflödena var totalt negativ på 

finansmarknaden och anledningen till att vissa hedgefonder genererade positiv 

avkastning var sannolikt inte positiva kapitalflöden. Studien indikerar att 

marknadsrörelser kan användas för att generera avkastning. Detta gäller även under 

perioder med hög volatilitet som krisen åren 2007-2008. (Cave et al, 2012, s. 22-23) 

 

Aspadarec (2013) analyserar hedgefondernas prestation över tid jämför Barclay Hedge 

Index emot S&P 500 Index mellan 1997-2011 (Aspadarec, 2013, s. 175). Hedgefonder 

är utmärkt ur ett diversifieringsperspektiv i många portföljer där målet är generellt att 

uppnå en hög absolutavkastning. It-bubblan som uppstod i början av 2000-talet är ett 

bra exempel när hedgefonder genererade positiv avkastning då marknaden kollapsade. 

Korrelationen mellan hedgefonder och marknaden har ökat de senaste åren och 

hedgefonder har blivit alltmer som en traditionell investering. Slutsatsen var att 

hedgefonder är att föredra framför traditionella investeringar. (Aspadarec, 2013, s. 180)  
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Teori 

Avsnittet introducerar olika riskmått som används för att jämföra hedgefonder emot 

OMX Nordic 40 samt teorier som är intressanta för studien. 

Sharpekvot 

Den förutsagda prestationen för portföljer beskrivs med förväntad avkastning (  ) och 

den estimerade risken mätt i standardavvikelser ( ) för tillgången. Alla investerare 

antas kunna investera och låna till den riskfria räntan. Vidare antas alla ha samma 

möjlighet att prediktera prestationer för finansiella tillgångar. Gäller dessa antaganden 

kommer alla effektiva portföljer ligga på en rät linje; . Där är den riskfria 

räntan och är portföljens riskpremium. Eftersom investerare antas vara riskavert är 

 positiv, ökad risk antas öka avkastningen. Uppfylls kriterierna kan en investerare 

allokera sin portfölj var som helst längs linjen; . Den bästa portföljen 

är den med högst värde på linjen, dvs. . (Sharpe, 1966, s. 121)    

 

Då estimeringar av den förväntade avkastningen generellt inte är ekvivalent med 

avkastningen, blir lösningen att använda historisk data när finansiella tillgångars 

prestations beräknas. Genom att använda den historiska årliga avkastningen ( ) och 

den nuvarande standardavvikelsen ( ) istället för  och kan tillgångars prestation 

beräknas. Kvoten visar den riskjusterade avkastningen, vilket är Sharpekvoten; 

. (Sharpe, 1966, s. 122-123)  

Jensens Alpha  

Interceptet alpha  mäter portföljförvaltarens prestation, där ett positivt  innebär 

bra resultat. Prestationsmåttet estimeras genom enkel linjär regression med formeln; 

. Där symbolen ”hatt” motsvarar estimerade värden. 

(Jensen, 1968, s. 394-395)  

 

= Estimering av tillgången i:s avkastning vid given tid. 

ui

s i

ui = rf +bs i r f

b

b

ui = rf + (
ui - rf

s i

)s

(
ui - rf

s i

)

Ai

Vi ui s i

Ai - rf

Vi

(ai ) ai

r̂i,t - rf = ai +bi (r̂m,t - rf )+ei,t

r̂i ,t
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= Riskfri ränta. 

= Tillgångens betavärde. 

= Estimering av marknadens avkastning vid given tid. 

= Slumpterm. 

 

Genom att använda historisk data och omredigering i formeln blir; 

. Måttet är portföljförvaltarens förmåga att förutspå marknadens 

utveckling utifrån CAPM (Capital Asset Pricing Model). Prestationsmåttet bygger på 

antagandet att portföljförvaltaren försöker upprätthålla en kontinuerlig risknivå. Är  

negativ innebär det att portföljens avkastning är lägre än i förhållande till risken, skulle 

 vara noll innebär det att portföljen avkastar vad som är förväntad utifrån risken. 

(Jensen, 1968, s. 394-395) 

Treynorkvot 

Måttet utvecklades för att mäta en fond eller portföljs prestation, där ett högre värde 

innebär ett bättre resultat. Genom att beräkna riskpremien som en portfölj genererar för 

varje enhets systematisk risk, kan olika prestationer jämföras. Formeln för 

Treynorkvoten anges här; . Används historisk data kan resultat jämföras 

mellan fonder över tid. (Treynor, 1965, s. 69-70) 

 

Treynorkvot. 

Förväntad avkastning av portföljen. 

Förväntad avkastning av den riskfria räntan. 

Portföljens betavärde. 

Value at Risk 

Value at Risk (VaR) försöker sammanfatta en portföljs eller investerings totala risk med 

ett nummer. VaR-värdets innebörd: med X procents säkerhet kommer vi inte förlora 

mer än V vid tidpunkt T. (Hull, 2012, s. 182-185)  

 

r f

bi

r̂m,t

ei,t

ai = ri,t - rf - (rm,t - rf )bi

ai

ai

T =
E[rp - rf ]

bp

T =

E[rp]=

E[rf ]=

bp =
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Figur 1 beskriver en normalfördelning på avkastning för en tillgång. V motsvarar VaR 

(anges i procent eller dollar), vilket är beroende av konfidensgraden X och tidpunkten 

T. (Hull, 2012, s. 185) 

 

Generellt skrivs VaR som ett positivt tal, trots att det motsvarar en förlust. VaR 

definieras som sannolikheten i den vänstra svansen och beräknas: , vilket 

illustreras av den grå ytan i Figur 1. (Hull, 2012, s. 182-185) 

 

Antas avkastningen vara normalfördelad beräknas VaR enligt följande ekvation; 

 (Hull, 2012, s. 191-193). 

 

Standardavvikelse för en portfölj eller tillgång. 

Normalfördelad variabel(avkastning). 

Genomsnittet av variabel(avkastning). 

 

Beräknas VaR över tid blir formeln; . (Hull, 2012, s. 191-193) 

 

Antal tidsperioder. 

 

Beräkningen stämmer då en avkastningsserie är oberoende normalfördelad med ett 

medelvärde som är noll, i annat fall blir det en approximering. (Hull, 2012, s. 191-193)  

V =1- X

VaR=s
1

s 2p
exp- (

(z-m)2

2s 2
)

V

¥

ò

s =

z=

m =

T -dagarVaR=VaR T

T =
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Modern portföljvalsteori 

Det är möjligt att välja en kombination av tillgångar till en effektiv portfölj som 

maximerar förväntad avkastning till en given risk(varians). Investerare som vet vilken 

förväntad avkastning som denne kräver till en viss risknivå, kan skapa en portfölj för 

önskat resultat. (Markowitz, 1952, s. 82) Två förhållanden krävs för att en investerare 

skall ha möjlighet att investera effektivt. Första är att en investerare måste eftersträva 

att maximera den förväntade avkastningen givet risken. För det andra måste det vara 

möjligt att beräkna kovariansen mellan tillgångar ( ) och förväntad avkastning ( ). 

(Markowitz, 1952, s. 83)  

 

En väldiversifierad portfölj består inte endast av många aktier, portföljen måste ta 

hänsyn till vilka branscher som bolagen är verksamma inom. En portfölj som endast 

består av oljeaktier är exempel på en portfölj som inte är väldiversifierad, då bolagen 

påverkas av den specifika risken inom branschen. Kovariansen mellan tillgångarna i en 

portfölj bör inte vara stor för en effektiv diversifieringseffekt. En investering i två 

tillgångar med samma varians(givet antaganden som beskrivits ovan), resulterar 

generellt i längre total varians. (Markowitz, 1952, s. 89) 

 

Avkastningen för en portfölj är det viktade genomsnittliga avkastningen av individuella 

tillgångars avkastning. Portföljer med ett fåtal aktier utsätts för hög idiosynkratisk risk, 

dvs. känslighet mot specifika företagshändelser. Genom att öka antalet tillgångar kan 

den specifika risken diversifieras bort. Innehaven utsätt därefter endast för den 

genomsnittliga kovariansen mellan tillgångar vilket inte kan diversifieras bort. (Elton 

et al, 2003, s. 51, 58) 

Individens optimala val av portfölj 

Människor antas vara rationella och allokera sina individuella tillgångar så de 

maximerar sin nytta (Sharpe, 1999, s. 142). En investerare har möjligheten att optimera 

portföljvalet genom att maximera förväntad avkastning för olika nivåer på risken, samt 

minimera risken för olika nivåer på risken. Används villkoren då investeringar görs 

ligger portföljen på den effektiva marknadsportföljen, annars är placeringen under 

kurvan. (Sharpe, 1999, s. 172-173) 

s ij ui
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Figur 2 visar den effektiva marknadsportföljen och linjerna , och motsvarar 

individens indifferenskurvor. (Sharpe, 1999, s. 173) Egen anpassning. 

 

Genom att inkludera de individuella indifferenskurvorna kan investerare allokera sina 

resurser för att investera i marknadsportföljen. Investeraren väljer punkten där 

indifferenskurvan precis tangerar marknadsportföljen, vilket illustreras av punkt A i 

Figur 2. 

Prospektteorin  

Teorin förklarar hur beslut fattas inför olika situationer, där alternativen innefattar olika 

mycket risk. Säkrare alternativ föredras framför osäkrare vid val mellan positiva 

ekonomiska alternativ, även om det osäkrare innebär högre förväntad avkastning. Det 

omvända gäller då olika förlustalternativ jämförs, då föredras det osäkrare alternativet. 

(Kahneman & Tversky, 1979, s. 278-279)  

I1 I 2
I 3
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Figur 3 visar en värdefunktion för positiva respektive negativa utfall. (Kahneman & 

Tversky, 1979, s. 179) 

 

Figur 3 illustrerar prospektteorin, värdefunktionen är flackare till höger jämfört med 

förluster, vilket innebär att människor påverkas mer av förlust än vinst. (Kahneman & 

Tversky, 1979, s. 278-279)  

GARCH 

GARCH-modellen (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic) är en 

vidareutveckling av Engels ARCH-modell för finansiell volatilitetsestimering. 

Modellen tar hänsyn till att volatiliteten på avkastning varierar över tid samt 

autokorrelation. Antalet parametrar i modellen bestäms genom 

autokorrelationsfunktionen (ACF) och den partiella autokorrelationsfunktionen 

(PACF). Formeln för en GARCH(p,q)-modell är: (Bollerslev, 1986, s. 307-309) 

 

 

Där  är den logaritmerade residualen för avkastningen på en tillgång i tidpunkt t.  

är standardavvikelsen och  är en felterm som är normalfördelad med ett medelvärde 

at =s tet

s t

2 =a0 + aia
2

t-i

i=1

q

å + b j

j=1

p

å s t- j

2

at s t

et
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0 och en varians . (Bollerslev, 1986, s. 307-309) Parametrarna , ,…, och 

, och måste vara positiv för att den betingade variansen skall vara positiv. För att 

processen ska uppfylla stationäritetsvillkoret, måste; 

. (Bollerslev, 1986, s. 310)   

 

Parametrarna i GARCH-modellen skattas med en Maximum likelihood estimation 

(MLE), vilket maximerar sannolikheten utifrån utfallet av den logaritmerade 

avkastningen . Den historiska avkastningen antas vara oberoende och jämt 

fördelad(iid), vilket uttrycks . Låt 

, , , där  och är ett kompakt 

subspace av ett euklidiskt rum så att har en ändlig varians. De sanna parametrarna 

finns i , där , då kan modellen skrivas som; (Bollerslev, 1986, s. 315)   

 

 

 

 

En vektor av medelvärdesparametrar. 

En vektor av medelvärden av de endogena parametrarna. 

Den tillgängliga informationen vid förra tidsperioden. 

Beroende variabel. 

 

s t

2 a0
a1 a i

b1

b2 b j

a1 +a2 +...+ai +b1 +b2 +...+b j <1

(r1, r2,..., rT )

yt-1 ~ (0,s t

2 ) zt

´ = (1,at-1

2 ,at-2

2, ,...,at-q
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´b

at Yt-1 ~ N(0,s t

2 )

s t

2 = z´w

b´ =
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Yt-1 =

yt =



 15 

Den genomsnittliga logaritmerade likelihoods estimationen  skrivs då som: 

. Parametrarna beräknas sedan genom att derivera funktionen med 

avseende på  och applicera första samt andra ordningens optimeringsvillkor för en 

maxpunkt. (Bollerslev, 1986, s. 315-316)  

RiskMetrics 

1995 utvecklade J. P. Morgan RiskMetrics som antar att den logaritmerade 

avkastningen är oberoende normalfördelad, dvs. . RiskMetrics 

används för att estimera den betingade volatiliteten. (Tsay, 2010, s. 328-329). 

 

Logaritmerad avkastning. 

Tillgänglig information i tidpunkt t-1. 

Betingade medelvärdet på avkastningen. 

Betingade variansen. 

 

Metoden antar att  samt att , vilket medför att den betingade variansen 

beräknas genom: . RiskMetrics antar att  har ett värde mellan 

0,9 till 1, generellt 0,94. Beräkningen av den betingade variansen är en restriktiv variant 

på GARCH-modellen eller IGARCH (Integrated Generalized Autoregressive 

Conditional Heteroskedasticity). Antagandet innebär att framtida skattningar blir enkla 

att beräkna samt att de tenderar att återspegla den senaste variationen. (Tsay, 2010, s. 

328-329) 

 

En estimering av nästa tidsperiods betingade varians blir; . Då 

avkastningen antas vara normalfördelad med ett , blir ett k-antal 

tidsperiodersestimering; . (Tsay, 2010, s. 328-329) 

 

Betingad standardavvikelse i tidsperiod t + k. 

Antal tidsperioder. 
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T
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Den förväntade logaritmerade avkastningen för ett k-antal tidsperioder beräknas genom 

följande formel:  (Tsay, 2010, s. 329). 

Skevhet 

Skevhet eller skewness är det tredje momentet för en slumpmässig variabel, vilket 

mäter symmetrin runt medelvärdet. Under normalfördelning är värdet på skevheten 

noll, dvs. symmetriskt. En negativ skevhet innebär att fördelningen av observationerna 

är asymmetrisk med längre vänstersvans, vilket innebär att det är vanligare med 

extrema negativa värden än positiva extremvärden. Positiv skevhet innebär motsatsen, 

det är vanligare med positiva extremvärden. I ett stickprov är formeln för skevhet;

. (Tsay, 2010, s. 9-10) 

 

= Antalet tidsperioder.  

= Variabeln.  

= Stickprovets standardavvikelse upphöjd i tre. 

= Medelvärdet av variabeln. 

 

För att avgöra om skevheten på avkastningsdata (r) är signifikant i stickprovet kan 

hypotesen  och mothypotesen  användas. Beslutsregeln som 

appliceras är där är den övre  kvartilen i en normalfördelning. 

Där  motsvarar signifikansnivån som används. Hypotestestet som används för att 

avgöra om skevheten är signifikant är ett vanligt t-test: . (Tsay, 2010, s.10) 

Toppighet 

Toppighet eller kurtosis är det fjärde momentet för en slumpmässig variabel. 

Överskottstoppighet mäts med formeln: , en normalfördelad fördelning har 

värdet tre. En positiv överskottstoppighet har tjocka svansar, vilket innebär att det är 

vanligare med extremvärden. En negativ överskottstoppighet innebär motsatsen, fler 

observationer är centrerade vid medelvärdet än under normalfördelning. Formeln för 

rt+k = rt+1 + rt+2 +...+ rt+k-1 + rt+k

Ŝ(x) =
1

(T -1)ŝ 3

x

(xt - m̂x)
3

t=1

T

å

T

xt

ŝ x

3

m̂x

H0 : Ŝ(r) = 0 Ha : Ŝ(r) ¹ 0

t < Za/2 Za/2
100(a / 2)

a

t =
Ŝ(r )
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toppighet i ett stickprov är; . Ekvationen för 

överskottstoppighet i ett stickprov blir: . (Tsay, 2010, s. 9) 

 

= Antalet tidsperioder.  

= Variabel.  

= Stickprovets varians i kvadrat. 

= Medelvärdet på variabeln. 

 

För att avgöra om toppigheten på avkastningsdata (r) är signifikant i stickprovet kan 

hypotesen  och mothypotesen  användas. 

Beslutsregeln som appliceras är där är den övre  kvartilen i en 

normalfördelning. Där  motsvarar signifikansnivån som används. Hypotestestet som 

används för att avgöra om toppigheten är signifikant är ett vanligt t-test; 

. (Tsay, 2010, s. 10) 

Metod 

Avsnittet avser att förklara hur uppsatsen ska försöka svara på frågeställningen. Först 

specificeras en instruktion över hur olika mått används och sedan hur en estimering 

genomförs med vissa mått för 2015. Därefter specificeras hur ”hög volatilitet” kommer 

att mätas genom en GARCH-modell, för att beräkna skillnader mellan hedgefonder och 

OMX Nordic 40. Sedan följer ett avsnitt som beskriver datamaterialet lite närmare, 

metoden avslutas med ett avsnitt om olika problem som berör avkastningsdata för 

hedgefonder. 

Historiska mått 

Olika mått beräknas historiskt för att identifiera eventuella skillnader mellan 

hedgefonder och OMX Nordic 40. Studien estimerar Sharpekvoten, Treynorkvoten, 

Jensens Alpha, standardavvikelser samt genomsnittlig avkastning som glidande värden 

under 2014. I Appendix C specificeras hur de glidande värdena är beräknade. 

K̂(x) =
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x
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Studien beräknar även sammanfattande statistik och VaR under tidsperioden januari 

2007 till december 2014 för att tydliggöra skillnader mellan hedgefonder och OMX 

Nordic 40. 

Estimering med RiskMetrics    

Genom att beräkna den betingade standardavvikelsen och förväntad avkastning med 

RiskMetrices estimeras Sharpekvoten, Jensens Alpha och Treynorkvoten för 2015. 

Beräkningarna använder ett 0,94, vilket generellt används för prediktering (Tsay, 

2010, s. 328-329) estimeringen sker på en månatlig tidshorisont. 

Empirisk modell  

En regression kommer genomföras med data från månader med hög volatilitet för 

måtten; Sharpekvot, Jensens Alpha och Treynorkvot. En estimering genomförs över 

tidsperioden 2007-2014 med samma mått för att identifiera skillnader över tid. Totalt 

omfattas 55 av de 96 månaderna av hög volatilitet. Regressionen genomförs på 

historiskt data med en OLS-analys. Skillnaden mellan riskmåtten på hedgefonderna och 

OMX Nordic 40 kommer vara beroende variabel. Beräkningen för skillnaden i t.ex. 

januari 2009 estimerades genom att subtrahera Sharpekvoten för en hedgestrategi och 

index. Samtliga värden för den beroende variabeln ställs upp i programmet Stata, 

estimeringen sker på månatlig basis.  

 

Dummyvariabler kommer mäta effekten av hedgestrategierna som förklarande 

variabler. Koefficienterna på dummyvariablerna indikerar vilken placering som är mest 

effektiv, där ett positiv värde innebär att den givna hedgefondgruppen varit bättre 

historiskt. En negativ koefficient indikerar tvärtom att OMX Nordic 40 varit bättre. Är 

koefficienten till dummyvariabeln för t.ex. Sharpekvoten positiv indikerar det att 

hedgestrategin har genererat en högre riskjusterad avkastning under mätperioden. 

Tolkningen av koefficienten beror givetvis på vilket riskmått som regressionen är 

utförd på. Regressionsmodellen som används är: y= b1D1 +b2D2 +b3D3 +b4D4 +b5D5

. Där y är den beroende variabeln, bi
är koefficienten, Di

 är dummyvariabeln för 

hedgekategorin i. 

 

Månader som karaktäriseras av hög volatilitet är då den betingade variansen är större 

än den obetingade variansen. Vilket är då den estimerade överstiger den historiska 

a =
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volatiliteten. En GARCH-modell specificeras för att estimera den betingade 

volatiliteten på dagsbasis. Genom att beräkna snittvolatiliteten under månaderna kan 

den betingade och obetingade volatiliteten jämföras. Det är den genomsnittliga 

volatiliteten under månaderna som är estimerad. Autokorrelationen och partiella 

autokorrelationen illustreras i Figur 14 och 15 i Appendix E, de indikerar att en 

GARCH-modell kan användas på tidsserien. Estimeringarna för ACF och PACF är 

genomförd på den kvadrerade överavkastningen för OMX Nordic 40. 

 

En GARCH(1,1)-modell är estimerad på dagsbasis, under tidsperioden januari 2007 till 

december 2014 för OMX Nordic 40. Estimeringen presenteras i tabell 2 i Resultat-

kapitlet och samtliga koefficienter är signifikanta på en fem procentig konfidensnivå. 

Tester för GARCH(1,2) samt en GARCH(2,1) genomfördes med Akaike information 

criterion (AIC) och Bayesian information criterion (BIC) i Appendix D tabell 19. AIC 

indikerar att en GARCH(1,2) är effektivast, samtidigt BIC visar att en GARCH(1,1) är 

bättre. Tabell 20 och 21 anger estimering av GARCH(2,1) och GARCH(1,2), alla 

parametrarna är inte signifikanta. Känslighetsanalysen ger stöd för ett en GARCH(1,1) 

är effektivast, därför kommer en GARCH(1,1) användas för att estimera den betingade 

volatiliteten. I studie har författarna testat 330 olika modeller för att estimera intra-

dagsvolatiliteten, ingen modell identifierades signifikant bättre än GARCH(1,1) 

(Hansson Reinhard & Lunde, 2001, s. 873).  

 

Utifrån den specificerade GARCH(1,1)-modellen beräknades den betingade 

volatiliteten. Figur 16 i Appendix E illustrerar den betingade och obetingade variansen 

under tidsperioden januari 2007 till december 2014 (dagsbasis). För exakta värden se 

tabell 18 i Appendix, där presenteras värden (genomsnittligt) mellan januari 2007 till 

januari 2014.  

Data 

I Appendix A anges varifrån datamaterialet insamlats som uppsatsen använder, samt 

hur det är framtaget. Uppsatsen använder databasen Hedgenordics indelning av olika 

hedgestrategier, vilket är:  

 Managed Futures & CTA  

 Equities  

 Fixed Income  
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 Fund of Funds  

 Multi Strategy  

 

Tabell 1 visar antalet fonder i respektive hedgefondstrategi som studien omfattas av.  

Strategi Antal fonder 

Managed Futures & 

CTA 10 

Equities 16 

Fixed Income 6 

Fixed Income 12 

Multi Strategy 13 

Totalt omfattar studiens datamaterial 57 olika hedgefonder som valdes utifrån kriteriet 

- de som existerat sedan januari 2007 i Norden till december 2014. Tidshorisonten 

bestämdes utifrån att studien skulle omfattas av så många fonder som möjligt samt att 

finanskrisen ansågs relevant. Tabell 1 illustrerar hur många hedgefonder som finns i 

varje hedgestrategi som studien använt. 

 

Ett Two-sample Wilcoxon rank-sum appliceras som är ett icke-parametriskt hypotestest 

för att säkerställa eventuella slutsatser. Det icke-parametriska hypotestestet rangordnar 

två sampel. Nollhypotesen är att båda sampel kommer från samma population med 

alternativhypotesen att båda sampel inte kommer från samma population. Följande 

formel används för att beräkna sannolikheten att två sampel kommer från samma 

population:  

P = 2 1+
i=1

i=r

å ∩ j

i - (r - q- n+1)∩ q-1

q-2+né
ë

ù
û

n=1

n=r-q

å
j=1

j=q

å
æ

è
çç

ö

ø
÷÷ / 2q / (q´ q)( ) . (Wilcoxon, 1945, s. 80-

82) Studiens andra hypotestest är ett vanligt t-test med robusta standardavvikelser för 

regressionerna. 

 

∩ j

i =  representerar antalet j-part partitioner de i. 

r =Antalet möjliga rangordningar 1,2,…,r. 

q=Antalet försök. 

n=Är ett serienummer som representerar termen i serien.  
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Self-Selection bias 

Förvaltaren av en hedgefond är inte tvungen att rapportera avkastningen till någon 

databas. Resultatet av detta blir att datamaterialet är utsatt för en viss bias, då 

rapporterande fonderna kan skiljas i avkastningen från icke-rapporterande fonder. 

Fonder som inte uppfyller sina kapital mål med dålig prestation har incitament att inte 

rapportera, motsatsen gäller för fonder med god prestation. Sannolikt blir bilden av 

hedgefonder i databaser en aning för positiv. Fonder som fyllt sin kapitalkvot med god 

avkastning har ingen anledning att rapportera vilket också påverkar databaserna. Någon 

slutsats runt den totala effekten p.g.a. self-selecting bias är svår att dra. (Lhabitant, 

2004, s. 88-89) 

Survivorship bias 

Survivorship bias uppstår då hedgefonder inte finns med i databaser p.g.a. de inte 

existerar längre. Anledningen till att hedgefonder försvinner ur databaser är främst 

p.g.a. en dålig prestation över tid vilket ofta leder till att förvaltaren väljer att lägga ner 

fonden eller en konkurs. Databaser presenter generellt en något för positiv bild genom 

att exkludera nedlagda fonder, vilket leder till en överskattning av hedgefondernas 

resultat. (Lhabitant, 2004, s. 90-91)  

Rapportering 

Hedgefonderna i studien har rapporterat för samtliga månader med något undantag. För 

hedgefonden Guide Hedgefond 2 saknas data för december 2012 och 2010. Genom att 

beräkna det årliga medelvärdet och använda värdet för innevarande år användes fonden 

ändå. Liknande gäller för fonderna Guide Multihedge november 2014, december 2012, 

oktober- december 2011 och UB Pension december 2014. 

Resultat 

I resultatdelen presenteras den estimerade GARCH(1,1)-modellen för OMX Nordic 40. 

Sedan presenteras de glidande värden för olika riskmått under 2014, hur dessa är 

uträknade beskrivs i Appendix C. Därefter följer ett avsnitt med sammanfattande 

statistiskamått för hedgestrategierna samt OMX Nordic 40. Sedan följer ett avsnitt med 

VaR för tidsperioden 2007-2014. Resultatdelen avslutas med regressioner för att 

identifiera skillnader mellan hedgestrategierna och OMX Nordic 40. 
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GARCH(1,1)-modell 
Tabell 2 beskriver parametrarna för en GARCH(1,1)-modell på dagsavkastningen för 

OMX Nordic 40. Där motsvarar den dagliga medelavkastningen under mätperioden. 

Parameter Koefficient P-värde 

  -0,000062 0,000 

  0,000000 0,000 

  0,076399 0,000 

  0,916077 0,000 

Samtliga parametrar i GARCH(1,1)-modellen är signifikant på en 5 procentig 

konfidensnivå. 

Sharpekvot 

 

Figur 4 illustrerar en glidande Sharpekvot under 2014 för de olika hedgestrategierna 

samt för OMX Nordic 40 på månatligbasis. 

 

Ingen av hedgestrategierna ligger kontinuerligt under eller över OMX Nordic 40. 

m

m

a0

a1

b1
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Jensens Alpha  

 

Figur 5 visar ett glidande Jensens Alpha för hedgestrategierna samt OMX Nordic 40 

under 2014 på månatligbasis.  

 

Ingen av hedgestrategierna ligger kontinuerligt under eller över OMX Nordic 40. 

Anledningen till att OMX Nordic har ett Jensens Alpha som är noll är att det används 

som index i uppsatsen och variationen beror därför endast på marknadsrisken. 

Treynorkvot 

 

Figur 6 illustrerar en glidande Treynorkvot för hedgestrategierna och OMX Nordic 40 

under 2014 på månatligbasis.  

 

Ingen av hedgestrategierna ligger kontinuerligt under eller över OMX Nordic 40. 
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Standardavvikelse 

 

I Figur 7 visas den månatliga standardavvikelsen för hedgestrategierna samt OMX 

Nordic 40 under 2014.  

 

Samtliga hedgestrategier har en lägre standardavvikelse än OMX Nordic 40, under 

samtliga månader.  

Genomsnitts avkastning 

 

Figur 8 illustrerar den genomsnittliga månadsavkastningen för hedgestrategierna samt 

OMX Nordic 40, under 2014.  

 

Alla hedgestrategier har en lägre genomsnittlig månadsavkastning än OMX Nordic 40 

under samtliga månader. 
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Sammanfattande statistik 

 

Figur 9 visar olika statistikmått för hedgestrategiernas och OMX Nordic 40 under 

mätperioden 2007-2014, månatlig avkastning.  

 

Värdena som Figur 12 bygger på presenteras i tabell 15 i Appendix B. Samt i tabell 16 

i Appendix B finns sammanfattande statistik för samtliga fonder som ingår i uppsatsen, 

samma mätperiod och avkastningslängd som tidigare.  

Value at Risk 
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Figur 10 visar en VaR-estimering för perioden 2007-2014 för hedgestrategierna och 

OMX Nordic 40, månatlig procentuell avkastning.  

 

Riskmåttet är uträknat med antagandet att avkastningen är normalfördelad, för exakta 

siffror se tabell 17 i Appendix B. OMX Nordic 40 har de största potentiella förlusterna 

för både 95- respektive 99 -procentigt konfidensintervall vilket illustreras i Figur 13.   

Estimering av Sharpekvoten 

 

Figur 11 visar estimering av Sharpekvoten för 2015, beräkningen är genomförd med 

RiskMetrics.  

 

Resultatet visar att samtliga hedgestrategiers förväntade Sharpekvoter är större än 

OMX Nordic 40. 
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Estimering av Jensens Alpha 

 

Figur 12 illustrerar estimering av Jensens Alpha under 2015, beräkningen är utförd 

med RiskMetrics.  

 

De förväntade värdena på hedgestrategierna är högre än OMX Nordic 40 för hela 

tidsperioden.  

Estimering av Treynorkvoten 

 

Figur 13 visar estimering av Treynorkvoten för 2015, beräkningen är utförd med 

RiskMetrics.  

 

De förväntade Treynorkvoten visar att två av hedgestrategierna (Fixed Income och 

Managed Futures & CTA) beräknas prestera sämre än OMX Nordic 40 och övriga 

bättre. 
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Regressioner för Sharpekvoten 2007-2014 

Tabell 3 visar en regression för Sharpekvoten på hedgestrategierna utan konstant 

under tidsperioden 2007-2014. 

Variabel Koefficient P-värde 
Robust 

Standardavvikelse 

Dummy Managed Futures & 

CTA 
0,082651  0,082  0,047578  

Dummy Equities 0,079426  0,002  0,026199  

Dummy Fixed Income 0,170221  0,001 0,052867   

Dummy Funds of Funds  0,004342 0,895 0,032927  

Dummy Multi Strategi 0,040661  0,203 0,031944  

Tabell 3 visar att dummyvariablerna för Equities och Fixed Income är signifikanta för 

en fem procentig konfidensnivå. Övriga dummyvariablerna är inte signifikanta. 

 

 

Tabell 4 visar ett Two-sample Wilcoxon rank-sum mellan variablerna och skillnaden 

för Sharpekvoten. 

Variabel P-värde 

Dummy Managed Futures & 

CTA 0,352 

Dummy Equities 0,112 

Dummy Fixed Income 0,022 

Dummy Funds of Funds 0,080 

Dummy Multi Strategi 0,408 

 

Regressioner för Jensens Alpha 2007-2014 

Tabell 5 visar en regression för Jensens Alpha på hedgestrategierna utan konstant 

under tidsperioden 2007-2014. 

Variabel Koefficient P-värde 
Robust 

standardavvikelse 

Dummy Managed Futures & 

CTA 
0,345059  0,005  0,121512 

Dummy Equities 0,246861  0,002  0,080513   

Dummy Fixed Income 0,407838  0,000   0,072393   

Dummy Funds of Funds 0,019460  0,599  0,036958  

Dummy Multi Strategi 0,146934 0,026  0,065973 
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Tabell 5 visar att dummyvariablerna för Managed Futures & CTA, Equities, Fixed 

Income och Multi Strategi är signifikanta för en fem procentig konfidensnivå. 

Dummyvariabeln för Fund of Funds är inte signifikant. 

 

 

Tabell 6 visar ett Two-sample Wilcoxon rank-sum mellan variablerna och skillnaden 

för Jensens Alpha. 

Variabel P-värde 

Dummy Managed Futures & 

CTA 
 0,080 

Dummy Equities  0,806 

Dummy Fixed Income  0,002 

Dummy Funds of Funds  0,004 

Dummy Multi Strategi  0,410 

 

Regressioner för Treynorkvoten 2007-2014 

Tabell 7 visar en regression för Treynorkvoten på hedgestrategierna utan konstant 

under tidsperioden 2007-2014. 

Variabel Koefficient P-värde 
Robust 

standardavvikelse 

Dummy Managed Futures & 

CTA 
-8,287983  0,182   6,213000  

Dummy Equities 0,490871  0,306  0,479980   

Dummy Fixed Income -0,898219  0,608  1,750466   

Dummy Funds of Funds  1,307398   0,195  1,007721   

Dummy Multi Strategi 7,386385 0,461  10,028140  

Tabell 7 visar att ingen av dummyvariablerna är signifikanta för en fem procentig 

konfidensnivå. 

 

Tabell 8 visar ett Two-sample Wilcoxon rank-sum mellan variablerna och skillnaden 

för Treynorkvoten. 

Variabel P-värde 

Dummy Managed Futures & 

CTA 
0,000 
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Dummy Equities 0,701 

Dummy Fixed Income 0,206 

Dummy Funds of Funds 0,614 

Dummy Multi Strategi 0,013 

 

Regressioner för Sharpekvoten under hög volatilitet 

Tabell 9 visar en regression för Sharpekvoten på hedgestrategierna utan konstant 

under hög volatilitet. 

Variabel Koefficient P-värde 
Robust 

standardavvikelse 

Dummy Managed Futures & 

CTA 
0,132200 0,012  0,052789 

Dummy Equities 0,163631  0,000  0,031976  

Dummy Fixed Income 0,156872  0,010  0,060463  

Dummy Funds of Funds 0,093937  0,012  0,037584  

Dummy Multi Strategi  0,099097  0,009  0,038069   

Tabell 9 visar att samtliga dummyvariabler är signifikanta för en fem procentig 

konfidensnivå. 

 

Tabell 10 visar ett Two-sample Wilcoxon rank-sum mellan variablerna och skillnaden 

för Sharpekvoten. 

Variabel P-värde 

Dummy Managed Futures & 

CTA 0,193 

Dummy Equities 0,101 

Dummy Fixed Income 0,302 

Dummy Funds of Funds  0,381 

Dummy Multi Strategi  0,633 

 

Regressioner för Jensens Alpha under hög volatilitet 

Tabell 11 visar en regression för Jensens Alpha på hedgestrategierna utan konstant 

under hög volatilitet. 
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Variabel Koefficient P-värde 
Robust 

standardavvikelse 

Dummy Managed Futures & 

CTA 
0,291156  0,053  0,150296 

Dummy Equities 0,436460  0,000  0,109686  

Dummy Fixed Income 0,312304  0,001  0,097396 

Dummy Funds of Funds 0,083779 0,072 0,046557  

Dummy Multi Strategi 0,177952  0,030  0,081742  

Tabell 11 visar att dummyvariablerna för Equities, Fixed Income och Multi Strategi är 

signifikanta för en fem procentig konfidensnivå. Dummyvariabler för Managed Futures 

& CTA och Funds of Funds är inte signifikanta. 

 

Tabell 12 visar ett Two-sample Wilcoxon rank-sum mellan variablerna och skillnaden 

för Jensens Alpha. 

Variabel P-värde 

Dummy Managed Futures & 

CTA 
0,206 

Dummy Equities 0,529 

Dummy Fixed Income 0,262 

Dummy Funds of Funds 0,028 

Dummy Multi Strategi 0,609 

 

Regressioner för Treynorkvoten under hög volatilitet 

Tabell 13 visar en regression för Treynorkvoten på hedgestrategierna utan konstant 

under hög volatilitet. 

Variabel Koefficient P-värde 
Robust 

standardavvikelse 

Dummy Managed Futures & 

CTA 
-4,728103  0,541  7,737253  

Dummy Equities 1,009111 0,123  0,653859 

Dummy Fixed Income -0,083664 0,967   2,050134  

Dummy Funds of Funds 1,945497 0,107  1,207470  

Dummy Multi Strategi 33,799610 0,012  13,385160   

Tabell 13 visar att endast dummyvariabeln för Multi Strategi är signifikant för en fem 

procentig konfidensnivå. Övriga dummyvariabler är inte signifikanta.  
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Tabell 14 visar ett Two-sample Wilcoxon rank-sum mellan variablerna och skillnaden 

för Treynorkvoten. 

Variabel P-värde 

Dummy Managed Futures & 

CTA 
0,000 

Dummy Equities 0,942 

Dummy Fixed Income 0,718 

Dummy Funds of Funds 0,366 

Dummy Multi Strategi 0,022 

 

Sammanfattande resultat 

De glidande värdena för Sharpekvoten, Jensens Alpha och Treynorkvoten identifierar 

inte någon skillnad mellan hedgestrategierna eller OMX Nordic 40. Index omfattas av 

större risk under mätperioden i termer av standardavvikelser och VaR. Den 

genomsnittliga avkastningen är högre för index. Hedgestrategierna har betavärden 

väldigt nära noll visar studien under mätperioden.  

 

Uppsatsens estimering med RiskMetrics visar att hedgefonderna överpresterar OMX 

Nordic 40 under 2015 för Sharpekvoten och Jensens Alpha. Estimeringen med 

Treynorkvoten visar att OMX Nordic 40 är bättre än Managed Futures & CTA och 

Fixed Income, övriga hedgestrategier slår index. 

 

Studiens regressioner för Sharpekvoten över mätperioden visar att Equities och Fixed 

Income är signifikant bättre än index utifrån t-tester. Det icke-parametriska 

hypotestestet visar att ingen av hedgestrategierna är signifikanta. Regressionerna för 

Jensens Alpha visar att Managed Futures & CTA, Equities, Fixed Income och Multi 

Strategi är signifikant bättre än index utifrån t-tester. Det icke-parametriska 

hypotestestet visar att Fixed Income och Funds of Funds är signifikanta. 

Regressionerna av Treynorkvoten visar inget signifikant resultat utifrån t-testerna. Det 

icke-parametriska hypotestestet visar Multi Strategi är signifikant. 
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Studiens regressioner för månader med hög volatilitet presenteras i detta stycke. 

Regressionerna för Sharpekvoten visar att samtliga hedgestrategier är signifikant bättre 

än index utifrån t-tester. Det icke-parametriska hypotestestet visar att ingen av 

strategierna är signifikanta. Regressionerna för Jensens Alpha visar att Equities, Fixed 

Income och Multi Strategi är signifikant bättre än index utifrån t-tester. Det icke-

parametriska hypotestestet visar att Funds of Funds är signifikant. Regressionerna av 

Treynorkvoten visar att Multi Strategi är signifikant bättre än index utifrån t-tester. Det 

icke-parametriska hypotestestet visar att Managed Futures & CTA och Multi Strategi 

är signifikanta.  

Avslutande diskussion 

Generellt är det svårt att identifiera någon större skillnad mellan hedgestrategierna och 

OMX Nordic 40 utifrån de glidande Sharpekvoten, Jensens Alpha och Treynorkvoten 

för 2014. Samtliga hedgestrategier presterar både bättre och sämre än OMX Nordic 40 

under mätperioden för samtliga prestationsmått. Vidare visar resultatet att OMX Nordic 

40 tar större risker i from av större standardavvikelser samt VaR. Hedgestrategin med 

lägst risk utifrån resultatet är Funds of Funds, vilket kan bero på att kategorin ofta 

kombinerar olika strategier för att minska risken. Störst risk av hedgestrategierna tar 

Managed Futures & CTA utifrån standardavvikelser samtidigt som Equities är mest 

exponerat mot risk utifrån VaR. 

 

De glidande medelvärdena för 2014 visar att OMX Nordic 40 generar högre 

genomsnittlig avkastning än hedgestrategierna. Markowitz (1952) beskriver att 

risktagare förväntas generera högre avkastning. Vilket de glidande prestationsmåtten 

indikerar, att OMX Nordic 40 generar högre avkastning till större risk under 

mätperioden.   

 

Datamaterialet innehåller både self-selecting och survivorship bias vilket är svårt 

korrigera och kan påverka resultatet i studien. Avkastningshistoriken är hämtad från 

Hedgenordic vilket får betraktas detta då resultatet granskas. Utebliven rapportering är 

ett problem med hedgefonder, samtidigt menar Capocci et al (2005) att en andel med 

20-69 procent med hedgefonder i en portfölj är effektivare än andra portföljer. 

Intressant att Capocci et al (2005) anser att en stor andel av en portfölj bör bestå av 
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hedgefonder samtidigt som ickerapporterande fonder har minskat incitament att 

rapportera vid dålig prestation. Samtidigt har hedgefonder som fyllt kapitalkvoten 

(hedgestrategier använder ineffektiviteten på marknaden och kan därför inte använda 

oändligt med kapital) också minskat incitament att rapportera. Det är svårt att dra någon 

slutsats utifrån detta men ifall samtliga investerare köper hedgefonder bör 

arbitragemöjligheterna minska. 

 

Estimeringarna med RiskMetrics visar att hedgestrategierna förväntas generar högre 

riskjusteradavkastning under 2015 än OMX Nordic 40. Prediktionen för Jensens Alpha 

visar att hedgefonderna förväntas slå OMX Nordic 40 och således generera en högre 

avkastning än vad som förväntas utifrån den risk som fonden tar. Estimeringarna med 

Treynorkvoten visar att Managed Futures CTA och Fixed Income förväntas 

underprestera i förhållande till OMX Nordic 40 samt att övriga strategier slår index. 

Genom att estimera kvoterna under 2015 tillåts en prediktion av framtiden som bör 

beaktas med en viss försiktighet. Strukturen beror i stor utsträckning på senaste 

variationen på avkastningen. Prediktion används p.g.a. tidsperioden förmodligen är 

något för kort för att identifiera signifikanta ARCH-effekter som studien genomförs på. 

Studien använder månadsdata och omfattas därför endast av 96 tidsperioder vilket är 

ett begränsat antal. Det existerar lite forskning kring hedgefonder i Norden, vilket är 

synd då det borde vara en intressant investeringsmöjlighet för privatpersoner (speciellt 

om börsen anses högt värderad). Estimeringarna med RiskMetrics borde vara möjligt 

att appliceras på hedgefonder då ARCH-effekter sannolikt existerar om mätningar görs 

om t.ex. 10 år. RiskMetrics var egentligen framtaget för estimeringar av VaR men 

uppsatsen använder modellen för estimera andra mått som nämnts tidigare. 

 

Flera författare däribland Ackermann et al (1999), Liang (1998), Capocci et al (2005) 

och Aspadarec (2013) menar att hedgefonder är en utmärkt investering utifrån ett 

diversifieringsperspektiv. De låga betavärden för hedgefonderna borde vara mycket 

intressanta för investerare. Skulle en strategi dessutom vara marknadsneutral borde det 

vara teoretisk möjligt att förflytta Markowitz (1952) effektiva marknadsportfölj till 

vänster. Strategin Managed Futures & CTA har negativt beta under mätperioden och 

under ett antagande att den effektiva marknadsportföljen är OMX Nordic 40 bör en 

kombination av dessa vara mycket intressant. Det är snarare en förbättrad diversifiering 
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som författaren tror uppstår med en kombination av hedgefonder och index. Utifrån 

resultatet borde privatpersoners portföljer bestå till en viss del av hedgefonder.  

 

Generellt har avkastningsdata positiv överskottstoppighet dvs. tjocka svansar. Strategin 

Managed Futures & CTA sticker ut med en negativ överskottstoppighet, alltså större 

sannolikhet att medelvärdet uppstår. Detta innebära att ur ett historiskt perspektiv borde 

vara enklare att prediktera variationer runt medelvärdet för Managed Futures & CTA, 

vilket borde anses positivt för investerare. Sannolikt uppfattas hög volatilitet inte som 

något positivt av investerare och därför borde kategorin Managed Futures & CTA vara 

intressant. Strategin Fixed Income har högst toppighet och detta innebär att det är 

vanligare med extremvärden, vilket borde anses negativt för investerare. Övriga 

hedgestrategiers och OMX Nordic 40s avkastning har en toppighet på ungefär tre, dvs. 

normalfördelad. 

 

Intressant är att Managed Futures & CTA har en positiv skevhet, vilket innebär att det 

är vanligare med positiva extremvärden på avkastningen. Övriga hedgestrategier och 

OMX Nordic 40 har negativ skevhet, vilket tvärtom innebär att negativa extremvärden 

är vanligare på avkastningen. Avkastningsdata har allmänt negativ skevhet, vilket kan 

upplevas som negativt utifrån ett investeringsperspektiv. Extrema positiva rörelser 

borde investerare med långa positioner uppfatta som attraktivt. Anta att Prospektteorin 

beskriver hur investerare upplever ett utfall, förluster påverkar mer än vinster. 

Investerare borde uppskatta positiv skevhet utifrån detta resonemang. Hedgestrategin 

med mest negativa skevhet är Funds of Funds vilket är fakta som bör reflekteras över 

innan en investering genomförs.  

 

Regressionerna för Sharpekvoten, Jensens Alpha och Treynorkvoten mellan 2007 till 

2014 visar att ingen av hedgestrategierna är signifikant sämre index utifrån t-testerna. 

Några strategier har signifikanta positiva dummyvaraibler för de olika riskmåtten 

utifrån t-testerna. De olika hypotestesterna visar olika utfall och ingen strategi är 

genomgående bättre än index. Noterbart är att endast två koefficienter är negativa i 

studien. Estimeringen av Treynorkvoten hade negativa koefficienter för Managed 

Futures & CTA och Fixed Income. Ackermann et al (1999) och Capocci et al (2005) 

visade att hedgefonder var bättre investering än index över tid, vilket motsäger studiens 

resultat. Regressionerna över tid indikerar att det inte är någon större skillnad mellan 
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hedgefonder och index, samtidigt är det möjligt att resultatet blir förändrat med andra 

datamaterial. Riskmåtten som används har unika egenskaper vilket innebär att olika 

resultat inte är underligt.  

 

Estimeringen av Sharpekvoten under hög volatilitet visar att samtliga dummyvariabler 

är positivt signifikanta. Samtidigt visar de icke-parametriska hypotestesterna att 

skillnaden inte är signifikant. Regressionen för Jensens Alpha under hög volatilitet visar 

också på positiva dummyvariabler (Managed Futures & CTA och Fund of Funds har 

p-värden väldigt nära fem procent) som är signifikanta. Det icke-parametriska 

hypotestestet visar att Fund of Funds är signifikant och övriga är inte signifikanta. Båda 

regressionerna visar ungefär samma resultat, hedgefonder är effektivare än index under 

hög volatilitet. Att det icke-parametriska hypotestesterna inte är signifikant kan bero på 

att t-testet bygger på flertalet antaganden (t.ex. normalfördelning), vilket kan vara 

förklaringen till olika resultat. Intressant är att ingen av regressionerna är sämre än 

index, enligt Markowitz (1952) effektiva marknadsportfölj måste en portfölj bestå av 

marknadsportföljen för att maximera avkastningen. Testerna indikerar att en portfölj av 

enbart hedgefonder inte är sämre än index, samtidigt motsvarar inte OMX Nordic 40 

nödvändigtvis marknadsportföljen. Genom en kombination av hedgefonder och index 

borde diversifieringen i en portfölj förbättras. Personer som känner till hur mycket risk 

de accepterar borde därför kunna bestämma var på den effektiva marknadsportföljen 

de ska positionerna vilket är ekvivalent med resonemanget som Sharpe (1999) framför. 

 

Regressionerna av Treynorkvoten under hög volatilitet visar att endast Multi Strategi 

är positivt signifikant utifrån t-testet. Det icke-parametriska hypotestestet visar att 

Managed Futures & CTA och Multi Strategi är signifikanta, övriga är inte signifikanta. 

Precis som tidigare är det upp till läsaren att avgöra vilket av hypotestesterna som är 

mer relevant. Generellt för Treynorkvoten blir det stora variationer mellan olika värden 

då hedgefonderna har beta kring noll, vilket skapar problem för t-testet. Treynorkvoten 

visar ingen större skillnad mellan index eller hedgefonderna vilket styrker 

resonemanget att hedgefonder kan användas för en god diversifiering.      
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Slutsatser 

Att dra någon slutsats om vilken regression eller hypotestest som är effektivast 

överlämnar studien till läsaren. Ingen av regressionerna visar att OMX Nordic 40 är 

signifikant bättre än någon hedgestrategi. Utifrån de låga betavärden samt 

regressionerna indikerar studien att hedgefonder förbättrar diversifieringen i en 

portfölj, vilket är slutsatsen. Regressionerna under hög volatilitet indikerar både t-

testerna för Sharpekvoten och Jensens Alpha att hedgefonder är en bättre investering. 

Noterbart är att två av hedgestrategierna för regressionen av Jensens Alpha har p-värden 

väldigt nära fem procent. De icke-parametriska hypotestesterna visar att endast 

strategin Funds of Funds är signifikant under hög volatilitet.  

 

Förslag på fortsatt forskning är liknande studie på t.ex. 15 år då mer data finns på 

området, då kan en GARCH-modell användas för att skatta olika riskmått i framtiden, 

vilket kan ligga till grund för investeringar. En likande studie skulle kunna genomföras 

på enbart den svenska marknaden då svenska hedgefonder ofta har fler regleringar än 

övriga Norden. 
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Appendix 

A.  

Uppsatsen använder OMX Nordic 40 som index över den nordiska finansmarknaden. 

Det är NASDAQ OMX Group som tillhandahåller den finansiella marknaden med 

information om aktuella och historiska tillgångspriser (NASDAQ OMX Group – 1, 

2015). OMX Nordic 40 är ett viktat prisindex över de 40 största och mest omsatta 

bolagen på de nordiska börserna. De underliggande bolagen i indexet har god likviditet 

och sammansättningen revideras två gånger årligen. (NASDAQ OMX Group – 2, 2015) 

Indexet tar hänsyn till företagets storlek i förhållande till de övriga genom en 

summering av företagens börsvärde. Beräkningarna justeras för utländska 

valutarörelser. (NASDAQ OMX Group – 3, 2013) De historiska indexvärdena som 

används i uppsatsen har laddats ner i ett exceldokument från NASDAQ:s hemsida. Det 

nordiska indexet anges i priset för index i varje tidsperiod. Den historiska logaritmerade 

avkastningen beräknades med följande formel: . Där  och  står för priset 

på det nordiska indexet i tidsperiod t respektive t-1. 

 

Den riskfria räntan som uppsatsen använder är den svenska 10 åriga statsobligationen, 

historisk data är hämtad från Riksbanken i ett exceldokument (Riksbanken, 2015). 

Avkastningshistoriken har logaritmerats på samma sätt som beskrevs i stycket ovan vad 

gäller avkastningen för OMX Nordic 40. Data över den riskfria räntan har hämtats både 

på dagsbasis samt månadsbasis under perioden 2002 till 2014. 

 

Data över hedgefondernas prestation är hämtat hos Hedgenordic vilket är en databas 

för hedgefonder (Hedgenordic, 2015). Den historiska avkastningen som Hedgenordic 

tillhandahåller är månatlig procentuell förändring för respektive fond. T.ex. om en fond 

hade 2,5 i januari, innebär det att fondens värdeökning motsvarar 2,5 procent. För att 

göra det möjligt att beräkna den månatliga logaritmerade förändring användes följande 

formel: . Där motsvarar den månatliga procentuella avkastningen i 

tidperiod t. Den genomsnittliga logaritmerade avkastningen beräknades genom att 

summera en hedgefonds månatliga avkastningar och dividera med antalet perioder.  

 

LN(
Pt

Pt-1

) Pt Pt-1

LN(
rt

100
+1) rt



 42 

 

B. 

Tabell 15 visar sammanfattande för hedgestrategierna som studien omfattas av under 

perioden januari 2007 till december 2014. 

Kategori Standardavvikelse Kurtosis Skewness Beta 

Managed Futures & 

CTA 3,6993 0,9943 0,1746 -0,0650 

Equities 3,1522 2,9684 -0,5363 0,2399 

Fixed Income 1,6800 8,0422 -0,7232 0,0975 

Fund Of Funds 1,3123 3,8298 -0,9745 0,0884 

Multi Strategy 2,4116 2,7036 -0,5192 0,1376 

OMX Nordic 40 5,5944 2,5200 -0,2209 1,0000 

 

Tabell 16 visar sammanfattande för hedgefonderna som studien omfattas av under 

perioden januari 2007 till december 2014. 

Fond Kategori Standardavvikelse Kurtosis Skewness Beta 

Estlander & 

Partner Freedom 

Program 

Managed 

Futures & CTA 4,0520 0,7008 0,0625 -0,0142 

Estlander & 

Partners Alpha 

Trend Program 

Managed 

Futures & CTA 3,9444 0,7096 0,3121 -0,0358 

Estlander & 

Partners Global 

Markets Program 

Managed 

Futures & CTA 2,8128 1,6671 -0,1121 0,0273 

Estlander & 

Partners Global 

Markets XL 

Program 

Managed 

Futures & CTA 5,7250 1,5844 0,0063 0,0531 

Graal Trendhedge 

Managed 

Futures & CTA 4,0177 0,8495 0,0307 -0,0078 
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IPM Systematic 

Currency Fund 

Managed 

Futures & CTA 2,6553 1,8166 0,8257 -0,1222 

IPM Systematic 

Macro Fund 

Managed 

Futures & CTA 3,1112 2,2112 0,1542 -0,0241 

Lynx 

Managed 

Futures & CTA 4,4611 0,0650 0,1589 -0,1628 

SEB Asset 

Selection 

Managed 

Futures & CTA 2,3948 0,1017 0,1169 -0,1005 

The Persistence 

Program 

Managed 

Futures & CTA 3,8187 0,2371 0,1909 -0,1764 

AAM Absolute 

Return Fund Class 

B (NOK) Equities 2,6644 0,5122 -0,0787 -0,0869 

Adrigo Fund Equities 1,4624 0,0214 -0,0229 0,1773 

Alcur Equities 0,5009 4,1838 1,4652 0,0357 

Atlant Edge Equities 4,7440 1,2471 -0,5047 0,6820 

Carnegie 

WorldWide 

Long/Short Fund Equities 3,3142 1,5116 -0,8781 0,3944 

Catella 

Hedgefond Equities 0,9637 1,7660 -0,8782 0,1211 

Gladiator Fond Equities 5,4344 6,9290 -1,4759 0,4055 

Graal Equities 1,0228 3,9459 -1,4053 0,1390 

Graal Aktiehedge Equities 1,0140 3,2393 -1,2409 0,1393 

Grand Haven 

Capital Fund Equities 8,8918 0,4964 0,0100 1,0423 

Grand Haven 

Capital Neutral 

Fund Equities 6,2483 0,0146 0,5416 0,1436 

Handelsbanken 

Europa Hedge 

Selektiv Equities 1,3098 0,7376 -0,2195 -0,0451 
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Jyske Invest 

Hedge 

Markedsneutral - 

Aktier Equities 2,9470 6,4137 -1,6648 0,0825 

Nordic Absolute 

Return Fund Equities 2,6870 8,4716 -0,9464 0,1357 

Nordic Alpha plc Equities 3,5813 3,9053 -0,7647 0,4723 

Nordic Omega plc Equities 3,6496 4,1003 -0,5185 0,4853 

Asgard Fixed 

Income Fund Fixed Income 2,0549 6,3841 -0,9335 0,1497 

Danske Invest 

Hedge Fixed 

Income Fixed Income 2,9570 19,8048 -2,4893 0,2701 

Danske Invest 

Hedge Mortgage 

Arbitrage Fixed Income 2,2621 13,8732 -2,6185 0,1929 

Excalibur Fixed Income 1,1432 7,2112 1,0604 -0,0152 

SEB Hedge Fixed 

Income Fixed Income 0,7416 0,0976 -0,0590 0,0112 

SEB Räntehedge 

Alpha Fixed Income 0,9218 0,8827 0,7004 -0,0232 

Agenta 

Multistrategy Fund Of Funds 1,1969 3,6037 -1,3688 0,1128 

Brummer Multi-

Strategy Fund Of Funds 1,2257 0,6987 -0,3635 0,0325 

Danske Invest 

Eliksir FoHF Fund Of Funds 1,2214 1,2628 -0,6834 0,1047 

DNB Global 

Hedge Fund Of Funds 1,2962 2,1107 -0,9348 0,1218 

DNB Prisma Fund Of Funds 1,3891 3,7216 -1,3248 0,1360 

Ekvator Absolut Fund Of Funds 2,4377 6,0652 -1,6309 0,1651 

Ekvator Trygghet Fund Of Funds 1,0257 9,3450 -1,8331 0,0539 

Graal Total Fund Of Funds 1,2994 0,3175 0,0192 0,0119 
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Guide Hedgefond 

2 Fund Of Funds 0,6698 1,6432 -0,3732 0,0259 

Guide Multihedge Fund Of Funds 1,2982 14,2503 -2,3707 0,0998 

OPM Vega 

(Nordic Hedge) Fund Of Funds 1,0045 2,4703 -0,7756 0,0708 

Sector Polaris 

Fund Fund Of Funds 1,6833 0,4691 -0,0544 0,1263 

AGPII - Defined 

Risk 12 Multi Strategy 2,9312 2,8716 -0,2497 0,0022 

Aktie-Ansvar 

Graal Offensiv Multi Strategy 2,0834 4,0967 -1,4922 0,2869 

Atlant Explora Multi Strategy 1,4699 8,3599 -2,4426 0,1315 

Graal Kvanthedge Multi Strategy 3,3176 1,5520 0,1105 0,0460 

Graal Total 2xL Multi Strategy 2,5487 0,3754 -0,0584 0,0499 

Nektar Multi Strategy 2,1330 1,9592 0,6706 0,1581 

Nordea Alpha 15 

Fund Multi Strategy 3,8781 -0,2665 0,1111 0,3112 

Sector EuroPower 

Fund Multi Strategy 3,6788 1,7037 0,3772 -0,0268 

Shepherd Energy 

Portfolio Multi Strategy 1,6737 0,9649 -0,3481 -0,0076 

Tanglin Fund Multi Strategy 2,2814 6,1905 -0,9271 0,1288 

Topach Core SEK 

R Multi Strategy 1,4201 0,3505 -0,3133 0,1591 

UB Pension Multi Strategy 1,2934 1,2977 -0,3481 0,1529 

WH Invest Multi Strategy 2,6419 5,6922 -1,8400 0,3978 

OMX Nordic 40 Index 5,5945 2,5201 -0,2210 1,0000 

 

Tabell 17 visar VaR för hedgestrategierna som studien omfattas av under perioden 

januari 2007 till december 2014. 

Alpha 

VaR 

Managed 

VaR 

Equities 

 VaR Fixed 

Income 

VaR Fund 

Of Funds 

VaR Multi 

Strategy 

VaR OMX 

Nordic 40 
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Futures & 

CTA 

0,05 2,457058 4,618718 2,063421 1,410870 2,382332 9,081505 

0,01 3,477217 6,537239 2,916365 1,999578 3,373541 12,026049 

 

Tabell 18 visar den betingade och obetingade variansen för OMX Nordic 40 från 

januari 2007 till december 2014. Enheten om angivs är genomsnittlig månads 

volatilitet. 

Tid Obetingad varians Betingad varians 

201412 1,53057E-08 2,21733E-08 

201411 8,9415E-09 1,31062E-08 

201410 2,24713E-08 1,74696E-08 

201409 5,3803E-09 1,24094E-08 

201408 9,06389E-09 8,30293E-09 

201407 6,15124E-09 9,0041E-09 

201406 3,10017E-09 6,34291E-09 

201405 3,49053E-09 4,98573E-09 

201404 9,33633E-09 8,6301E-09 

201403 1,23767E-08 9,20362E-09 

201402 8,0779E-09 1,25052E-08 

201401 3,80497E-09 8,71541E-09 

201312 8,16185E-09 7,97266E-09 

201311 5,443E-09 7,53485E-09 

201310 5,04039E-09 6,67981E-09 

201309 7,83547E-09 8,09553E-09 

201308 7,50927E-09 9,86466E-09 

201307 8,52291E-09 6,8859E-09 

201306 2,2622E-08 2,0996E-08 

201305 9,63385E-09 1,45409E-08 

201304 3,87157E-09 8,80048E-09 

201303 3,87157E-09 8,80048E-09 

201302 1,00716E-08 9,27438E-09 
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201301 7,70228E-09 7,58993E-09 

201212 4,60727E-09 9,21187E-09 

201211 8,50092E-09 8,67728E-09 

201210 7,1705E-09 8,32485E-09 

201209 1,01786E-08 9,40238E-09 

201208 8,88091E-09 1,02915E-08 

201207 1,67283E-08 1,40675E-08 

201206 3,12836E-08 2,23979E-08 

201205 2,30382E-08 2,66149E-08 

201204 2,6911E-08 2,26015E-08 

201203 2,03829E-08 2,39196E-08 

201202 1,37396E-08 1,62142E-08 

201201 1,33256E-08 1,55748E-08 

201112 1,76412E-08 1,63964E-08 

201111 5,12541E-08 3,62185E-08 

201110 5,76216E-08 4,78252E-08 

201109 9,20526E-08 7,29967E-08 

201108 7,77096E-08 7,08411E-08 

201107 1,3748E-08 4,72084E-08 

201106 2,70053E-08 2,75162E-08 

201105 8,27018E-09 1,77337E-08 

201104 8,91674E-09 1,24368E-08 

201103 1,31218E-08 1,27561E-08 

201102 8,48826E-09 1,31251E-08 

201101 1,21563E-08 1,25133E-08 

201012 5,89885E-09 9,11328E-09 

201011 8,94127E-09 1,08227E-08 

201010 1,02279E-08 1,1013E-08 

201009 1,36347E-08 1,01535E-08 

201008 1,63313E-08 1,69258E-08 

201007 1,89197E-08 1,70888E-08 

201006 2,27035E-08 2,44098E-08 
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201005 7,76906E-08 4,37513E-08 

201004 1,66786E-08 4,68036E-08 

201003 6,05283E-09 1,46374E-08 

201002 1,04719E-08 1,00075E-08 

201001 9,768E-09 1,20348E-08 

200912 7,74681E-09 1,0005E-08 

200911 2,4198E-08 2,08077E-08 

200910 1,75789E-08 1,77178E-08 

200909 1,71329E-08 1,90787E-08 

200908 2,74648E-08 2,42004E-08 

200907 2,83996E-08 2,54454E-08 

200906 4,88525E-08 3,84195E-08 

200905 3,70888E-08 3,87558E-08 

200904 7,65176E-08 5,14145E-08 

200903 8,70491E-08 7,09598E-08 

200902 6,39318E-08 7,65275E-08 

200901 7,05179E-08 6,46449E-08 

200812 1,06423E-07 6,79111E-08 

200811 1,63104E-07 1,34693E-07 

200810 1,96097E-07 1,68007E-07 

200809 1,04112E-07 1,47259E-07 

200808 2,521E-08 5,88899E-08 

200807 2,95763E-08 3,35554E-08 

200806 3,21805E-08 3,46174E-08 

200805 1,14651E-08 2,29777E-08 

200804 2,8803E-08 2,14313E-08 

200803 3,86449E-08 3,32608E-08 

200802 3,41377E-08 3,36521E-08 

200801 6,84197E-08 5,74805E-08 

200712 2,26441E-08 4,17868E-08 

200711 2,60854E-08 3,03372E-08 

200710 1,74902E-08 2,46378E-08 
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200709 2,29411E-08 2,0593E-08 

200708 4,1157E-08 3,04279E-08 

200707 1,48574E-08 3,1431E-08 

200706 1,74189E-08 1,7349E-08 

200705 7,43365E-09 1,46594E-08 

200704 5,1347E-09 1,04568E-08 

200703 1,6035E-08 1,30068E-08 

200702 1,48237E-08 1,91922E-08 

200701 7,1123E-09 9,75505E-09 

 

C. 

De mått som angivits som ”glidande” under 2014 i uppsatsen är baserat på det 

genomsnittliga värdet. T.ex. Genomsnittlig avkastning för december 2014, är ett 

genomsnitt av de summerade avkastningarna mellan december 2007 till december 

2014. Genomsnittliga avkastningen för november 2014, är ett genomsnitt av de 

summerade avkastningarna mellan november 2007 till november 2014. Samma metod 

har används på samtliga mått. 

 

D. Känslighetsanalys av GARCH 

Tabell 19 visar effektivitetstesterna Akaike information criterion (AIC) och Bayesian 

information criterion (BIC) för tre GARCH-modeller. 

Modell AIC BIC 

GARCH(1,1) -29949,67 -29932,86 

GARCH(2,1)  -29949,08 -29926,67 

GARCH(1,2) -29949,84 -29927,43 

AIC visar att en GARCH(1,2)-modell är effektivast och BIC visar att en GARCH(1,1)-

modell är effektivast. 

 

Tabell 20 visar koefficienterna för en GARCH(2,1)-modell för OMX Nordic 40 på 

dagsavkastning. Där motsvarar den dagliga medelavkastningen under mätperioden. 

Parameter Koefficient P-värde 

m
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  -0,000062  0,000  

  0,000000   0,000  

  0,044153    0,037  

  0,040683 0,093   

   0,905814   0,000  

Samtliga parametrar är signifikanta förutom  . 

 

Tabell 21 visar koefficienterna för en GARCH(1,2)-modell för OMS Nordic + på 

dagsavkastning. Där motsvarar den dagliga medelavkastningen under mätperioden. 

Parameter Koefficient P-värde 

   -0,000062  0,000  

 0,000000  0,005 

  0,055363 0,004  

 1,252418  0,000  

  -0,313748   0,195   

Samtliga parametrar är signifikanta förutom . 

E. 
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Figur 14 illustrerar autokorrelationen på den kvadrerade avkastningen gör OMX 

Nordic 40.  

 

Figur 15 visar den partiella autokorrelationen för den kvadrerade avkastningen på 

OMX Nordic 40. 
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Figur 16 visar den betingade och obetingade variansen för OMX Nordic 40 mellan 

januari 2007 till december 2014. 

 

 

 

 


