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Sammanfattning 

Uppsatsens titel: SPAX – Avkastning, risk och optimal allokering, ex post 

Seminariedatum: 2006-06-08 

Ämne/Kurs: NEK691 Kandidatuppsats C, 10 poäng 

Handledare: Hossein Asgharian 

Företag:  Swedbank Markets, Föreningssparbanken 

Fem nyckelord:  Aktieindexobligation, strukturerade produkter, Mean 
variance, Sharpekvot, portfölj. 

Syfte: Studiens syfte är att utvärdera Swedbank Markets 
aktieindexobligationer, SPAX, och ta fram optimala 
portföljen över de senaste tio åren. Den ska även fungera som 
ett bidrag till debatten kring aktieindexobligationer. 

Metod: Denna studiens huvudsakliga arbete bestod i att samla in och 
bearbeta den stora mängd data som krävdes för dess 
genomförande. Ett arbete som bedrevs genom olika databaser 
och över Internet. Därefter användes den teoretiska 
referensramen som tagits fram för att utföra beräkningar på 
dessa data, vars resultat sedan även sammanställdes och 
analyserades. Den huvudsakliga teorin som användes var 
statistiska metoder, Mean variance-kriteriet och 
Sharpekvoter. 

Slutsatser: Studien visar alltså att SPAX har varit en lönsam investering 
oavsett placeringshorisont. Resultatet kan dock inte mäta sig 
med övriga studerade tillgångar i en situation då endast ett 
investeringsalternativ väljs. SPAX bör däremot ingå i en 
optimal portfölj utifrån de tillgångar som studerats här. Hur 
stor denna optimala allokering varit varierar, dock har SPAX 
betydelse ökat då värdet på den riskfria räntan sjunkit. Sett 
till dagens räntenivå bör SPAX därför utgöra en väsentlig del. 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet framställs uppsatsens bakgrund, problemformulering och 
syfte. Vidare presenteras också avgränsningar och målgrupp, och avslutningsvis 
en sammanfattning av uppsatsens disposition.  

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

De senaste tio åren har både Stockholmsbörsen och flera utav världens större 
börser präglats av stor turbulens och kraftiga kurssvängningar. Såväl krascher som 
börsrallyn har förekommit. Många placerare har fått se sin förmögenhet växa, 
men många har också förlorat hela eller stora delar av den. 

Kanske är det främst dessa två sistnämnda scenarion som fått den svenska 
marknaden för så kallade garantisparprodukter att närmast explodera de senaste 
tio åren. Den största delen av ökningen har skett efter den stora IT-kraschen år 
2000, vilken synes ha fungerat som den verkliga katalysatorn för mer värdesäkra 
sparformer. Främst är det aktieindexobligationer som fått ett rejält uppsving, och 
blivit en allt viktigare del av storbankernas och andra emittenters utbud av 
sparprodukter. Aktieindexobligationens avkastningsprofil, med en begränsad 
förlustrisk i kombination med möjligheten till god avkastning, är det som tilltalat 
många sparare. 

I Sverige emitterades år 1998 aktieindexobligationer till ett värde av ca 7 
miljarder kronor. Sju år senare, 2005, var motsvarande siffra runt 42 miljarder 
kronor, en ökning med 600 procent. (www.vpc.se, 2005) 

Men vägen till denna rekordomsättning har inte varit helt smärtfri för Sveriges 
fyra storbanker, vilka hittills har varit de främsta utgivarna av 
aktieindexobligationer. I media har bankernas olika obligationsprospekt ofta 
omnämnts med ord som ”bondfångeri” och ”kvalificerat lurendrejeri”, och själva 
produkten har beskrivits som ”en dyr och komplicerad sparform som bankerna 
tjänar stora summor pengar på”. (Bäckström, 2004) Bankernas 
aktieindexobligationer har också varit föremål för en omfattande granskning från 
Finansinspektionens (FI) sida, rörande den förköpsinformation som de 
tillhandahållit sina kunder vid emissioner av dessa. 
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Kritiken har också bestått av synpunkter på aktieindexobligationernas komplexa 
uppbyggnad och komplicerade avkastningsfaktorer. Detta behandlades också i 
FI:s utredning, vilken offentliggjordes i januari 2005, och slog fast att bankerna i 
framtiden måste förtydliga informationen gällande såväl avkastningsvillkor som 
risker och avgifter kopplade till obligationerna. (Flodén, 2005) 

Den allra fränaste kritiken har dock gällt de dolda avgifter som bankerna påstås ha 
tagit ut i smyg vid emissioner av nya aktieindexobligationer. Dessa avgifter skall 
ha varit inbakade i själva aktieindexobligationens konstruktion, vilken senare 
kommer att redogöras för, och varit helt dolda gentemot kunderna. Avgifterna har 
enligt artiklar i media kunnat uppgå till flera procent av kundens investerade 
belopp. (Svedbom, 2005)  

En försvinnande liten del av artiklarna rörande aktieindexobligationer har dock 
handlat om huruvida de varit en bra eller dålig investering ur 
avkastningssynpunkt, vilket egentligen borde vara det främsta argumentet för eller 
emot en placering. Oavsett om investeraren får betala en ”dold avgift” när själva 
placeringen görs, så måste ändå det uppnådda resultatet vara det som är mest 
intressant ur placerarens synvinkel. Hur stor denna avkastning varit och till vilken 
risk den har genererats står det dock inte mycket att finna om i Sveriges 
finansiella press. 

1.2 Problemformulering 

Denna uppsats är tänkt att fylla det tomrum i den kritik och debatt som finns runt 
aktieindexobligationer. Den ska fungera dels som en utvärdering av vår 
uppdragsgivares aktieindexobligationer och dels som ett användbart underlag för 
placerare. Uppsatsen är även tänkt att bli ett intressant bidrag i debatten kring 
aktieindexobligationer, sett ur spararens synvinkel. Denna bakgrund leder oss 
fram till vår problemformulering: 

Är och har SPAX1 varit ett lönsamt placeringsalternativ för investerare med olika 
placeringshorisonter? Bör SPAX ingå i en optimal portfölj och hur ser SPAX 
optimala allokering i så fall ut, i en portfölj med olika tillgångar? 

                                                 
1 SPAX är aktieindexobligationer utgivna av Föreningssparbanken och Swedbank Markets. 



 11

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att visa huruvida SPAX under den senaste tioårsperioden varit 
ett konkurrenskraftigt placeringsalternativ till tillgångar med både högre och lägre 
risk, samt visa hur stor del av en optimal portfölj som ex post skulle ha utgjorts av 
SPAX. Studien är också tänkt att fungera som bidrag till den hittills förhållandevis 
negativa mediedebatt rörande aktieindexobligationer som pågått under flera års 
tid. En debatt som framförallt har handlat om dolda avgifter och obligationernas 
komplexa struktur, men till mycket liten del fokuserat på vad placeringar i 
aktieindexobligationer faktiskt givit för avkastning under en mycket turbulent 
börsperiod. 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen omfattar endast aktieindexobligationer utgivna av 
Föreningssparbanken och Swedbank Markets, så kallade SPAX.  

I undersökningarna som gjorts på månads- respektive årsbasis studeras endast 
SPAX som varit noterade på Stockholmsbörsens SOX-lista, med start- och 
slutdatum mellan 19950101 och 20051231, och för vilka dagliga kursdata varit 
tillgängliga. Ingen SPAX som uppfyllt dessa kriterier har utelämnats i 
undersökningen. 

I vår buy-and-hold-studie har vi bortsett från kraven om SOX-notering och 
tillgänglighet för dagskursnoteringar. Detta då endast SPAX emissions- och 
lösenkurs har betydelse för studiens utfall. Samtliga SPAX för vilka emissions- 
och lösenkurs varit tillgängliga ingår således i denna studie. 

1.5 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig främst till vår uppdragsgivare Swedbank Markets, andra 
studerande av finansiell ekonomi och individer med intresse för detta område, 
samt investerare för vilka SPAX kan ses som ett intressant placeringsalternativ. 
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1.6 Tidigare forskning 

Tidigare studier kring aktieindexobligationer har i Sverige gjorts av såväl 
studenter som själva emittenterna av produkten. Nämnas kan att bland de svenska 
bankerna har Svenska Handelsbanken offentliggjort en egen utvärdering av sina 
aktieindexobligationer och vid Lunds universitet har ett par uppsatser skrivits 
kring ämnet, varav en behandlat just SPAX. Studierna kan dock inte sägas vara 
särskilt många till antalet och har nästan uteslutande endast rört 
aktieindexobligationernas avkastning och risk. De har därmed inte behandlat 
produkten utifrån ett portföljvalsperspektiv likt denna uppsats gör. De tidigare 
studierna har även presenterat blandade resultat vad beträffar 
aktieindexobligationernas prestation och har i många fall varit något begränsade 
avseende undersökt tidsperiod och antalet studerade obligationer. Då denna studie 
omfattar närmare 170 SPAX som emitterats och löpt ut under en tioårsperiod 
särskiljer den sig även i detta avseende. 

1.7 Disposition 

Kapitel 1 Inledning, här framställs uppsatsens bakgrund, 
problemformulering och syfte. Vidare presenteras också 
avgränsningar och målgrupp, och avslutningsvis en 
sammanfattning av uppsatsens disposition. 

Kapitel 2 Teori, här presenteras de ekonomiska modeller och 
teorier som ligger till grund för den genomförda 
studien. Kapitlet ger också en utförlig beskrivning av 
aktieindexobligationer och dess komponenter, för att ge 
läsaren en bild av produktens konstruktion och 
egenskaper. 

Kapitel 3 Metod, här beskrivs den ansats som tagits samt de 
vetenskapliga metoder och verktyg som använts för att 
lösa problemet. Metodkapitlet fortsätter med en 
beskrivning av det material som arbetats med samt 
tillvägagångssättet för genomförandet av studien och 
avslutas med en kritisk granskning av källorna.  
Metodkapitlet ska fungera som länken mellan 
teoriavsnittet och resultat och analysavsnittet. 
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Kapitel 4 Resultat och analys, här presenteras och analyseras 
resultaten av den studie som genomförts. Kapitlet är 
indelat efter de fyra delundersökningarna som 
genomförts och består av både diagram och tabeller där 
analys sker löpande i texten. 

Kapitel 5 Slutdiskussion, i detta kapitel presenteras de slutsatser 
som vi dragit av den studie som genomförts. Här ges 
svaret på huruvida SPAX är ett lönsamt 
placeringsalternativ samt hur stor vikt de i sådana fall 
borde ha. Vi lägger även fram förslag till vidare 
forskning. 
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2 Teori 

I detta kapitel presenteras de ekonomiska modeller och teorier som ligger till 
grund för den genomförda studien. Kapitlet ger också en utförlig beskrivning av 
aktieindexobligationer och dess komponenter, för att ge läsaren en bild av 
produktens konstruktion och egenskaper. 

2.1 Avkastning och risk 

Avkastning kan definieras som ”den vinst man gör i procent av investerat belopp” 
(Andersson, 2001, s326). Enkelt uttryckt hur mycket någon tjänar, eller har tjänat, 
på en viss placering. Vid en investering på kapitalmarknaden definieras en 
placerings effektiva avkastning som summan av direkt avkastning och 
värdeförändring. Den direkta avkastningen kan utgöras av t ex utdelning eller 
ränta (de Ridder, 2001, s 61). I princip alla investeringar som görs på 
kapitalmarknaden görs med syftet att uppnå så hög avkastning som möjligt, 
alternativt i så stor grad som möjligt begränsa en förlust. Möjligheten att erhålla 
denna avkastning är dock alltid förknippad med någon form av risktagande. 
Generellt gäller att ju högre avkastning en investerare vill uppnå, desto högre risk 
måste denne ta. Omvänt ställer också investerare krav på högre avkastning för att 
investera i objekt som har högre risk. (Eklund, 2001, s 484) Formeln för 
beräkning av avkastning tecknas enligt följande: 

1

1

−

−−
=

it

itit
it P

PP
r  [2.1] 

där itP  är priset för tillgången i  vid tidpunkten t  (Asgharian, 2006, s 21). 
Medelavkastningen över en tidsperiod med n antal observationer beräknas som: 

∑
=

=
n

ti
iti r

n
r 1

 [2.2] 

Med risk menas hur mycket avkastningen på ett investeringsalternativ varierar 
över tiden. Risken anges oftast som varians eller standardavvikelse, vilka är mått 
på placeringens volatilitet, det vill säga hur mycket dess avkastningar rör sig i 
förhållande till ett medelvärde. Risken definieras i denna studie som 
standardavvikelsen )(σ , vilken beräknas med formeln: 
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1

)(
1

−

−
=
∑
=

n

rr
n

i
i

σ  [2.3] 

där ir  är avkastningen i tidpunkten i, r  är medelvärdet av alla avkastningar och n 
är antalet observationer. Variansen kan beräknas genom kvadrering av 
ovanstående formel och tecknas som 2σ  (Körner, 2000, s 42). 

Ett annat mått på risk är betavärde (β), vilket anger tillgångens korrelation med 
marknadsportföljen eller marknadsindex, ju högre beta, desto större volatilitet och 
därmed större risk. Betavärdet beräknas med hjälp av formeln: 

β = 2

),(

rm

mi rrCov
σ

 [2.4] 

där ),( mi rrCov  är tillgångens samvariation med marknadsportföljen/ 
marknadsindex, och 2

rmσ  är marknadsportföljens varians. Kovariansen mellan de 
respektive tillgångarna, vilken också kan betecknas )( ijσ , beräknas med formeln: 

))((1),(
1

jjti

n

t
itji rrrr

n
rrCov −−= ∑

=

 [2.5] 

där itr  är avkastningen för tillgången i vid tidpunkten t och jtr  är motsvarande för 
tillgången j, ir  är medelavkastningen för i, jr  är medelavkastningen för j och n är 
antalet observationer. (Körner, 2000, s 47) 

Resonemangen ovan förutsätter att en viss risk måste tas för att avkastning skall 
kunna erhållas. Ett undantag för detta är dock statsobligationer, som brukar 
betecknas som riskfria och vars avkastning generellt anges som den riskfria 
räntan. Anledningen till att statsobligationer betraktas som riskfria är att staten 
står som garant och att det nominella beloppet vid löptidens slut är känt. 
Skillnaden mellan den avkastning en riskbärande placering ger och den riskfria 
räntan, betecknas som investeringens riskpremie. Det teoretiska sambandet 
innebär att ju högre risk, desto högre riskpremie. (de Ridder, 2001, s 61) 
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Sambandet mellan risk och avkastning gör att en investering alltid bör värderas 
genom en avvägning mellan de båda faktorerna. Den placering som ger bäst 
avkastning i förhållande till risk torde förefalla mer attraktiv. Historiskt har 
aktiemarknaden givit en avkastning som vida överstigit avkastningen för 
investeringar på kreditmarknaden. En viktig aspekt är dock att aktiemarknaden 
fluktuerat kraftigt och tagit knäcken på många placerare på vägen genom att 
försätta dem i konkurs, medan kreditspararna haft en tryggare och mer 
kontinuerlig tillväxt i sitt kapital och på så sätt inte riskerat konkurs när 
svängningarna nedåt varit stora. 

Att risktagande premieras på lång sikt visar en studie gjord av Aktiespararnas 
Riksförbund. I studien antogs att en investering på en krona vardera gjordes i 
såväl den svenska aktiemarknaden, statsobligationer samt bankinlåning i början av 
år 1945. Placeringarna behölls sedan fram till 1998 års slut. De tre investeringarna 
hade då ökat till 1356 kr respektive 40 kr och 35 kr. (Hansson, 2001, s 70) 
Emellertid har de flesta sparande inte en placeringshorisont på dryga 50 år som 
den här studien. 

Sparares olika inställning och villighet till risktagande är egentligen upphovet till 
de många investeringsalternativ marknaden idag erbjuder. Riskprofilen för varje 
investerare varierar, och gör att de efterfrågar finansiella instrument med olika 
risknivå. Deras gemensamma nämnare är viljan att erhålla avkastning. 

2.1.1 Riskjusterad avkastning 

Som tidigare beskrivet är det teoretiska sambandet mellan risk och avkastning 
absolut. För att erhålla avkastning måste en placerare utsätta sig för risk, och ju 
högre avkastning som efterfrågas desto större risk måste tas. 

I strävan efter att erhålla avkastning kan många stirra sig blinda på en investerings 
förväntade avkastning, men ta mindre notis om dess risk. Något som kan bli mer 
eller mindre ödesdigert. Vid utvärdering av olika investeringar är därför 
riskjusterad avkastning ett användbart mått, vilket visar på hur stor placeringens 
avkastning varit i förhållande till dess risk. 

Tre vanliga mått för en sådan jämförelse är Sharpekvot, Treynorkvot och 
Jensenmått. Dessa är verktyg som kan användas för att jämföra olika tillgångar 
eller portföljers riskjusterade avkastning med varandra alternativt i förhållande till 
marknadsportföljen eller index. De tre beräknas enligt följande: 

p

fp rr
Sharpekvot

σ
)( −

=   [2.6] 
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p

fp rr
tTreynorkvo

β
)( −

=  [2.7] 

 
))(( pfmfp rrrrJensenmått β⋅−+−=  [2.8] 

där pr  är portföljens avkastning, fr  är den riskfria räntan, mr  är 
marknadsportföljens avkastning, pσ  är portföljens risk (standardavvikelse) och 

pβ  är portföljens betavärde. 

Sharpekvoten ger ett mått på hur bra portföljens avkastning utöver riskfriränta är i 
förhållande till dess risk. Ju högre Sharpekvoten är desto bättre. Treynorkvoten 
ger samma typ av mått men i förhållande till portföljens betavärde istället för dess 
risk. Även här gäller att ju högre värde på Treynorkvoten desto bättre. Vid 
beräkning av portföljens Jensenmått jämförs dess avkastning i förhållande till 
marknadsportföljens avkastning med hjälp av betavärdet. Om portföljens 
riskjusterade avkastning är bättre än marknadsportföljens erhålls ett Jensenmått 
som är större än noll. (Norrman, 051012) 

2.2 Obligationer 

En obligation kan ses som ett löpande skuldebrev som utfärdats för ett 
skuldbelopp, eller för en del av ett sådant. En annan definition är att en obligation 
är ett värdepapper som för en bestämd löptid ger en viss garanterad avkastning. 
(Sjögren, 1993, s 19) Rent praktiskt är det emellertid så att en obligation i 
normalfallet inte utgörs av ett fysiskt värdepapper, utan av registrering. Denna 
registrering kan vara hos VPC (Värdepapperscentralen) eller direkt hos 
låntagaren, t ex Riksgäldskontoret. (Hansson, 2001, s 107) En obligation innebär i 
praktiken att innehavaren har en fordran på den som givit ut obligationen, 
emittenten. Utgivande av obligationer sker då en emittent behöver låna kapital. 
För den som köper obligationen, och således lånar ut pengar, innebär detta en 
placering i en relativt riskfri tillgång, vilket t ex kan användas för att balansera en 
portfölj med i övrigt riskfyllda tillgångar. (Andersson, 2001, s 122 och 124) 

Trots att de flesta obligationer ses som riskfria föreligger ändå tre typer av risk för 
den som placerat i dem. Dels en ränterisk, då en höjd ränta gör att obligationens 
värde sjunker, dels en likviditetsrisk, vars innebörd är hur snabbt obligationen kan 
omsättas (säljas), samt en kreditrisk, som innebär att emittenten ej kan betala ränta 
och kapitalbelopp i enlighet med obligationens villkor. Lägst risk har så kallade 
statsobligationer som normalt ses som riskfria, och vars ränta vanligen kallas den 
riskfria räntan )( fr . (Hansson, 2001, s 111) 
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Obligationen är i grunden att se som en långfristig placering. De räntebärande 
värdepapper som handlas på just obligationsmarknaden har också löptider på 
minst ett år. Generellt kan sägas att ju längre löptid, desto högre ränta ger 
obligationen. 

Strukturmässigt kan obligationer delas upp i två kategorier, 
nollkupongobligationer och kupongobligationer. En nollkupongobligation är per 
definition en obligation vars avkastning utbetalas som ett förutbestämt nominellt 
belopp vid en bestämd framtida tidpunkt (Bodie & Merton, 2000, s 218). Detta 
innebär att innehavaren får den löpande räntan utbetalad som en samlad 
värdeökning på lösendagen. Priset, eller värdet, på en nollkupongobligation 
beräknas enligt formeln:  

n
nr

NP
)1( +

=  [2.9] 

 

där N är det nominella beloppet, r är räntan och n är löptiden (Bodie & Merton, 
2000, s 219). 

Kupongobligationen fungerar så att den, förutom att utbetala nominellt belopp på 
lösendagen, under löptiden också utbetalar periodiska ränteutbetalningar, kallade 
kupongutbetalningar (Bodie & Merton, 2000, s 220). Namnet kupongobligation 
härstammar från de kuponger som löstes in mot ränteutbetalningar innan 
obligationerna blev kontobaserade (Andersson, 2001, s 125). En 
kupongobligations pris beräknas genom diskontering av dess framtida 
kupongutbetalningar och dess nominella belopp, vilket görs med hjälp av formeln: 

n

t

r
t r

N
r

CP
)1()1(

1

1 +
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

= ∑
=

=

 [2.10] 

 

där C är storleken på varje kupongutbetalning, t är tiden till kupongutbetalning, r 
är räntan, N är det nominella beloppet och n är löptiden (Bodie & Merton, 2000, s 
222). 
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2.2.1 Statsobligationer 

Statsobligationer emitteras av staten genom Riksgäldskontoret, och ges ut både 
som nollkupongobligationer och kupongobligationer (Hansson, 2001, s 119). 
Löptiden är vanligen två år och uppåt och minsta valören är 100 000 SEK 
(Bäckström et. al, 2001, s 66). Staten ger dock också ut obligationer med löptider 
om mindre än ett år, vilka kallas statsskuldsväxlar (SSVX) och är en slags 
nollkupongare (Andersson, 2001, s126). Statsobligationer är förknippade med 
mycket låg risk, och den enda risk som huvudsakligen kan förknippas med 
statsobligationer är den tidigare beskrivna ränterisken. Eftersom staten står som 
garant anses ingen kreditrisk föreligga och ej heller någon likviditetsrisk då 
statsobligationer har en marknadsbärande funktion på penningmarknaden, vilket 
ger dem en mycket hög omsättningsgrad. (Bäckström et. al, 2001, s 68) 

2.3 Aktier 

En aktie är ett värdepapper som utgör en ägarandel i ett aktiebolag. Innehavaren 
satsar och riskerar det kapital som aktierna förvärvas för, men har inga ytterligare 
ekonomiska förpliktelser. En aktieägare riskerar däremot att förlora sitt satsade 
kapital om bolaget t ex skulle gå i konkurs och aktierna bli värdelösa. Medel 
investerade i aktier brukar därför kallas för riskkapital. 

Aktiens eventuella avkastning kan bestå av både värdestegring och utdelning. 
Värdestegring innebär att priset på aktien ökar på börsen och möjliggör för 
innehavaren att avyttra aktien, och därigenom erhålla vinst på det satsade 
kapitalet. Utdelning av vinst eller eget kapital i svenska börsnoterade företag 
förekommer främst på våren efter den obligatoriska bolagsstämman, vilken 
beslutar om utdelning skall lämnas, dess eventuella omfattning och 
utbetalningstidpunkt. Historiskt har aktieutdelningen för svenska aktier varit cirka 
två till fem procent av aktiens börsvärde under 1900-talet. (Andersson, 2001, s 42-
43) Någon garanti för såväl värdestegring som utdelning finns emellertid inte, och 
risken förknippad med aktiehandel betecknas därför som relativt hög. Risken mäts 
oftast med standardavvikelse (σ ) eller beta (β ) enligt de metoder som tidigare 
beskrivits i avsnittet ”avkastning och risk”. 

Värdet på en aktie påverkas av en rad olika faktorer. Dessa faktorer är sådana som 
påverkar aktiemarknaden som helhet såväl som förhållanden som avser varje 
företag för sig. Vilka alla dessa specifika faktorer är behandlas inte närmare i 
denna uppsats. Generellt kan dock sägas att företagets totala aktievärde skall 
spegla företagets egentliga värde förutsatt all tillgänglig information för de 
påverkande faktorerna. Är det totala aktievärdet högre än företagets egentliga 
värde är företaget övervärderat, och är förhållandet det omvända är företaget 
undervärderat. (Hansson, 2001, s 51) 
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2.4 Optioner 

En option är ett så kallat derivatinstrument som ger dess innehavare rättigheten, 
men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en viss tillgång till ett visst pris. Den 
tillgång som optionen avser kallas för underliggande tillgång, och kan bestå av allt 
från aktier, obligationer, valutor och råvaror till olika marknadsindex. (Bäckström 
et al, 2001, s 134) 

Optionens tillkomst grundades på handlare och investerares önskan om 
riskreducering mot exempelvis prisfall eller prisökningar i tillgångar som 
innehades eller avsågs att köpa. Med hjälp av optioner förvissades det sedan att få 
ett visst pris då en viss tillgång vid en framtida tidpunkt skulle köpas eller säljas. I 
takt med optionshandelns utbredning har dock den rena spekulationshandeln i 
optioner också vuxit fram, och optioner används idag både som 
riskhanteringsverktyg samt investerings- och spekulationsobjekt. De sistnämnda 
användningsområdena förknippas med mycket hög risk och spekulationsgrad, 
medan optionshandel i riskreducerande syfte är en förhållandevis billig 
försäkringsform mot ogynnsamma prisförändringar. (de Ridder, 2001, s 139) 

Vid handel med optioner kan två olika positioner intas. En lång position innebär 
innehav (köp) av optionen, och kort position innebär utställande (försäljning) av 
optionen. För den som intar lång position kan vinsten bli i princip obegränsad, 
medan förlusten begränsas till optionernas köpesumma. Vid kort position är 
förhållandet det omvända. Vinsten begränsas till den erhållna köpesumman, 
medan förlusten kan bli i princip obegränsad. Sambandet gör att optionshandel 
betraktas som ett nollsummespel. Detta eftersom den vinst en innehavare av 
optionen gör är lika med utställarens förlust och vice versa. (Andersson, 1988, s 
11) 

För innehavaren av en köpoption blir avkastningen positiv då priset på den 
underliggande tillgången överstiger optionens lösenpris plus det pris som betalats 
för optionen. Lösenpriset är det pris till vilket innehavaren av köpoptionen har rätt 
att köpa den underliggande tillgången på optionens lösendag. Skulle lösenpriset 
vara högre än priset på den underliggande tillgången förfaller optionen värdelös 
på lösendagen, och innehavarens förlust blir lika med det pris som betalats för 
optionen. 

För säljoptioner är förhållandet det omvända. För en sådan blir avkastningen 
positiv för dess innehavare då priset på den underliggande tillgången plus 
optionspriset understiger optionens lösenpris. Skulle priset på den underliggande 
tillgången på lösendagen vara högre än lösenpriset förfaller optionen värdelös, 
och innehavaren förlorar den summa som betalats för optionen. 
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För att åskådliggöra avkastningen för en köp- respektive säljoption för både 
innehavare och utställare visas nedan ett exempel för var och en av de två 
optionstyperna. I båda fallen är optionspriset 10 kronor och lösenpriset är 100 
kronor. Som tidigare nämnts innebär lång position innehav och kort position 
innebär utställande av optionen. 

 
Figur 2.1 Pay-off för köpoption på lösendagen. 

 
Figur 2.2 Pay-off för säljoption på lösendagen. 
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Som vi kan se i figurerna ovan påverkas värdet på lösendagen betydligt mer 
procentuellt sett för optionen än för den underliggande tillgången. Om priset på 
den underliggande tillgången till köpoptionen på lösendagen exempelvis är 120 kr 
och sedan ökar till 130 kr samma dag, ökar optionens värde från 10 till 20 kr. 
Värdeförändringen för den underliggande tillgången är då 8,33 procent, medan 
den för köpoptionen är 100 procent. Detta är förhållandet eftersom optioner har en 
så kallad hävstångseffekt, vilket i praktiken innebär att optionens värde är mycket 
känsligt även för små prisförändringar i den underliggande tillgången och 
påverkas procentuellt sett mer, ofta mångdubbelt, än vad priset på den 
underliggande tillgången gör. Potentialen i hävstången beror främst på den 
underliggande tillgångens värde och optionens lösenpris. Effekten av hävstången 
kan dock vara såväl positiv som negativ för den som innehar optionen, där utav 
instrumentets höga risk. (Andersson, 1998, s 19) 

Optioner är antingen av så kallad amerikansk eller europeisk typ. Skillnaden dem 
emellan är att europeiska optioner endast kan lösas in på slutdagen, det vill säga 
vid löptidens slut, medan amerikanska optioner kan utnyttjas när som helst under 
löptiden. 

Utöver amerikanska och europeiska optioner, som karaktäriseras som vanliga eller 
”plain vanilla” optioner, finns också andra optioner med mer komplicerad 
struktur, vilka benämns exotiska optioner. Exempel på sådana är asiatiska 
optioner och barriäroptioner. Skillnaden mellan dessa och vanliga ”plain vanilla” 
optioner är att det finns vissa villkor som gäller under optionens löptid som är 
avgörande för dess värde vid lösen. För en barriäroption kan det t ex vara så att 
den underliggande tillgångens pris måste hålla sig inom ett visst prisintervall, 
alternativt inte över- eller understiga en vissnivå för att optionen överhuvudtaget 
skall gälla vid lösen. En asiatisk option är en genomsnittsoption med en så kallad 
”Asian-tail”, vilket innebär att ett genomsnittligt pris för den underliggande 
tillgången för en viss period, istället för priset på lösendagen, skall sättas i relation 
till lösenpriset. Detta innebär att en asiatisk köpoption avseende exempelvis en 
aktie kan förfalla värdelös även om aktiepriset på lösendagen överstiger 
lösenpriset. 

2.4.1 Indexoptioner 

En indexoption är, som namnet antyder, en option med ett specifikt index som 
under liggande tillgång. Generellt fungerar den som vilken annan option som 
helst, men utskiljer sig genom att ha ett index som underliggande tillgång, som i 
sin tur består av t ex flertalet aktier. Typiskt för indexoptioner är också att någon 
faktisk leverans av den underliggande tillgången inte sker på slutdagen, utan 
istället motsvaras av en kontantavräkning då lösenprisets förhållande till indexets 
slutvärde beaktas. 
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Indexoptioner ger investerare möjlighet att spekulera i upp- och nedgångar i hela 
marknaden. De kan också användas för att skydda sig mot marknadsrisken som 
återfinns i en aktieportfölj. Generellt kan sägas att indexoptionen möjliggör 
spekulation om börsens utveckling utan att hänsyn till enskilda aktiers 
förutsättningar och utveckling behöver tas. (Andersson, 1988, s 30-31) 

2.5 Index 

Ett index är, i denna uppsats sammanhang, ett helhetsmått som beskriver en 
genomsnittlig utveckling för de i index ingående komponenterna. Dessa 
komponenter kan beskrivas som en portfölj av tillgångar och kan t ex vara alla 
aktier på en viss börs eller aktier inom en viss bransch. Gemensamt för de index 
som behandlas i denna uppsats är att de är kedjade, vilket innebär att de beräknas 
med utgångspunkt från, för aktier, kursläget vid en fast tidpunkt, kallad basdatum 
eller basår. Vid basdatum sätts index oftast till 1000 =I , vilket blir dess bastal. 
Indextalet för varje efterföljande period beräknas sedan med ränta-på-ränta-
principen med formeln: 

1)1( −×+= ttt IrI  [2.11] 

där tI är indexvärdet vid tidpunkten t och tr  är avkastningen för motsvarande 
tidpunkt. (Körner & Wahlgren, 2002, s 135) 

Index finns idag att tillgå för i princip all kurs- och prisutveckling inom den 
finansiella ekonomin och dess marknader. Beräkningarna utförs av företag som 
specialiserat sig på att ta fram index med olika sammansättningar och erbjuda 
dessa som verktyg åt marknadens aktörer. 

Ett index är ofta ett mycket användbart mått för jämförelser mellan olika 
marknader och tillgångar, t ex för att observera hur värdet på en specifik aktie 
utvecklats i förhållande till övriga aktier på marknaden eller gentemot aktier inom 
samma bransch etc. Investerare studerar dagligen olika index för att följa, 
analysera och försöka förutspå marknadens utveckling. Det går också att replikera 
ett index genom att bilda en egen portfölj med samma tillgångar och vikter av 
dessa, och då erhålla samma avkastning som index. En sådan strategi kallas 
indexing och bygger på diversifiering, vilken vanligen betecknas som en passiv 
strategi. (Bodie & Merton, 2000, s 40-41) 
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Ett index kan vara antingen viktat eller likaviktat. Med ett likaviktat index menas 
att de tillgångar som ingår har lika stor vikt och således påverkar index utveckling 
till lika stor del. Ett sådant index är Oviktat Sverige Index (OSX), vilket innefattar 
de 50 största bolagen på Stockholmsbörsen. (www.six.se, 060220) För viktade 
index gäller att varje tillgång har en individuellt anpassad vikt i index. Vikterna 
kan t ex vara anpassade efter bolagets börsvärde och gör att de stora bolagen 
påverkar index utveckling mer än de små. Ett exempel på sådant index är Six 
Return Index (SIX RX), där Ericssonaktien har störst vikt och därigenom påverkar 
dess utveckling till störst del bland de enskilda aktierna. (www.six.se, 060208) 

Likaviktade index som är uppbyggda av flera andra index kallas för 
kompositindex. Ett sådant index kan ses som ett genomsnitt för utvecklingen av 
flera andra index baserade på t ex olika regioner eller branscher. Ett exempel på 
sådant är Nasdaqs kompositindex, som speglar utvecklingen för flera 
branschindex inom teknik, såsom exempelvis IT och telekom. 

2.6 Aktieindexobligationer 

En aktieindexobligation är en så kallad garantisparprodukt, vilket syftar till att 
investeraren alltid garanteras ett nominellt belopp tillbaka på förfallodagen, 
oavsett om de faktorer som påverkar instrumentets avkastning utvecklats 
gynnsamt eller inte. 

Kapitalgarantin skapas genom aktieindexobligationens konstruktion, vilken består 
av en köpoption avseende ett underliggande index och en obligation med samma 
löptid. Obligationen gör att investeraren minst får det nominella beloppet tillbaka 
på förfallodagen och optionen möjliggör att densamme också har möjlighet att få 
avkastning på sin placering om underliggande index utvecklats positivt. 
(Bäckström et al, 2001, s 90) Optionen i aktieindexobligationen är dock ofta av 
exotisk typ och kan omfattas av mer eller mindre komplexa villkor beträffande 
avkastningen. Dessa villkor kan t ex vara så kallade ”barriärer” eller ”tails”, vilka 
kan innebära att indexavkastningen antingen måste löpa inom ett visst intervall, 
eller att den beräknas som ett genomsnitt av avkastningen vid specifika tidpunkter 
eller en viss period. I takt med den ökade emissionsvolymen av 
aktieindexobligationer har också antalet olika optionsvillkor ökat och blivit mer 
och mer komplexa. (Alfredsson, 050113) 
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Aktieindexobligationer kan emitteras antingen till nominellt belopp, vilket innebär 
att investeraren minst får tillbaka satsat belopp, eller till överkurs, där investeraren 
betalar ett premium utöver det nominella beloppet. Detta eventuella premium gör 
att aktieindexobligationen innehåller fler köpoptioner och möjliggör därigenom 
för investeraren att erhålla en högre avkastning. (Wilke, 050312) Nedan illustreras 
konstruktionen av två aktieindexobligationer, den vänstra emitterad till nominellt 
belopp och den högra till överkurs. 

 

Figur 2.3 Aktieindexobligationens struktur. Källa: www.fsb.se 

Som illustrationerna ovan visar är förlustrisken vid placering i 
aktieindexobligationer begränsad. För en aktieindexobligation emitterad till 
nominellt belopp och som behålls under hela sin löptid, föreligger i huvudsak bara 
en kreditrisk. En risk som innebär att emittenten inte kan fullgöra sin 
betalningsskyldighet gentemot investeraren på förfallodagen. För 
aktieindexobligationer emitterade av de fyra svenska storbankerna (FSB, SEB, 
SHB och Nordea), vilka hittills varit de huvudsakliga utgivarna i Sverige, anses 
dock denna risk vara mycket liten. I övrigt föreligger givetvis också risken att 
förlora det courtage som erlagts vid köpet av aktieindexobligationen. 

När aktieindexobligationen emitterats till överkurs föreligger dels en kreditrisk, 
men även risken att förlora överkurspremium samt erlagt courtage. 

Om en aktieindexobligation inte behålls till förfallodagen påverkas placeringen 
också av andra risker. Bland annat föreligger en likviditetsrisk som innebär att en 
aktieindexobligation inte kan avyttras vid önskad tidpunkt. Vidare finns också en 
ränterisk, där en högre ränta påverkar aktieindexobligationens marknadsvärde 
negativt. Även nedgångar i underliggande index får negativa effekter på 
marknadsvärdet. (Bäckström et al, 2001, s 90) 



 26

Andrahandshandeln med aktieindexobligationer sker under dess respektive 
löptider (vanligtvis 2-5 år) på Stockholmsbörsens särskilda obligationsmarknad, 
Stockholm Bond Exchange (SOX). På SOX-listan noteras dagliga köp- och 
säljkurser som varierar beroende på bland annat utbud och efterfrågan, utveckling 
på aktieindexobligationens underliggande index, räntenivån och återstående löptid 
med mera. 

Förutom tidigare nämnda faktorer bestäms avkastningen för en 
aktieindexobligation även av dess specifika så kallade deltagandegrad. Denna 
faktor fastställs av utgivaren vid emissionen och anger hur stor del av 
avkastningen i underliggande index som investeraren får ta del av. Ju högre 
deltagandegrad, desto högre avkastning om underliggande index utvecklas 
positivt..  

Deltagandegraden bestäms under påverkan av ett antal olika faktorer och är sedan 
låst under hela löptiden. Två grundläggande faktorer är obligationens löptid och 
den aktuella räntenivån, ju längre löptid och högre ränta desto större 
deltagandegrad. Även egenskaper knutna till underliggande index beaktas. Högre 
historisk och förväntad volatilitet påverkar deltagandegraden negativt, medan 
högre förväntade utdelningar för aktier i underliggande index ger en högre 
deltagandegrad. För aktieindexobligationer som emitteras till överkurs är 
deltagandegraden dessutom större än för de som ges ut till nominellt belopp, och 
erlagt överkurspremium ger därigenom investeraren möjlighet till högre 
avkastning. Deltagandegraden ökar också procentuellt mer än överkursens storlek 
på grund av optionernas inbyggda hävstångseffekt. 

På senare år har deltagandegraden för nyemitterade aktieindexobligationer 
generellt sett blivit lägre på grund av en stadigt sjunkande svensk räntenivå. I viss 
mån har även många aktiemarknaders ökade volatilitet varit en bidragande orsak. 
(Alfredsson, 041130) 

Vid löptidens slut stäms underliggande start- respektive slutindex av mot varandra 
och ger en procentuell indexförändring. Denna förändring multipliceras sedan 
med deltagandegraden och ger aktieindexobligationens totala avkastning. I 
exemplet nedan illustreras avkastningen för två aktieindexobligationer med olika 
deltagandegrad vid olika utveckling för underliggande index. 

Exempel: 

AIO 1 emitteras till nominellt belopp, vilket är 10000 kronor, och 
deltagandegraden fastställs till 0,9. AIO 2 emitteras till 10 procent överkurs av det 
nominella beloppet, det vill säga 11000 kr, och ger investeraren en deltagandegrad 
på 1,3. Tabellen visar respektive aktieindexobligations slutvärde, avkastning i 
kronor samt avkastning i procent för olika utfall av underliggande index. 
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Exempel: Aktieindexobligation       
Indexutveckling Slutvärde Slutvärde Avkastning Avkastning Avkastning %  Avkastning % 

   AIO 1  AIO 2  AIO 1 AIO 2 AIO 1 AIO 2
-10% 10000 10000 0 -1000 0 -9,09

oförändrad 10000 10000 0 -1000 0 -9,09
10% 10900 11300 900 300 9 2,73
30% 12700 16900 2700 5900 27 53,64
50% 14500 19500 4500 8500 45 77,27
70% 16300 22100 6300 11100 63 100,91

Tabell 2.1 Exempel aktieindexobligationers avkastning 

I tabellen visas att AIO 1 ger pengarna tillbaka vid negativ eller oförändrad 
indexutveckling, medan AIO 2 genererar en förlust på 1000 kronor, motsvarande 
9,09 procent av satsat kapital i båda fallen. Om indexutvecklingen är positiv 
påverkar deltagandegraden nivån de respektive aktieindexobligationernas 
avkastning, men även överkursen för AIO 2 som dras ifrån dess slutvärde för att 
avkastningsberäkningen skall vara korrekt.  

2.7 Portföljvalsteori 

Grunden till det som idag kallas modern portföljvalsteori lades år 1952, då Harry 
Markowitz publicerade sin artikel ”Portfolio selection”. I artikeln beskriver 
Markowitz tillvägagångssättet att med vetskap om tillgångars förväntade 
avkastning och varians skapa en front av portföljkombinationer. Fronten, som 
generellt kallas Portföljvalsfronten, visar de portföljer som har högst förväntad 
avkastning ))(( prE  givet en viss risknivå )( 2

pσ . Enligt Markowitz skulle varje 
investerare optimalt hålla just en sådan portföljkombination, i teorin kallad en 
Mean variance-effektiv portfölj. (Haugen, 1996, s 2) Omvänt gäller då också att 
fronten visar de portföljer som har minst risk givet en viss avkastningsnivå. 
Härigenom kan slutsatser dras om vilken portfölj som föredras framför en annan. 
Kontentan av artikeln är att investerare genom att fördela sina placeringar i flera 
olika tillgångar, så kallad diversifiering, kan minska sin totala risk utan att ge 
avkall på den förväntade avkastningen. (de Ridder, 2000, s 78) 

Nedan visas en front konstruerad för olika portföljkombinationer av ett visst antal 
tillgångar. Punkten markerad mvp är den så kallade Minsta-variansportföljen, och 
är den portfölj som har lägst varians/risk av alla portföljer på fronten. Portföljer 
som ligger ovanför mvp på fronten ses som effektiva, medan de som ligger 
nedanför mvp klassas som ineffektiva. De sistnämnda ses just som ineffektiva 
eftersom de ger en lägre avkastning till samma risk som de portföljer som 
återfinns ovanför mvp på fronten.  
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Figur 2.4 Portföljvalsfronten. 

En egenskap hos portföljfronten är att denna kan återskapas genom linjära 
kombinationer av två identifierade frontportföljer. Således, genom att investera i 
två olika portföljer skapas en tredje portfölj, som också denna återfinns på 
portföjvalsfronten. 

Enligt Markowitz teori, det så kallade Mean variance-teoremet, karaktäriseras en 
tillgång endast av variablerna förväntad avkastning och risk. Modellen bygger 
således på att varje enskild tillgångs förväntade avkastning och risk kan beräknas. 
Den förväntade avkastningen är ett medelvärde av historisk avkastning, och antas 
vara normalfördelad. Risken beräknas som variansen kring detta medelvärde. 
Utöver detta beaktas också avkastningarnas historiska samvariation i den så 
kallade varians-kovarians-matrisen, där kovariansen )( ijσ  mellan samtliga 
tillgångar beräknas. (Norrman, portföljvalsteori, 050909) I övrigt kan nämnas att 
kovariansen mellan mvp och en annan portfölj på fronten alltid är lika med 
variansen av mvp. 

Ovan gjorda teoriframställning gäller då investerare endast placerar i, och beaktar, 
riskbärande tillgångar. Om riskfritt placeringsalternativ finns blir det optimala 
portföljvalet något annorlunda, och den effektiva fronten får ett annat utseende. 
Antag att riskfri tillgång med avkastning fr  finns och att det finns N riskbärande 
tillgångar. Dessa kan då kombineras till olika portföljer vars risk-avkastnings-
förhållanden visas av grafen nedan. 
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Figur 2.5 Portföljvalsfront med riskfri tillgång. 

Den konstruerade portföljfronten för riskbärande tillgångar har samma utseende 
som tidigare, men har nu kombinerats med en linje som utgår ifrån nivån på fr  
och tangerar den effektiva delen av fronten i punkten T, vilken inom 
portföljvalsteori matematiskt benämns som theta )(θ , och definieras med 
formeln: 

p

fp rrE
σ

θ
−

=
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 [2.12] 

där )( prE är den förväntade avkastningen för en portfölj med riskbärande 
tillgångar, fr  är den riskfria räntan och pσ  är portföljens risk. (Benninga, 2001, s 
199) 

Denna punkt är den så kallade tangentportföljen, eller marknadsportföljen, och 
utgör den optimala kombinationen av de riskbärande tillgångarna då riskfritt 
placeringsalternativ finns. Matematiskt beräknas tangentportföljen genom att theta 
maximeras, så att 
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Maximeringen av theta görs genom att vikterna för de riskbärande tillgångarna 
varieras och fastställs till dem som ger den högsta avkastningen givet risknivån 
vid förekomsten av en viss riskfri ränta rf (definitionen av theta). Genom att 
upprepa maximeringen för olika nivåer på den riskfria räntan kan sedan flera 
optimala portföljer beräknas. Därefter kan dessa plottas i ett diagram, likt det på 
föregående sida, och sedan bindas samman linjärt och därigenom skapa 
portföljvalsfronten. 

Genom att använda ovanstående formler kan även minsta varians-portföljen 
(mvp) beräknas. I praktiken görs detta genom att pσ  minimeras givet  
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Portföljen som erhålls är då alltså den kombination av riskbärande tillgångar som 
har minst varians av alla effektiva portföljer. (Benninga, 2001, s 199) 

Linjen som utgår från fr  och tangerar fronten i T kallas Capital Market Line 
(CML), och utgör den effektiva fronten (minimum variance set) för portföljer då 
riskfritt placeringsalternativ finns. En investerare förflyttar således sin 
portföljkombination utefter CML istället för längs portföljvalsfronten om denne 
vill öka eller minska risken alternativt den förväntade avkastningen i sin portfölj. 
Detta då portföljer på CML ger en bättre avkastning i förhållande till risk än vad 
portföljer på fronten gör. (de Ridder, 2000, s 92-95) 

I praktiken bör portföljvalet dock inte uteslutande baseras på enbart förväntad 
avkastning och risk, utan även på investerarens placeringshorisont. Denna kan 
sägas vara tiden som investeraren är villig att binda upp sitt kapital i den gjorda 
placeringen. I facklitteraturen kring portföljvalsteori återfinns däremot inte 
mycket information om just placeringshorisontens betydelse för det praktiska 
portföljvalet. Uppgifter om hur valet bör göras utifrån placeringshorisont, står 
främst att finna i den finansiella pressen och hos rådgivare vid banker, 
fondkommissionärer med flera. 

Uppgifterna och råden varierar givetvis bland många av dessa, men den generella 
bilden kan sägas vara att ju längre placeringshorisont, desto högre riskexponering 
rekommenderas. Då aktiemarknaden historisk givit en högre avkastning på lång 
sikt än exempelvis bankinlåning och obligationer, föredras aktier och aktiefonder 
som placeringsalternativ framförallt vid längre placeringshorisonter. Exakt hur 
lång en sådan horisont är finns inga precisa uppgifter på, men generellt kan sägas 
att det rör sig om perioder på runt fem år och uppåt.  
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Anledningen till detta är främst att aktiemarknadens kurser fluktuerar kraftigt, och 
att både upp- och nedgångar ofta håller i sig i flera år. En långvarig nedgång kan 
således ta ett antal år att återhämta. 

För något kortare horisonter rekommenderas främst räntebärande placeringar som 
obligationer, räntefonder och bankinlåning, samt i viss mån också 
aktieindexobligationer. Om horisonten endast utgörs av månader, och inte år, är 
det i princip uteslutande bankinlåning alternativt en kort räntefond som 
rekommenderas.  

Utifrån detta kan det sägas att portföljens sammansättning beror dels på 
investerarens placeringshorisont, och dels på dennes riskvillighet. Dessa 
parametrar är sedan avgörande för själva portföljvalet, och således för 
investeringens förväntade framtida avkastning. 

2.8 Svenskars investeringar 

Svenskens genomsnittliga fördelning av sitt sparande har under de senaste 
decennierna genomgått relativt stora förändringar. Så sent som 1995 dominerade 
olika former av räntesparande portföljen, och stod för runt 65 procent av 
densamma. Idag, ett decennium senare, är svenskens sparande ungefär jämnt 
fördelad mellan aktie och räntesparande. I diagrammet nedan visas fördelningen i 
ränte- respektive aktiesparande under perioden 1995 till 2005. 

 
Diagram 2.1 Viktfördelningen i de svenska hushållens portföljer uppdelat efter aktiesparande respektive 
räntesparande, från 1995 till och med 2005 Källa: www.fi.se 
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Vad som gjort att fördelningen ändrats på det sätt som diagrammet illustrerar 
finns flera bakomliggande faktorer till. Bland annat den kraftiga börsuppgång som 
gjort att värdet på aktierelaterat sparande ökat mer än det ränterelaterade, sett över 
hela tioårsperioden. Samtidigt är det också så att tillgängligheten till aktiehandel 
har ökat markant med Internets framväxt och gjort det enklare för privatpersoner 
att spara i aktier. Även den massmediala täckningen av börs och finans har ökat 
betydligt och bidragit till det allmänt ökade intresset för aktieplaceringar. 
(Bäckström, 020121)  

Följden av denna omfördelning är att svenskens genomsnittliga sparandeportfölj 
idag har en högre riskexponering än vad den hade för tio år sedan, detta då 
aktiesparande generellt sett har en högre risk än räntesparande. Vid betraktande av 
figuren över fördelningen dem emellan ser vi att denna har fluktuerat relativt 
mycket över den studerade tioårsperioden. Runt börstoppen vid årsskiftet 
1999/2000 var andelen aktiesparande som störst, för att sedan falla tillbaka i takt 
med de rasande börskurserna och folks eventuella omplacering till mer värdesäkra 
sparformer. Idag har andelen aktiesparande återigen ökat, bland annat till följd av 
de senaste årens stadiga börsuppgång, men dock inte i samma takt och omfattning 
som vid den senaste uppgången. Möjligen har svensken blivit något mer riskavert 
i sina placeringar sedan den stora börsnedgång som inleddes år 2000. 

Fördelningen av olika tillgångar i svenskens genomsnittsportfölj kan också 
illustreras för enskilda tillgångsslag. I diagrammet nedan ses hur denna portfölj 
såg ut vid utgången av 2005. 

 
Figur 2.4 Viktfördelningen i de svenska hushållens portföljer uppdelat efter respektive investeringsalternativ. 
Källa: www.fi.se 

Av diagrammet kan utläsas att ungefär 43 procent av portföljen är direkt placerat i 
aktier och fonder, cirka 30 procent återfinns i obligationer och bankinlåning, och 
resterande 27 procent i olika typer av individuellt försäkringssparande. 
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs den ansats som tagits samt de vetenskapliga metoder och 
verktyg som använts för att lösa problemet. Metodkapitlet fortsätter med en 
beskrivning av det material som arbetats med samt tillvägagångssättet för 
genomförandet av studien och avslutas med en kritisk granskning av källorna.  
Metodkapitlet ska fungera som länken mellan teoriavsnittet och resultat och 
analysavsnittet. 

3.1 Metodval 

Metoden som uppsatsen grundar sig på är uteslutande av kvantitativ karaktär. 
Detta då studien bygger på en omfattande undersökning av kvantitativa data, samt 
vidare slutsatser dragna utifrån resultatet av denna. 

I övrigt kan studien beskrivas som såväl empirisk som teoretisk. Detta då allmänt 
vedertagna statistiska metoder samt kända ekonomiska teorier och modeller ha 
använts för att studera kvantitativa data empiriskt. 

Alla beräkningar är gjorda i programmet Microsoft Office Excel 2003 och alla 
makron är programmerade i Visual Basic for Applications, VBA2. Detta program 
valdes då det erbjuder möjlighet till makroprogrammering, vilket var en stor 
fördel vid all bearbetning av data. Det är även ett program som bjuder många 
möjligheter till presentation, replikering av test och kontroll. 

Nedan beskrivs kort de fyra olika undersökningar som genomfördes i studien. För 
utförligare beräkningar se kapitel 3.5 Genomförande av studie. Det som skiljer de 
olika undersökningarna är tidsperspektivet. I övrigt är det genomgående samma 
fyra tillgångar som jämförs, dvs. SPAX, SIX RX, OMRX och RF. 

3.1.1 Månadsundersökning 

Denna undersökning baserades på månadsdata över noteringar för alla fyra 
tillgångar med en tidshorisont på tio år över perioden 199602-200601. Den kan 
vidare grupperas efter följande tre delmoment: 

                                                 
2 VBA, eller Visual Basic for Applications, är ett objektorienterat programmeringsspråk. Det är en 
begränsad version av Visual Basic som levereras av Microsoft tillsammans med andra program 
som Excel för att skriva makron i kalkylblad. Som kunskapsbank och inspiration till 
programmeringen i denna studie har www.xldennis.com använts. 
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• Avkastning, risk och Sharpekvot 
• Optimal allokering - Mean variance 
• Index 

3.1.2 Periodundersökning 

Denna undersökning baserades på samma månadsdata som i 
månadsundersökningen och innefattar alla fyra tillgångar. Tidshorisonten var 
också på tio år över perioden 199602-200601. 

Tidshorisonten är vidare uppdelad efter tre olika periodiseringssätt med varierade 
långa tidsperioder enligt: 

1. Uppdelning i 3 perioder á 31/3 år (redovisas i Appendix 1) 
2. Uppdelning i 2 perioder á 5 år 
3. Uppdelning i 2 perioder, låg- respektive högkonjunktur 

Därefter gjordes beräkningar på varje uppdelning enligt följande två delmoment: 

• Avkastning, risk och Sharpekvot 
• Optimal allokering - Mean variance 

3.1.3 Årsundersökning 

Undersökningen baserades på årsdata över noteringar för alla fyra tillgångar med 
en tidshorisont på tio år över perioden 199701-200601. Den kan vidare grupperas 
efter följande tre delmoment: 

• Avkastning, risk och Sharpekvot 
• Optimal allokering - Mean variance 
• Index 

3.1.4 Buy and hold-undersökning 

Undersökningen baserades på linjäriserade månadsdata över noteringar för alla 
SPAX samt månadsdata över noteringar för SIX RX, OMRX och RF. 
Tidshorisonten var elva år och sträckte sig över 19950101-20051231. 
Undersökningen kan vidare grupperas efter följande två delmoment: 

• Avkastning, risk och löptid/SPAX 
• Index 
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3.2 Data 

3.2.1 SPAX 

Förteckning över samtliga SPAX som emitterats och löpt ut under perioden 
19950101 till 20051231, innehållande bland annat uppgifter om respektive SPAX 
löptid, underliggande index, deltagandegrad samt emissions- och lösenkurs. 
Utöver detta även respektive SPAX dagliga köpkursnoteringar på 
Stockholmsbörsens SOX-lista, under hela deras respektive löptider, för vilka 
dessa data var tillgängliga. 

3.2.2 OMRX 

Data för dagsnoteringar för indexet OMRX-TBOND (omnämns senare i texten 
som OMRX) för undersökningsperioden som jämförs som alternativ placering till 
SPAX och SIX RX. OMRX är Stockholmsbörsens ränteindex och speglar 
värdeutvecklingen för en passivt förvaltad portfölj av räntebärande värdepapper. 
TBOND innebär att detta index endast innefattar statsobligationer emitterade av 
Riksgäldskontoret. Dessa är obligationer med löptider på igenomsnitt cirka fyra 
år, och lämpar sig därför att se som alternativ placering till såväl SPAX som 
aktier. (www.omx.se, 2006) 

3.2.3 SIX RX 

Data för dagsnoteringar för indexet SIX RX (SIX Return Index) för 
undersökningsperioden, vilket jämförs som alternativ placering till SPAX och 
OMRX. Indexet är förmögenhetsviktat och innehåller samtliga bolag noterade på 
Stockholmsbörsens A- och O-lista, och skall spegla utvecklingen för en 
förmögenhetsviktad portfölj med dessa aktier. Utdelningar i de ingående aktierna 
återläggs på ex-dagen och indexet är därför ett så kallat totalavkastande index, 
vilket lämpar sig bra för jämförelse med andra sparformer. (www.six.se, 2006) 

3.2.4 Riskfri ränta - RF 

Som riskfri ränta användes ett index för 30 dagars statsskuldsväxlar (SSVX) 
utgivna av Riksgäldskontoret. Indexet heter OMRX 1mTBILL (omnämns senare i 
texten som RF) och speglar utvecklingen för en passivt viktad portfölj av 
statsskuldsväxlar med 30 dagars löptid. (www.omx.se, 2006) 
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3.3 Datainsamling 

De första data som inhämtades var de två förteckningar över alla SPAX som 
beskrivits under ”Data – SPAX” tidigare i detta avsnitt. Förteckningarna tillsändes 
oss av Anna von Knorring på Swedbank Markets. 

Därefter inhämtades dagskursnoteringar för samtliga av dessa SPAX där sådana 
fanns tillgängliga från Stockholmsbörsens hemsida. Detta arbete var något 
tidskrävande då kursnoteringarna för varje SPAX måste sökas individuellt på 
hemsidan via dess respektive ISIN-kod, och därefter laddas ner i Excel-anpassat 
format var för sig. 

Data för de dagliga indexnoteringarna för OMRX-TBOND hämtades från 
databasen SIX Trust. Härifrån hämtades också dagliga noteringar för SIX RX med 
hjälp av vår handledare på Nationalekonomiska Institutionen, Hossein Asgharian, 
som även försåg oss med dagsnoteringar för OMRX 1mTBILL hämtat i databasen 
EcoWin. 

Själva insamlingsprocessen var relativt problemfri. All data som användes i 
studien fanns tillgänglig på Internet och i databaserna SIX Trust och EcoWin. 

3.4 Databearbetning 

Nedan beskrivs utförligt hur följande dataserier för tillgångarna SPAX, SIX RX, 
OMRX och RF konstruerades: 

• Månadsdata 
• Perioddata 
• Buy and hold-data 
• Årsdata 

3.4.1 SPAX 

Första steget i bearbetningen av datamaterialet var att skapa en databas med den 
dagliga kursutvecklingen för samtliga SPAX, utifrån de köpkursdata som hämtats 
på Stockholmsbörsens hemsida. Där köpkurs saknades för ett datum användes den 
första tidigare köpkursen i serien. Ersättning av dataluckor gjordes genom att 
programmera ett makro i VBA (Appendix 2). Detta var nödvändigt då 
datamaterialet var mycket stort. 

När databasen över dagliga köpkurser var komplett omvandlades denna till 
månadsbasis. Detta gjordes genom att låta den första kursnoteringen varje månad 
utgöra den aktuella månadens köpkurs för respektive SPAX. 
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I slutet av varje SPAX månadsserie lades respektive inlösenkurs till som en 
kursnotering för nästkommande månad. Detta gjordes oavsett hur tidigt eller sent i 
månaden SPAX:en löpte ut. Månadsserien korrigerades på detta vis för att fånga 
den synbara signifikanta skillnaden mellan sista köpkursen och inlösenkurs. 
Denna korrigering var nödvändig att göras efter det att månadsdata beräknats från 
dagsdata, för att noteringen med säkerhet skulle komma med i månadsdataserien. 

Då den historiska undersökningen på månadsbasis avsågs gälla alla SPAX som 
emitterats och löpt ut under en exakt tioårsperiod så sorterades alla SPAX utgivna 
före 199602 bort. Undersökningsperioden blev således 199602-200601 

Som dataunderlag användes månadsdata för SPAX från tidigare beräkningar. 
Tidshorisonten var alltså 199602-200601. 

Årsdata för SPAX beräknades genom att använda månadsdata för SPAX. Likt 
tidigare användes den första månatliga noteringen för det aktuella året som det 
årets kursnotering. 

Den historiska undersökningen på årsbasis skulle även den gälla alla SPAX som 
emitterats och löpt ut under en tioårsperiod. Tillvägagångssättet för beräkning av 
årsdata samt det faktum att månadsdata låg till grund för beräkningen gjorde att 
undersökningsperioden blev 1997-2006. 

Denna undersökning gjordes inte på köpkurser utan emissionskurs och 
inlösenkurs samt startdag och slutdag. All dessa data fanns inte tillgänglig som ett 
register varför de fick sättas samman från de två olika register som Swedbank 
Markets tillhandahöll. 

På cirka hälften av alla SPAX fanns inte startdag och slutdag. Istället fanns för 
dessa SPAX, samt alla andra, likviddag och återbetalningsdag. I samtliga fall där 
inte helgdagar krockade stämde det exakt att generalisera startdag som likviddag 
minus sju dagar och slutdag som återbetalningsdag minus fjorton dagar. Denna 
beräkning gjordes och fick sedan gälla när löptiden för SPAX räknades fram. 

I denna undersökning användes månadsdata för alla SPAX. Dessa beräknades 
fram genom att linjärisera noteringar för varje enskild dag mellan startdag och 
slutdag.  Då dagsdata omfattade cirka 170 olika SPAX med en snitt löptid på 
dryga 1200 dagar var arbetet mycket omfattande. Denna beräkning utfördes 
genom att programmera ett makro i VBA (Appendix 2). 

Nu fanns data på dagsbasis, för alla dagar inklusive helgdagar. För att kunna 
jämföra dessa data med SIX RX, OMRX och RF gjordes de om till månadsdata på 
samma sätt som för de data som användes i månadsundersökningen. 
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Buy and hold undersökningen skulle även den gälla alla SPAX som emitterats och 
löpt ut under en tioårsperiod. Då det fanns en möjlighet, p.g.a. datamaterialet, att 
utöka perioden med ett år togs den. Undersökningsperioden kom därför att 
omfatta 199501-200512. 

3.4.2 OMRX/SIX RX 

Dataunderlaget för OMRX och SIX RX kom i form av dagliga kursnoteringar. 
Dessa gjordes om till månatliga noteringar genom att, likt tidigare, låta den första 
kursnoteringen varje månad bli den aktuella månadens kursnotering. 

Årsdata för OMRX och SIX RX beräknades analogt med tidigare genom att låta 
den första månatliga noteringen för det aktuella året gälla som det årets 
kursnotering. 

3.4.3 RF 

RF beräknades i hela studien som den genomsnittliga ränta under den tidsperiod 
som studerades. Då studien gjordes på månadsbasis användes ett medelvärde av 
alla räntesatser från månadsdata under den givna perioden. När studien istället 
gjordes på årsbasis användes ett medelvärde av alla räntesatser från årsdata under 
den givna perioden. 

Dataunderlaget för RF bestod av dagsnoteringar för räntesatsen på årsbasis. Först 
gjordes RF om till månadsnoteringar genom att låta den första noteringen varje 
månad bli den aktuella månadens räntenotering. Därefter dividerades räntan med 
antalet månader (12) och på så sätt erhölls räntesatsen i månadsdata på 
månadsbasis. 

Årsdata för RF beräknades genom att låta den första dagsnoteringen för 
räntesatsen på årsbasis vara det aktuella årets räntenotering. Därefter dividerades 
räntan med antalet månader (12) och räntesatsen på månadsbasis erhölls. Till sist 
räknades den effektiva årsräntan i årsdata ut med hjälp av formeln: 

1)1( 12
,, −+= måneffåreff rr  [2.18] 
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3.5 Genomförande av studie 

3.5.1 Avkastning 

Avkastningarna för samtliga SPAX, SIX RX och OMRX beräknades utifrån de 
kursnoteringar som sammanställts i tidsserier kallade månads- och årsdata.. 
(formel. [2.1]) 

För alla SPAX konstruerades sedan en gemensam månads- och 
årsavkastningsdataserie, där avkastningen vid varje tidpunkt beräknades som 
medelvärdet av de vid varje tidpunkt utestående SPAXarnas respektive 
avkastningar. Dessa två SPAX-serier används sedan på ett likvärdigt sätt som 
avkastningsserien för SIX RX och OMRX. (formel [2.2].) 

Det beräknade SPAX-indexet är ett så kallat likaviktat index, där varje SPAX som 
ingår vid varje beräkningstidpunkt har lika stor vikt, och således påverkar 
indexutvecklingen i samma utsträckning som de andra. Vid varje tidpunkt då en 
SPAX emitterats eller löpt ut viktades index om. 

I Buy and hold-undersökningen beräknades den totala genomsnittliga 
avkastningen för alla SPAX över varje enskild SPAXs löptid.  

3.5.2 Risk 

Risken beräknades för SPAX, SIX RX och OMRX i månads-, period- och 
årsundersökningen på respektive tillgångs avkastningsserie, dock inte i Buy and 
hold-undersökningen. Detta då datamaterialet för SPAX i den undersökningen 
inte innehöll någon risk så som risk är definierad i denna studie. (formel [2.3]) 

I Buy and hold-undersökningen beräknades den totala genomsnittliga 
tvärsnittsrisken för alla SPAX förväntade årliga avkastning, vilket alltså skiljer sig 
från tidigare riskberäkningar. 

3.5.3 Sharpekvot 

Sharpekvoten beräknades för SPAX, SIX RX och OMRX i månads-, period- och 
årsundersökningen men inte i Buy and hold-undersökningen. Den beräknades inte 
i Buy and hold-undersökningen av samma anledning som i avsnitt 3.5.2. (formel 
[2.6]) 
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3.5.4 Minsta-variansportföljen 

Minsta-variansportföljen beräknades i månads-, period- och årsundersökningen. 
Först beräknades varians-kovariansmatrisen utifrån de tre ingående tillgångarna 
SPAX, SIX RX och OMRX för respektive dataserie och tidsperiod. Därefter 
kundes portföljavkastning och portföljrisk beräknas. Minsta-variansportföljen togs 
sedan fram genom ett minimeringsproblem där portföljrisken minimerades genom 
att variera vikterna för respektive tillgång. Då studien inte tillät blankning fanns 
restriktioner på att enskilda vikter i portföljen inte fick vara mindre än noll. För 
denna beräkning användes Problemlösaren i dataprogrammet Excel. (formel 
[2.15], [2.16], [2.17]) 

3.5.5 Optimal allokering - Mean variance 

Denna beräkning utfördes på de tre tillgångar som ingick i portföljen, alltså 
SPAX, SIX RX, OMRX, samt den fjärde faktorn RF. Optimal allokering togs 
fram för månads-, period- och årsundersökningarna för respektive dataserie över 
respektive tidsperiod och RF var hela tiden ett genomsnitt över gällande 
tidsperiod. 

Då tangentportföljen skulle beräknas togs först varians-kovariansmatrisen fram 
för tillgångarna i portföljen. Sedan beräknades med matrisen portföljens 
avkastning, risk och theta fram. Att få fram tangentportföljen var sedan ett 
maximeringsproblem där theta maximerades genom att variera vikterna i 
portföljen till det fasta värdet på RF. Då studien inte tillät blankning fanns 
restriktioner på att enskilda vikter i tangentportföljen inte fick vara mindre än noll. 
För denna beräkning användes Problemlösaren i dataprogrammet Excel. 

Efter att tangentportföljen för den genomsnittliga riskfria räntan för perioden 
beräknats togs även de optimala portföljerna för olika värden på RF fram. Detta 
för att kunna studera hur portföljsammansättningen ändrades beroende på nivån 
på den riskfria räntan. Värden på RF valdes genom att låta minsta värdet vara noll 
och högsta värdet vara det högst uppmätta värdet på RF under den tidsperiod 
undersökningen gällde. Detta spann på RF delades sedan in linjärt i ca. 30 olika 
punkter där varje punkt fick motsvara en tangentportfölj. Då arbetet att beräkna 
dessa 30 olika tangentportföljer i 9 olika undersökningar med Problemlösaren i 
Excel skulle ta mycket tid i anspråk och inte bjuda möjligheter till omräkningar i 
efterhand så programmerades ett makro i VBA som utförde beräkningarna i Excel 
(Appendix 2.3) (Benninga, 2000, s 206). Detta makro genererade sedan de ca. 30 
olika tangentportföljern med vikter, avkastning och risk. (formel [2.12], [2.13], 
[2.14], [2.15]) 
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3.5.6 Index 

Utifrån avkastningsserier konstruerades sedan ett index för var och en av de fyra 
tillgångarna. Detta gjordes enbart i månads- och årsundersökningen. Varje index 
löper över minst tio år och bastalet sattes till 100. (formel [2.11]) 

Utöver dessa index konstruerades ytterligare ett SPAX-index för att användas i 
Buy and hold-undersökningen. Månadsavkastningarna räknades här fram genom 
en linjärisering av kursnoteringarna från startdagens emissionskurs till slutdagens 
inlösenkurs och de blev således lika stora för varje månad under respektive SPAX 
hela löptid. Även här konstruerades sedan en gemensam avkastningsserie, där 
varje tidpunkts avkastning är ett medelvärde av de vid tidpunkten utestående 
SPAXarnas respektive avkastningar. Utifrån denna serie konstruerades sedan ett 
likaviktat index av tidigare beskriven modell. 

3.6 Bortfall av data 

För vissa av de SPAX som emitterats och löpt ut under den tioåriga 
undersökningsperioden saknades dagliga kursnoteringar. Då studierna gjorda på 
månads- respektive årsbasis bygger på dagliga köpkursnoteringar har de SPAX, 
för vilka dessa data saknas, utelämnats i undersökningarna. I Buy and hold-
studien innefattas dock samtliga SPAX som emitterats och löpt ut under perioden 
19950101 till 20060101. 

För de SPAX som tidsserier med kursnoteringar hämtats fanns vissa datum då 
dagskursnotering saknades. Detta korrigerades genom att låta senast observerade 
köpkurs bli kursnotering även för det datum då sådan saknades. 

Då SPAX löptider vanligen inte följer kalenderår uppstod ett databortfall när 
månadsdata gjordes om till årsdata. Detta då avkastningar för varje SPAX endast 
beräknades för varje helt kalenderår under dess respektive löptider. Ett bortfall 
uppstod således i de fall då löptidens första respektive sista år inte utgjordes av 
hela kalenderår. 
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3.7 Kritik mot data  

Viss kritik riktas mot de köpkurser för SPAX som hämtas från Stockholmsbörsens 
SOX-lista. Kritiken bottnar i att nästan samtliga är kurser utställda av Swedbank 
Markets, och således inte är köpkurser som påverkats av den övriga marknadens 
handel, utbud och efterfrågan. Orsaken till detta bör främst vara att de flesta 
investerare inte ser SPAX som en placering av spekulativ karaktär, utan avser att 
behålla denna under hela dess löptid. Detta bekräftas också vid studerande av 
antalet avslut i handeln med respektive SPAX. I snitt kunde endast ett fåtal avslut 
per SPAX noteras under dess respektive löptider. Följden av detta kan vara att de 
kursnoteringar som används i månads-, period- och årsstudierna är lägre, och 
eventuellt mindre volatila, än de skulle ha varit vid en mer likvid 
andrahandsmarknad.  

En annan aspekt i datamaterialet som kan vara föremål för kritik är att 
inlösenkurser beaktats i de studier som beräknats på månadsdata. Detta då 
metoden medför att sista månadens avkastning för respektive SPAX egentligen 
inte utgörs av en hel månad. Vår bedömning är ändå att den synbara signifikanta 
skillnaden mellan sista köpkursnotering och inlösenkurs var för stor för att inte 
beaktas i respektive studier. 

I övrigt generaliserades kring cirka hälften av alla SPAX start- respektive slutdag. 
Detta då endast uppgift om likvid- och återbetalningsdag fanns tillgänglig för 
denna hälft. Vid studerande av den övriga hälftens uppgifter konstaterades att i 
samtliga fall där inte helgdagar krockade var fallet så att startdag var densamma 
som likviddag minus sju dagar och så att slutdag var densamma som 
återbetalningsdag minus fjorton dagar. Det kan således inte med hundra procent 
säkerhet sägas att varje av dessa start- respektive slutdagar är helt korrekta, men 
bedöms ändå inte ha någon inverkan på respektive studies slutgiltiga resultat. 

3.8 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten anger om undersökningens uppnådda resultat stämmer överrens 
med verkligheten. Då data inhämtats från databaser tillhandahållna av SIX AB, 
Ecovision och OMX Group anses tillförlitligheten i uppgifterna vara hög. Detta då 
SIX AB och Ecovision är specialiserade på just tillhandahållande av finansiell 
information, och OMX Group är ägare av Stockholmsbörsen, och ansvarigt för 
den handel som bedrivs där.  

Detta ger stöd till reliabiliteten som vidare anses vara hög då undersökningen är 
av kvantitativ karaktär, och resultaten av gjorda beräkningar bör vara 
reproducerbara för en annan individ med tillgång till samma data samt kunskaper i 
Excel. 
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Validiteten ses som ett mått på att det som avses mätas verkligen mäts. 
Uppsatsens validitet anses vara hög då datamaterialet behandlats med vedertagna 
statistiska metoder och erkända ekonomiska teorier, vilkas användande diskuterats 
fram tillsammans med vår handledare på Nationalekonomiska institutionen, 
Hossein Asgharian. 
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4 Resultat och Analys 

Under denna rubrik presenteras och analyseras resultaten av den studie som 
genomförts. Kapitlet är indelat efter de fyra delundersökningarna som genomförts 
och består av både diagram och tabeller där analys sker löpande i texten. 

4.1 Månadsundersökning 

Undersökningen är genomförd på månadskursdata för de tre tillgångarna SPAX, 
SIX RX och OMRX samt RF. Undersökningen gjordes för att utvärdera de tre 
tillgångarna, dvs. hur de presterat i olika avseenden. 

Då undersökningen baseras på månadskursdata lämpar den sig väl som underlag 
för utvärdering av positioner i tillgångarna och portföljer av dessa, med en 
månads placeringshorisont. 

4.1.1 Avkastning, risk och Sharpekvot 

Som synes i tabell 4.1 presterade SIX RX bäst avkastning medan SPAX och 
OMRX presterade ungefär likvärdigt. Studeras risken ses att SIX RX även hade 
störst sådan. Detta resultat är också helt konsistentt med teorin som säger att 
risktagande premieras över längre tidshorisonter. Dock stämmer inte teorin helt 
avseende jämförelsen mellan SPAX och OMRX. 

Studeras istället Sharpekvoten för de tre tillgångarna ses att OMRX är den tillgång 
som presterat högst riskjusterad avkastning. Sharpekvoter som under senare år 
blivit ett mycket populärt mått för att utvärdera tillgångar ex post. 

Vidare ses i tabellen att genomsnittlig RF ligger på 0,30 % per månad. Denna nivå 
på RF ligger väsentligt högre än det senaste årets nivå på 0,14 %, men även 
väsentligt lägre än nivån i början på undersökningen. Medan såväl börser som 
konjunkturer svängt upp och ner har den riskfria räntan haft en stadigt 
neråtgående trend under hela undersökningsperioden. Detta har varit en 
bidragande orsak till den gynnsamma utvecklingen på OMRX, då värdet på en 
obligation stiger vid sjunkande räntor. 
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Genomsnittliga resultat - Månadsundersökning 9602-0601   
Undersökning  SPAX SIXRX OMRX RF
Avkastning   0,48% 1,30% 0,62% 0,30%
Risk  2,62% 6,25% 1,06% 
Sharpekvot   0,07 0,16 0,31  
Tabell 4.1 Genomsnittlig avkastning, risk och Sharpekvot för SPAX, SIX RX och OMRX, samt genomsnittlig riskfri 
ränta på månadsbasis för perioden 9602-0601. 

4.1.2 Optimal allokering – Mean variance 

Denna undersökning innebär att de optimala portföljvikterna för de respektive 
tillgångarna beräknades, vilket gjordes under Mean variance-kriteriet och med 
förutsättningen att riskfri tillgång fanns. För de optimala portföljerna och minsta 
variansportföljen, givet nivån på riskfri ränta, bestämdes även genomsnittlig 
månatlig avkastning och risk för den undersökta tidsperioden. Undersökningen 
gjordes för att åskådliggöra förhållandet mellan risk och avkastning för optimala 
portföljer baserade på de tre tillgångarna SPAX, SIX RX och OMRX. Syftet var 
också att bestämma hur stora vikter av de tre tillgångarna som ingår i den 
optimala portföljen samt minsta variansportföljen givet nivån på den 
genomsnittliga historiska riskfria räntan. 

Med denna undersökning kommer det även att kunna påvisas eventuella skillnader 
i den, mellan de tre tillgångarna och deras vikter samt RF, optimala portföljen 
gentemot hur de svenska hushållen verkligen gjort sina investeringar under 
samma period. 

I tabell 4.2 nedan visas portföljvikterna för respektive tillgång i den optimala 
portföljen samt i Minsta-variansportföljen vid den genomsnittliga historiska nivån 
på den riskfria räntan. Avkastning och risk för respektive portfölj visas också. 
Som synes har SPAX en något större vikt än SIX RX i den optimala portföljen, 
medan SIX RX i det närmaste helt utesluts i Minsta-variansportföljen. Den stora 
vikten i OMRX är i princip oförändrad mellan de två portföljerna. Vi ser också att 
såväl avkastning som risk inte uppvisar någon större differens de två portföljerna 
emellan. Att OMRX dominerar portföljerna så pass som den gör beror dels på att 
den givit en förhållandevis hög avkastning under perioden och dels på att både 
SPAX och SIX RX gett sina respektive avkastningar till en relativt hög risknivå 
samt korrelationen mellan tillgångarna. 

Optimala portföljer - Månadsundersökning 9602-0601   
 Vikter Avkastning Risk
Undersökning SPAX SIXRX OMRX Portfölj Portfölj
RF historisk 0,09 0,07 0,85 0,65% 1,03%
Minstavarians-portfölj 0,15 0,01 0,84 0,61% 0,96%
Tabell 4.2 Portföljvikter för SPAX, SIX RX och OMRX i optimal portfölj och minsta varians-portfölj vid 
genomsnittlig historisk riskfri ränta, samt avkastning och risk på månadsbasis för respektive portfölj för perioden 
9602-0601.  
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I diagram 4.2 visas vikterna för de olika tillgångarna i den optimala portföljen 
som en funktion av den riskfria räntan. Från diagrammet kan utläsas att vid den 
historiskt genomsnittliga riskfria räntan på 0,3 procent har SPAX en större vikt i 
portföljen än SIX RX. Beaktas portföljvikterna utifrån den genomsnittliga nivån 
på riskfria räntan för det senaste året (0,14 % per månad) så har SPAX en ännu 
större vikt än SIXRX. Som synes är det dock OMRX som dominerar portföljen då 
denna tillgång givit en mycket hög avkastning till låg risk för den studerade 
perioden.  

I diagram 2.1 visades svenskars sparandes fördelning mellan aktie- och 
räntebärande placeringar. Diagrammet visar att fördelningen pendlat med ett 
viktförhållande på 60-40 procent mellan de två. Om detta jämförs med de 
optimala portföljvikterna i diagram 4.2 så kan det konstateras att svenskars 
portföljvikt i aktierelaterat sparande varit många gånger för hög under nästan hela 
den studerade perioden. 

Vikter - Månadsundersökning 9602-0601
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Diagram 4.1 Optimala portföljvikter för SPAX, SIX RX och OMRX på månadsbasis vid olika nivå på riskfri ränta 
för perioden 9602-0601. 

4.1.3 Index 

I denna undersökning har ett index för var och en av de tre tillgångarna samt RF 
skapats, detta för att åskådliggöra den kumulativa avkastningen för respektive 
tillgång. Resultatet visas i diagram 4.3. 

Diagrammet visar att SIX RX har en avkastning som vida överstiger den för 
övriga tillgångar, sett över hela perioden. Detta faktum till trots har alltså SIX RX 
en liten del i optimal portfölj (4.1.2) eftersom risken där beaktas. 
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Diagrammet visar även att det krävs god timing för att dra nytta av aktieindexets 
goda utveckling, att ta position vid fel tillfälle kan alltså medföra väldigt negativa 
resultat. Anledningen till detta är de stora svängningarna i SIX RX och indexets 
höga volatilitet, en utveckling som inte alls liknar den i SPAX eller OMRX. 

 
Diagram 4.2 Månatlig indexutveckling för SPAX, SIX RX, OMRX och riskfri ränta för peridoden 9602-0601. 

4.2 Periodundersökning 

Undersökningen är en fortsättning på undersökning 4.1, Månadsundersökning. 
Förutsättningar vad beträffar tillgångar, RF och kursdata är desamma. 
Undersökningen genomfördes med olika indelningar av den studerade 
tioårsperioden. Då den riskfria räntan, omvärldsförutsättningar och konjunkturen 
skiljde sig över perioderna, gjordes denna uppdelning för att åskådliggöra 
eventuella skillnader perioderna emellan och för att möjligen kunna utröna 
huruvida det finns perioder då SPAX presterar bättre respektive sämre och vad de 
drivande faktorerna isf. är. 

Då undersökningen baseras på månadskursdata lämpar den sig väl som underlag 
för utvärdering av positioner i tillgångarna och portföljer av dessa, med en 
månads placeringshorisont. 

På grund av det omfattande materialet finns en sammanfattning i slutet av de två 
delundersökningarna inom Periodundersökning. 

Index - Månadsundersökning 9602-0601

0 
50 

100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 

jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 
SPAX SIXRX OMRX riskfria räntan



 48

4.2.1 Avkastning, risk och Sharpekvot 

Under denna rubrik redovisas alla de data och resultat som fåtts fram i 
undersökning av avkastning, risk och Sharpekvot för två av periodindelningarna, 
femårsindelningen och konjunkturindelningen. Treårsindelningen redovisas i 
Appendix 1. 

4.2.1.1 Periodundersökning, 5 år – Avkastning, risk och Sharpekvot 

I denna undersökning delades tioårsperioden upp i två perioder om fem år 
vardera. Detta gjordes för att urskilja eventuella resultatskillnader perioderna 
emellan, vilket redovisas i tabell 4.3 nedan. 

Den första perioden (9602-0101) kännetecknas av relativt kraftig variation i den 
riskfria räntan, vilken sett över hela perioden sjönk och bidrog till att OMRX 
uppvisar en hög positiv avkastning. SPAX slår emellertid denna avkastning, men 
har på grund av sin högre risk ändå en lägre Sharpekvot än OMRX. SIX RX 
uppvisar den högsta avkastningen av de tre, men då denna uppnås till en betydligt 
högre risk blir Sharpekvoten något lägre än den för OMRX. Sett till Sharpekvoten 
presterar SPAX det sämsta resultatet av de tre tillgångarna. 

Även den andra perioden (0102-0601) kännetecknas av en sjunkande riskfri ränta, 
vilket också gör att den genomsnittliga räntan för perioden blir lägre än för 
föregående period. Även här gynnar detta faktum OMRX som uppvisar den 
högsta avkastningen av samtliga tre tillgångar. Alla tre har lägre avkastning än 
föregående period och SIX RX uppvisar även högre risk än tidigare. Detta 
återspeglas också i att även Sharpekvoten är lägre än tidigare för samtliga 
tillgångar. 

Genomsnittliga resultat - Periodundersökning, 5 år     
Undersökning   SPAX SIXRX OMRX RF
9602-0101: Avkastning 0,80% 2,14% 0,75% 0,35%
  Risk 3,47% 5,79% 1,12%  
  Sharpekvot 0,13 0,31 0,36  
         
0102-0601: Avkastning 0,17% 0,46% 0,49% 0,25%
  Risk 1,22% 6,58% 0,96%  
  Sharpekvot -0,07 0,03 0,25  
Tabell 4.3 Genomsnittlig avkastning, risk och Sharpekvot för SPAX, SIX RX och OMRX samt genomsnittlig riskfri 
ränta på månadsbasis, för perioderna 9602-0101 respektive 0102-0601. 
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4.2.1.2 Periodundersökning, konjunkturer – Avkastning, risk och Sharpekvot 

I denna undersökning studerades två tidsperioder som karaktäriseras av hög- 
respektive lågkonjunktur. Detta gjordes för att urskilja eventuella 
resultatskillnader perioderna emellan och resultaten finns i tabell 4.4. 

För perioden 9701 till 9912, som kännetecknas av högkonjunktur uppvisas inga 
större förändringar i nivån på den riskfria räntan. Som tabellen visar har SIX RX 
högst avkastning för perioden men är också den tillgång som uppvisar högst risk. 
Det är dock även SIX RX som presterar högst Sharpekvot av de tre. SPAX 
uppvisar en något högre avkastning än OMRX, men får på grund av sin högre risk 
en sämre Sharpekvot än densamma.  

I perioden präglad av lågkonjunktur, 0001 till 0212, ligger den riskfria räntan på 
ungefär samma genomsnittliga nivå som föregående period och varierar över 
perioden på nästan samma sätt. Detta gör också att OMRX visar upp i princip 
samma avkastning som för föregående period och verkar således inte beröras alls 
av konjunkturläget. SPAX och SIX RX är dock båda negativt påverkade av 
konjunkturen och uppvisar betydligt sämre avkastning än tidigare. Skillnaden 
mellan de två är dock att risken för SPAX sjunker medan den istället ökar för SIX 
RX. Tilläggas skall också att SPAX, trots den dåliga konjunkturen och fallande 
börsen, inte uppvisar negativ avkastning för perioden. 

Genomsnittliga resultat - Periodundersökning, konjunkturer   
Undersökning   SPAX SIXRX OMRX RF
9701-9912, högkonjunktur: Avkastning 0,79% 2,72% 0,58% 0,32%
  Risk 3,44% 6,11% 1,16%  
  Sharpekvot 0,14 0,39 0,23  
         
0001-0212, lågkonjunktur: Avkastning 0,00% -1,67% 0,52% 0,33%
  Risk 2,61% 7,91% 0,94%  
  Sharpekvot -0,13 -0,25 0,20  
Tabell 4.4 Genomsnittlig avkastning, risk och Sharpekvot för SPAX, SIX RX och OMRX samt genomsnittlig riskfri 
ränta på månadsbasis, för perioderna 9701-9912 (högkonjunktur) och 0001-0212 (lågkonjunktur). 

4.2.1.3 Sammanfattning Periodundersökning –.Avkastning, risk och Sharpekvot 

En tydlig skillnad mellan SPAX, OMRX och SIX RX finns i respektive tillgångs 
risk för de olika perioderna. Oavsett undersökning så är SPAX risk kontinuerligt 
sjunkande, vilket i princip även gäller för OMRX, medan risken i SIX RX varierar 
på ett något mer oregelbundet vis. 
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Den bakomliggande faktorn till SPAX minskande volatilitet torde vara den 
sjunkande räntenivån, vilket påverkar deltagandegradens storlek för alla SPAX 
som nyemitteras. En minskad deltagandegrad leder till att SPAX påverkas 
procentuellt mindre av förändringar i underliggande index, vilket också innebär 
att volatiliteten minskar. 

Noterbart är att SPAX inte för någon period uppvisar negativ avkastning. Detta 
gäller även under de perioder som kännetecknas av lågkonjunktur eller en kraftigt 
sjunkande svensk börs, perioder för vilka SIX RX uppvisar en kraftig negativ 
avkastning. 

Sägas skall också att OMRX är den tillgång som, sett till de olika 
periodundersökningarna, uppvisar bäst resultat då Sharpekvoten beaktas. Mycket 
tack vare den sjunkande räntenivån som driver upp avkastningen för OMRX, men 
också tack vare det faktum att den som räntebärande tillgång inte direkt påverkas 
av vare sig rådande konjunkturläge eller fallande börs. 

4.2.2 Optimal allokering – Mean variance 

Under denna rubrik redovisas alla de data och resultat som fåtts fram i 
undersökning av Optimal allokering – Mean variance för två av 
periodindelningarna, femårsindelningen och konjunkturindelningen. 
Treårsindelningen redovisas i Appendix 1. 

4.2.2.1 Periodundersökning, 5 år – Optimal allokering 

I tabell 4.5 redovisas de optimala portföljerna för respektive tillgång vid 
genomsnittlig riskfri ränta, RF, när tioårsperioden delats in i två lika långa 
perioder om 5 år. Även avkastning och risk för dessa portföljer visas. 

Som tabellen visar skiljer sig avkastningen för optimal portfölj åt mellan de två 
perioderna då den är nästan dubbelt så hög för den första perioden jämfört med 
den andra. Risken för portföljerna är däremot relativt lika för de båda perioderna. 

Under bägge perioderna fluktuerar den riskfria räntan men uppvisar sammantaget 
en neråtgående trend under de båda. I den första perioden är den genomsnittliga 
riskfria räntan därför högre än under den andra perioden.  
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Studeras den första perioden är det något förvånansvärt hur liten del i portföljen 
som utgörs av SIX RX, som för perioden uppvisar en mycket hög avkastning och 
en hög Sharpekvot. Portföljen domineras istället av OMRX som har lägst 
avkastning av de tre, men som på grund av sin förhållandevis låga risk uppvisar 
en marginellt högre Sharpekvot än SIX RX. SPAX har nästan lika stor vikt som 
SIX RX i portföljen, trots en betydligt sämre avkastning och Sharpekvot än 
densamma. 

Studeras nästa period är resultaten mer väntade, vare sig avkastning, risk eller 
Sharpekvot beaktas. OMRX dominerar portföljen och endast en marginell andel 
av den optimala portföljen utgörs av SIX RX, medan SPAX helt utesluts ur 
portföljen. 

Optimala portföljer - Periodundersökning, 5 år     
   Vikter  Avkastning Risk

Undersökning SPAX SIXRX OMRX Portfölj Portfölj
9602-0101: 0,10 0,13 0,77 0,93% 1,17%
0102-0601: 0,00 0,01 0,99 0,49% 0,96%
Tabell 4.5 Portföljvikter för SPAX, SIX RX och OMRX i optimala portföljer på månadsbasis, samt avkastning och 
risk för respektive portfölj för perioderna 9602-0101 och 0102-0601. 

I diagram 4.4 visas den optimala sammansättningen portföljvikter av de tre 
tillgångarna för olika nivåer på den riskfria räntan under perioden 9602-0101. 
Som diagrammet visar ser viktförhållandena ungefär likadana ut för låga och 
rimligt höga nivåer på den riskfria räntan. En brytpunkt återfinns kring 0,7 procent 
per månad för den riskfria räntan, då OMRX andel i portföljen minskar till förmån 
för SIX RX, en räntenivå som dock ej varit gällande i Sverige sedan början av år 
1996. Noterbart är SPAX konstanta medverkan med cirka 10 procent av portföljen 
upp till den nämnda nivån på den riskfria räntan. 

Vikter - Periodundersökning, 5 år 9602-0101
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Diagram 4.3 Optimala portföljvikter för SPAX, SIX RX och OMRX på månadsbasis vid olika nivå på riskfri ränta 
för perioden 9602-0101. 
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I diagram 4.5 visas samma information för perioden 0102-0601. Portföljen 
domineras till mycket stor del av OMRX. Studeras tabell 4.5 är det lätt att dra 
slutsatsen att SPAX aldrig bör ingå i den optimala portföljen för perioden. 
Diagrammet visar däremot att för nivåer på den riskfria räntan på mellan 0 och 
0,20 procent per månad utgör SPAX en förhållandevis stor del av den optimala 
portföljen. Likt perioden 9906-0209 i föregående periodundersökning, som även 
den kännetecknas av en neråtgående börs, finns SPAX med i den optimala 
portföljen vid relativt låga nivåer på den riskfria räntan. SIX RX utesluts däremot 
i princip helt vid alla nivåer på den riskfria räntan. 

Vikter - Periodundersökning, 5 år 0102-0601

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0,00% 0,12% 0,25% 0,37% 0,49% 0,62%
SPAX SIXRX OMRX  

Diagram 4.4 Optimala portföljvikter för SPAX, SIX RX och OMRX på månadsbasis vid olika nivå på riskfri ränta 
för perioden 0102-0601. 

4.2.2.2 Periodundersökning, konjunkturer – Optimal allokering 

I denna undersökning har två olika konjunkturlägen, hög- respektive 
lågkonjunktur, urskiljts ur den studerade tioårsperioden. I tabell 4.6 redovisas de 
optimala portföljerna för respektive tillgång vid genomsnittlig riskfri ränta, RF, 
samt även avkastning och risk för dessa portföljer 

Riskfria räntan har ett genomsnitt för de båda perioderna som ligger nära 
varandra, dessutom förekommer bara små variationer i räntan under själva 
perioden. Detta skiljer ut just denna specifika undersökning i studien. 

Som tabellen 4.6 visar skiljer sig de båda perioderna markant åt mellan de olika 
konjunkturlägena, både vad gäller sammansättning, avkastning och risk. Dessa 
resultat var väntade. 
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En tillbakablick mot tabell 4.4 visar dock att SIX RX avkastar tre gånger mer än 
SPAX och fyra gånger mer än OMRX. Trots detta får SIX RX pga. sin höga 
volatilitet liten del i den optimala portföljen för perioden 9701-9912. 
Högkonjunkturportföljen kännetecknas annars av relativt normal avkastning men 
hög risk. 

SPAX som presterade bättre än OMRX men till högre risk under denna period 
utgör ca. 13 % av portföljen vid den genomsnittliga riskfria räntan, RF, trots låg 
Sharpekvot. 

I lågkonjunkturperioden utgörs den optimala portföljen helt av OMRX, varför 
portföljens resultat är detsamma som för tillgången OMRX i detta tidsintervall. 
Perioden kännetecknas också av låg avkastning till relativt hög risk, ett naturligt 
resultat då ingen diversifiering sker. 

Optimala portföljer - Periodundersökning, konjunkturer   
  Vikter  Avkastning Risk

Undersökning SPAX SIXRX OMRX Portfölj Portfölj
9701-9912, högkonjunktur 0,13 0,22 0,64 1,08% 1,64%
0001-0212, lågkonjunktur 0,00 0,00 1,00 0,52% 0,94%
Tabell 4.6 Portföljvikter för SPAX, SIX RX och OMRX i optimala portföljer på månadsbasis, samt avkastning och 
risk för respektive portfölj för perioderna 9701-9912 och 0001-0212. 

I diagram 4.6 visas vikternas variation i den optimala portföljen för 
högkonjunktur. Som synes är variationen i portföljen stor. Den mest intressanta 
iakttagelsen är att SPAX är närvarande och faktiskt ökar sin vikt i portföljen upp 
till mycket höga värden på den riskfria räntan. Ett resultat som ter sig något 
överraskande då SPAX är en trygghetsplacering och inte borde komma helt till sin 
rätt i ett starkt ekonomiskt klimat. 

Vad som också kan tyckas märkligt är OMRX dominans i portföljen för värden på 
RF upp till 0,5 % per månad. Detta trots att SIX RX uppvisar en avkastning som 
är närmare fem gånger högre och en Sharpekvot som är närmare dubbelt så hög 
som den för OMRX. 
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Vikter - Periodundersökning, högkonjunktur 9701-9912
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Diagram 4.5 Optimala portföljvikter för SPAX, SIX RX och OMRX på månadsbasis vid olika nivå på riskfri ränta 
för perioden 9701-9912. 

I diagram 4.7 visas motsvarande portföljvikter för perioden 0001-0212, vilken 
känntecknas av lågkonjunktur, noteras att OMRX dominerar portföljen för 
samtliga nivåer på den riskfria räntan. Som väntat utesluts SIX RX helt ur 
portföljen, då en lågkonjunktur och det hårda ekonomiska klimatet i en sådan slår 
hårt mot ett lands börs och därmed SIX RX. Något förvånande är att SPAX, med 
en för perioden genomsnittlig avkastning på 0,00 % per månad, ändå tar plats i 
den optimala portföljen för låga nivåer på den riskfria räntan. Detta visar återigen 
på betydelsen av att hitta tillgångar med rätt korrelation till varandra för att bygga 
upp en optimal portfölj med hög avkastning och låg risk. 

Vikter - Periodundersökning, lågkonjunktur 0001-0212
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Diagram 4.6 Optimala portföljvikter för SPAX, SIX RX och OMRX på månadsbasis vid olika nivå på riskfri ränta 
för perioden 0001-0212. 
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4.2.2.3 Sammanfattning Periodundersökning – Optimal allokering 

Generellt gäller att OMRX tar en stor plats i alla optimala portföljer. Detta har en 
förklaring i att den riskfria ränta under hela tioårsperioden haft en neråtgående 
trend vilket ger den direkta följden att obligationspriser stiger. Den enda 
periodundersökningen där inte RF sjönk emellan de olika periodindelningarna var 
konjunkturundersökningen och där spelade SPAX en stor roll. 

Bortsett från just konjunkturundersökningen så ges SPAX en större del i den 
optimala portföljen ju närmare dagens datum studien kommer. Den gemensamma 
nämnaren med detta torde vara låg riskfri ränta. Även inom varje period ses i 
viktdiagrammen att ju lägre värde på RF desto större vikt i SPAX. 

Intressant är SIX RX ringa vikt i de olika optimala portföljerna. En jämförelse, 
liknande den i Månadsundersökning, visar att skillnaden mellan svenskars 
investeringar i aktie- och räntebärande tillgångar inte alls stämmer överens med 
den optimala portföljens sammansättning. Detta är ett faktum oavsett vilken sorts 
period, hög- eller lågkonjunktur, och oavsett vilken längd perioden har. 

Studeras alla viktdiagrammen ur SPAX synvinkel ligger den i princip aldrig i 
topp, vilket är naturligt då det är en trygghetsplacering. Det intressanta är snarare 
att SPAX tar plats i fler optimala portföljer än SIX RX och vid flera tillfällen med 
en större vikt. Om viktdiagrammen sedan studeras vid dagens räntenivå (ca. 0,14 
% per månad) så blir SPAX betydelse än större gentemot SIX RX, men även emot 
OMRX. 

4.3 Årsundersökning 

Undersökningen baseras på årskursdata för de tre tillgångarna SPAX, SIX RX och 
OMRX. RF utgörs av ett genomsnitt för den riskfria räntan under perioden 9701-
0601, som beräknats utifrån årskursdata för densamma. 

Undersökningen gjordes för att utvärdera de tre tillgångarnas respektive 
prestation, samt för att avgöra hur stor vikt som respektive tillgång har i den för 
perioden optimala portföljen. 

Då undersökningen gjordes på årskursdata innebär det att de enskilda tillgångarna 
samt portföljer av dessa kan ses som placeringar kontinuerligt gjorda med ett års 
placeringshorisont över hela den studerade tidsperioden. 
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4.3.1 Avkastning, risk och Sharpekvot 

I denna del av årsundersökningen beräknades avkastning, risk och Sharpekvot för 
respektive tillgång. Som tabell 4.7 visar nedan är SIX RX den tillgång som 
uppvisar högst avkastning för perioden. Denna avkastning har dock åstadkommits 
till en mycket hög risk, vilket gör att tillgångens Sharpekvot inte når upp till 
motsvarande för OMRX. Detta är den tillgång som uppvisar högst Sharpekvot och 
som haft en förhållandevis hög avkastning för perioden. En avkastning som till 
stor del drivits upp av att räntenivån i Sverige har sjunkit flera procentenheter 
under den studerade tidsperioden. I genomsnitt har den riskfria räntan legat på 
3,31 procent för perioden, men har under densamma successivt fallit från tidigt 
noterade högsta nivån på cirka 4,4 procent till dagens nivå på runt 1,5 procent. 

SPAX är den av de tre tillgångarna som uppvisar lägst årlig avkastning och 
Sharpekvot. Som tabellen visar är dessa resultat på det hela taget analoga med 
motsvarande resultatmått för månadsundersökningen, vilka redovisades i tabell 
4.1. 

Genomsnittliga resultat - Årsundersökning 9602-0601     
Undersökning  SPAX SIXRX OMRX RF
Avkastning  6,02% 18,83% 7,79% 3,31%
Risk  9,73% 31,89% 5,63% 
Sharpekvot  0,28 0,49 0,80  
Tabell 4.7 Genomsnittlig avkastning, risk och Sharpekvot för SPAX, SIX RX och OMRX, samt genomsnittlig riskfri 
ränta på årsbasis för perioden 9602-0601. 

4.3.2 Optimal allokering – Mean variance 

Denna undersökning innefattar beräkningar av de optimala portföljvikterna för 
respektive tillgång i enlighet med Mean variance-kriteriet, under förutsättning att 
riskfri tillgång fanns. För optimal portfölj och minsta-variansportföljen 
beräknades även årlig avkastning och risk för den studerade tidsperioden. 

Undersökningen genomfördes på samma sätt som motsvarande studie på 
månadsdata och gjordes med syftet att bestämma hur stor vikt respektive tillgång 
har i den optimala portföljen samt minsta-variansportföljen. Syftet var också att 
åskådliggöra dessa portföljers avkastning och risk. Här utav var det sedan möjligt 
att studera eventuella skillnader mellan den optimala portföljens sammansättning 
och motsvarande för svenskars genomsnittliga portfölj. 
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I tabell 4.8 visas detaljerad information kring den optimala portföljens, samt 
minsta variansportföljens sammansättning, avkastning och risk vid den för hela 
perioden genomsnittliga riskfria räntan. Som tabellen visar domineras den 
optimala portföljen av OMRX medan SIX RX, med sin för perioden mycket höga 
avkastning, förvånansvärt nog endast utgör en tiondel av portföljen. SPAX, som 
uppvisar både lägst avkastning och Sharpekvot, är som väntat den tillgång som får 
minst andel i portföljen. 

I minsta variansportföljen är förhållandena dock något annorlunda. OMRX är 
förvisso den tillgång som dominerar portföljen, men SIX RX utesluts helt medan 
SPAX utgör så stor andel som 30 procent av den optimala portföljen. 

Att OMRX är den tillgång som har störst andel i de bägge portföljerna är inte 
särskilt förvånande då de enskilda tillgångarnas resultat i tabell 4.7 beaktas. Något 
mer förvånande är att SIX RX, trots sin mycket höga avkastning och 
förhållandevis höga Sharpekvot, inte får större vikt än blott tio procent i den 
optimala portföljen. Att SPAX får en mycket liten del i den optimala portföljen 
känns naturligt, men en ännu större dominans av OMRX väntades i minsta 
variansportföljen då tillgången uppvisar både högre avkastning och lägre risk än 
SPAX. 

Vad gäller de båda portföljernas avkastning och risk visar tabellen att dessa är 
relativt likvärdiga för de bägge. Den optimala portföljen har något högre 
avkastning men, likt teorin implicerar, också något högre risk. Båda portföljerna 
har en avkastning som i procent är större en dess risk, vilken endast OMRX 
uppvisar i undersökningen av de enskilda tillgångarna. Detta beror på dels på att 
portföljerna till stor del består av OMRX, men också på den risksänkande effekt 
som diversifieringen medför. 

Om vikterna i tabellen jämförs med de i diagram 2.1, som visar svenskars 
sparandes fördelning mellan aktie- och räntebärande placeringar, kan slutsatsen 
dras att svenskars portföljvikt i aktiesparande under den senaste tioårsperioden 
varit flera gånger större än vad det konstruerade diagrammet för den optimala 
portföljen implicerar. Detta då svenskars genomsnittliga portfölj har haft ett 
viktförhållande för aktie- och räntesparande som pendlat i intervallet 60-40 
procent mellan de båda. 

Optimala portföljer - Årsundersökning 9602-0601     
 Vikter Avkastning Risk

Undersökning SPAX SIXRX OMRX Portfölj Portfölj
RF historisk 0,04 0,10 0,86 8,79% 5,39%
Minstavarians-portfölj 0,30 0,00 0,70 7,26% 4,23%
Tabell 4.8 Portföljvikter för SPAX, SIX RX och OMRX i optimal portfölj och minsta varians-portfölj vid 
genomsnittlig historisk riskfri ränta, samt avkastning och risk på årsbasis för respektive portfölj för perioden 9602-
0601. 
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Dessa portföljer är dock endast optimala vid en riskfri ränta på exakt 3,31 procent 
per år, vilket är genomsnittet för perioden. Nivån på den riskfria räntan har 
emellertid fluktuerat en hel del och har sett över hela perioden sjunkit med flera 
procentenheter. För att på ett tydligare och mer övergripande sätt åskådliggöra 
portföljernas sammansättning visas diagram 4.9 nedan, där de optimala 
portföljvikterna för respektive tillgång visas som en funktion av nivån på den 
riskfria räntan. 

I diagrammet synes att OMRX är den tillgång som dominerar den optimala 
portföljen upp till mycket höga nivåer på den riskfria räntan. För nivåer över cirka 
åtta procent för densamma domineras portföljen istället helt av SIX RX, som vid 
lägre nivåer på den riskfria räntan endast utgör en förhållandevis liten del av 
portföljen. För SPAX, som uppvisar sämst resultat av de tre tillgångarna, visas att 
för nivåer på den riskfria räntan understigande genomsnittet för perioden utgör 
tillgången en relativt stor del av portföljen. För nivåer under tre procent är SPAX 
andel i portföljen också större än den för SIX RX. Detta är de nivåer som den 
riskfria räntan befunnit sig på under de senaste tre åren. Sägas skall dock att 
SPAX helt utesluts ur den optimala portföljen vid nivåer på den riskfria räntan 
strax över genomsnittet för perioden. 

 
Diagram 4.7 Optimala portföljvikter för SPAX, SIX RX och OMRX på årsbasis vid olika nivå på riskfri ränta för 
perioden 9602-0601. 

4.3.3 Index 

I denna undersökning konstruerades ett index för var och en av de tre tillgångarna 
samt RF utifrån årskursdata för desamma. Detta gjordes för att grafiskt 
åskådliggöra den kumulativa avkastningen för respektive tillgång sett över hela 
den studerade tidsperioden. 
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I diagram 4.10 visas att SIX RX har den absolut högsta avkastningen av de olika 
tillgångarna sett över hela tidsperioden. SIX RX är som diagrammet visar också 
den tillgång vars avkastning fluktuerat mest under perioden, vilket är en orsak till 
att tillgången i tidigare gjorda beräkningar endast utgjort en marginell andel av 
den optimala portföljen. Som synes har SPAX och OMRX haft en betydligt 
stabilare utveckling, där OMRX dubblerat sitt indexvärde och SPAX avkastat 
totalt cirka 75 procent över tioårsperioden. 

Om investeringarna inte beaktas utifrån hela tioårsperioden, utan exempelvis 
utifrån en ettårig placeringshorisont, visar diagrammet att det krävs god timing för 
att till fullo dra nytta av SIX RX totalt sett goda utveckling. I viss mån visar 
diagrammet att så är fallet även för SPAX, men dock inte alls i samma 
utsträckning som för SIX RX. OMRX är den tillgång i undersökningen som har 
minst volatilitet och då den endast uppvisar negativ avkastning för ett år under 
hela perioden är vikten av timing inte alls lika stor för denna tillgång. 

 
Diagram 4.8 Årlig indexutveckling för SPAX, SIX RX, OMRX och riskfri ränta mellan 9602 och 0601. 

4.4 Buy and Hold-undersökning 

Undersökningen är genomförd på årskursdata för SIX RX, OMRX och den 
riskfria räntan. Som dataunderlag för SPAX används nu emissionskurs och 
inlösenkurs samt startdag och slutdag för den första undersökningen 4.4.1 och den 
framarbetade Buy and hold-kursdata, som förklarades närmare i avsnitt 3.4.1.4, i 
den andraundersökningen 4.4.2. 

Då undersökningen är genomförd över hela tioårsperioden, utan köp- eller 
säljmöjligheter för SPAX under dess löptid, är undersökningen tänkt att fungera 
som en utvärdering med en placeringshorisont över varje enskild SPAX löptid. 
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4.4.1 Avkastning, risk och löptid per SPAX 

I tabell 4.9 redovisas resultaten för varje enskild SPAX, alltså inte en studie för 
medelavkastningarna. Dessa resultat är inte direkt jämförbara med ett index utan 
skulle passa bäst i en jämförande undersökning med andra aktieindexobligationer, 
vilket inte görs i denna studie. 

Då aktieindexobligationer från början är tänkta att fungera såsom enskilda 
invetseringar, inte instrument att ”trada” med, är resultaten i tabellen nedan 
egentligen av stor vikt. Granskas den genomsnittliga årsavkastningen för SPAX 
(8,32 % per år) ses att den ligger en bit ovanför både genomsnittet i 
Månadsundersökning (0,48 % per månad ~ 5,91 % per år) och genomsnittet i 
Årsundersökning (6,02 % per år). SPAX uppvisar alltså högst avkastning då 
investeringen görs utifrån ett Buy and hold-perspektiv. 

Resultaten i tabellen kan även fungera som en faktaruta för att bilda en 
uppfattning om det ungefärliga utseendet för en SPAX vad gäller avkastning, risk 
och löptid. Resultaten nedan kan därför sägas vara de förväntade för varje enskild 
investering i en SPAX. 

Genomsnittliga resultat - Buy and hold-undersökning 950101-051231 
total avkastning/SPAX    27,92% 
årsavkastning/SPAX    8,32% 
volatilitet/SPAX    16,02% 
löptid år/SPAX    3,39 
Tabell 4.9 Genomsnittlig avkastning för SPAX/löptid och SPAX/år, samt genomsnittlig volatilitet/SPAX och löptid 
år/SPAX. 

4.4.2 Index 

I denna underökning har ett index för var och en av de tre tillgångarna samt RF 
skapats, detta för att åskådliggöra den kumulativa avkastningen för respektive 
tillgång. För SIX RX, OMRX och riskfri ränta används månadskursdata och för 
SPAX används Buy and hold-kursdata. Resultatet visas i diagram 4.11. 

Diagrammet visar att SIX RX har den bästa utvecklingen sett över hela perioden, 
den har även en volatilitet som vida överstiger OMRX. Detta gör att timingen för 
en investering i SIX RX blir kritisk. 

Studeras SPAX ses att indexet presterade jämförbart med OMRX fram till 2001, 
men att SPAX därefter haft en sämre utveckling. 
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Index - Buy and Hold-undersökning 950101-051231
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Diagram 4.9 Månatlig indexutveckling för SPAX, SIX RX, OMRX och riskfri ränta mellan 9501 och 0601. 

I tabell 4.10 visas resultaten för indexet som genomsnittlig utveckling per år. Vid 
jämförelse av indexet för SPAX och dess årliga avkastning med genomsnittet för 
varje enskild SPAX avkastning i tabell 4.9 ses att indexet har presterat mer än 2 
procentenheter sämre. 

Det finns inget värde för volatiliteten hos indexet för SPAX i Buy and hold-
undersökningen. Anledningen till detta är sättet som volatiliet, risk, är definierat i 
denna underökning. Risk är här definierad som standardavvikelsen för kursdatan 
som indexet är framräknat på. Då indexet för SPAX i denna undersökning är en 
linjärisering mellan emissionskurs och slutkurs finns ingen standardavvikelse i 
kursdata och därför heller ingen risk i ordets rätta bemärkelse. 

Genomsnittliga resultat - Buy and hold-undersökning 950101-051231 
  SPAX SIXRX OMRX RF  
årsavkastning index 6,10% 17,14% 8,91% 4,12%  
årsvolatilitet över 10 år index  21,15% 4,06%    
Tabell 4.10 Genomsnittlig avkastning för SPAX, avkastning och risk för SIX RX och OMRX, samt genomsnittlig 
riskfri ränta på årsbasis för perioden 9602-0601. 
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5 Slutdiskussion 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi dragit av den studie som 
genomförts. Här ges svaret på huruvida SPAX är ett lönsamt placeringsalternativ 
samt hur stor vikt tillgången i sådana fall borde ha i en portfölj. Vi lägger även 
fram förslag till vidare forskning. 

5.1 Slutsatser 
Utifrån de resultat som tidigare redovisats har ett antal slutsatser kunnat dras. 
Nedan redovisas slutsatserna för var och en av de olika undersökningarna samt de 
övergripande slutsatserna för hela studien. 

5.1.1 Slutsatser Månadsundersökning 

SPAX uppvisar förhållandevis mediokra resultat för både avkastning och 
Sharpekvot. I bägge hänseenden blir SPAX slagen av både OMRX och SIX RX. 
Detta tyder på att en investeringsstrategi på månadsbasis med SPAX som enda 
tillgång3 ger ett lågt förväntat resultat. Grunden till denna slutsats förstärks då det 
konstruerade indexet betraktas, där SPAX också uppvisar sämst indexutveckling 
sett över hela perioden. 

Vidare undersöktes optimal allokering enligt Mean variance-kriteriet. 
Undersökningen visade att SPAX bör utgöra cirka en tiondel av en investerares 
portfölj. Dessutom dras slutsatsen att ju mer riskavert en investerare är, desto 
större andel bör placeras i SPAX. Slutsatserna dras utifrån framräknade resultat 
för ett genomsnittligt värde på den riskfria räntan, RF, över hela perioden. 

Den riskfria räntan har under perioden visat en neråtgående trend och studeras den 
nivå som räntan ligger på idag, har SPAX en än mer given plats i den optimala 
portföljen. Undersökningen visade även att både givet RF för den undersökta 
perioden och nivån på den riskfria räntan idag så har svenskars genomsnittliga 
portföljer en felaktig viktfördelning mellan aktie- och räntebärande sparande. 

                                                 
3 Det bör påminnas att SPAX i denna benämning utgörs av medelavkastningarna för de vid varje 
tidpunkt utestående SPAXarna, och egentligen inte en enda tillgång. 
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5.1.2 Slutsatser Periodundersökning 

Vad gäller avkastning och Sharpekvot visar även denna undersökning att SPAX 
som enskild tillgång presterar förhållandevis mediokra resultat över de olika 
perioderna. Överlag är OMRX den tillgång som presterar bäst resultat i studien, 
vilket till stor del beror på det faktum att räntenivån i Sverige har minskat markant 
under perioden. Det skulle därför vara intressant att se hur ett omvänt scenario 
hade påverkat studien. 

Ett annat resultat av den sjunkande räntenivån torde vara den över perioderna 
konsekvent sjunkande risken för SPAX, ett förhållande som inte gäller för de två 
andra tillgångarna. Detta beror bland annat på den minskade deltagandegraden för 
nyemitterade SPAX som den sjunkande räntan för med sig. 

Den mest intressanta slutsatsen som går att dra av avkastningsberäkningarna i 
periodundersökningen är att SPAX synes hålla vad den lovar. Det vill säga att den 
ger bäst avkastning för de perioder som kännetecknas av högkonjunktur och/eller 
börsuppgång, samtidigt som den inte uppvisar negativ avkastning för någon 
period då dessa förhållanden var de omvända. 

I nästa del av periodundersökningen studerades optimal portfölj. Här visade det 
sig att SPAX finns närvarande i samtliga optimala portföljer då den riskfria räntan 
befinner sig på en nivå strax under genomsnittet för hela tioårsperioden. Detta 
skall ställas i relation till att SIX RX inte finns representerad alls i flera av de 
optimala portföljer som konstruerats då räntenivån ligger omkring eller en bit 
under genomsnittet för hela tioårsperioden. Detta är nivåer på den riskfria räntan 
som varit gällande sedan 2001. Slutsatsen från undersökningen dras att SPAX bör 
finnas med i portföljen oavsett konjunktur i ekonomin eller klimat på börsen. 

SPAX vikt i portföljen är i princip aldrig den dominerande, vilket är fallet för 
OMRX och beror som tidigare sagts till stor del på det gynnsamma klimatet för 
OMRX med en fallande räntenivå. Trots detta utgör SPAX hela tiden en 
betydande andel av den optimala portföljen desto mer räntenivån sjunker. Detta 
förklaras bland annat av att SPAX och OMRX är så pass okorrelerade som de är. 

5.1.3 Slutsatser Årsundersökning 

Denna undersökning skiljer sig inte markant åt från motsvarande gjord på 
månadsdata, varken i utförande eller i uppvisat resultat. Dock skiljer sig syftet 
genom att denna undersökning ser till investeringar med ett års 
placeringshorisont. 
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Till att börja med kan sägas att SPAX även i denna studie uppvisar mediokra 
resultat avseende avkastning och Sharpekvot, då den studeras som enskild 
tillgång. SPAX kan således ej heller här ses som en enskilt bra investering på 
årsbasis sett över hela tioårsperioden. Detta intryck bekräftas också av det 
konstruerade indexet. 

I undersökning av optimal allokering erhölls resultatet att SPAX utgjorde mindre 
andel i den optimala portföljen än motsvarande baserad på månadsdata, samtidigt 
som den utgjorde dubbelt så stor vikt i minsta-variansportföljen som den för 
månadsdata. Av detta dras slutsatsen att SPAX på ett tydligare sätt får karaktären 
av en lågriskplacering kontra SIX RX och OMRX då placeringshorisonten är ett 
år istället för en månad. Detta stämmer också bättre överrens med SPAX 
grundtanke att till stor del fungera som trygghetsplacering. 

Jämförs istället de olika portföljernas avkastning och risk mellan 
Månadsundersökning och Årsundersökning ses att risken är betydligt lägre i både 
optimal portfölj samt minsta-variansportföljen i den sistnämnda undersökningen. 
Även värdena på korrelationen mellan SPAX och OMRX är lägre (bättre), varför 
de båda utgör goda komplement vid sammansättningen av en investeringsportfölj. 
Likt undersökningen på månadsdata implicerar resultaten att ju lägre nivå på den 
riskfria räntan, desto större andel av portföljen bör placeras i SPAX. 

Även i denna undersökning visar också resultaten att svenskars genomsnittliga 
portföljer har och har haft en alldeles för stor andel av sitt sparande placerat i 
aktierelaterade tillgångar. 

5.1.4 Slutsatser Buy and hold-undersökning 

Denna undersökning började med en utvärdering av varje enskild SPAX. I 
jämförelse med avkastningen för den konstruerade SPAX-tillgången i Månads- 
respektive Årsundersökning konstateras att SPAX i denna undersökning uppvisar 
en signifikant positiv skillnad sett till avkastning. Av detta dras slutsatsen att det 
är under denna förutsättning, då SPAX investeras i på buy-and-hold-basis, som 
tillgången kommer bäst till sin rätt och därigenom uppvisar en högre årlig 
avkastning. 

Då SPAX-index i denna undersökning konstruerades genom linjäriseringar utifrån 
enbart emissions- och lösenkurser uppvisar index inte negativ avkastning för 
något år under perioden. Däremot uppvisar det en sämre årlig avkastning än den 
genomsnittliga för varje enskild SPAX. Sett över hela perioden är SPAX också 
det index som ger sämst avkastning av de tre olika tillgångarna. Slutsatsen kring 
detta är dock att denna skillnad beror på beräkningstekniska detaljer för 
avkastningens medelvärde snarare än någon annan bakomliggande faktor. 
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5.1.5 Sammanfattning slutsatser 

Ur ovanstående analyser och resonemang dras följande övergripande slutsatser 
angående denna studie i allmänhet och SPAX i synnerhet: 

• SPAX ger bäst resultat då investering i tillgången sker utifrån ett Buy and 
hold-perspektiv. Detta visas klart och tydligt då undersökningarna jämförs 
med varandra. Resultatet var även väntat då SPAX konstruktion, med ett 
känt lägsta slutvärde, implicerar detta. SPAX är alltså till karaktären att 
betrakta som ett långsiktigt placeringsobjekt. 

• SPAX bör, oavsett konjunkturläge eller börsklimat, alltid finnas med i den 
optimala portföljen för räntenivåer på eller under den genomsnittliga 
riskfria räntan. SPAX fungerade även som den trygghetsplacering den var 
tänkt genom att följa uppgångar i markanden men inte för någon period 
uppvisa ett negativt resultat. 

• Ju lägre den riskfria räntan är desto större andel av portföljen bör utgöras 
av SPAX. Detta framkommer tydligt när viktdiagrammen studeras i 
respektive undersökning. Särskilt signifikant är detta faktum på de 
räntenivåer som varit gällande de senaste åren. 

• Att enbart investera i ett likaviktat SPAX-index (såsom i denna 
undersökning) ger inget bra resultat. Studien visar att det konstruerade 
indexet har svårt att vid jämförelse av Sharpekvot mäta sig emot de andra 
tillgångarna. Däremot har detta SPAX-index gynnsam korrelation med 
andra tillgångar, vilket gör den till ett bra komplement i 
investeringsportföljer. 

• Svenskars genomsnittliga sparandeportfölj är felviktad. Studien visar klart 
och tydligt att aktiesparandet (SIX RX) har för stor vikt i portföljen på 
bekostnad av räntesparande (SPAX, OMRX). Detta implicerar även att 
portföljen har en onödigt stor risk. 

Studien visar alltså att SPAX har varit en lönsam investering oavsett 
placeringshorisont. Resultatet kan dock inte mäta sig med övriga studerade 
tillgångar i en situation då endast ett investeringsalternativ väljs. SPAX bör 
däremot ingå i en optimal portfölj utifrån de tillgångar som studerats här. Hur stor 
denna optimala allokering varit varierar, dock har SPAX betydelse ökat då värdet 
på den riskfria räntan sjunkit. Sett till dagens räntenivå bör SPAX därför utgöra en 
väsentlig del. 
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5.2 Förslag till vidare forskning 

En observation som gjorts under studiens gång är huruvida begränsningen att bara 
ta med data för SPAX som emitterats och löpt underperioden påverkat SPAX 
resultat negativt. Kursdata förefaller ha varit mer positiva för SPAX som antingen 
löpt ut i början av undersökningsperioden eller emitterats i slutet av 
undersökningsperioden, dessa har dock ej kommit med i undersökningen pga. att 
de löpt över tidsbegränsningen. Då kursdata räknades fram som 
medelavkastningen kan detta ha påverkat kursdata negativt. Vidare forskning 
skulle även alltså kunna beröra ämnet i en undersökning där alla SPAX ingår och 
ingen begränsning görs för att de måste ha emitterats och löpt ut under själva 
undersökningsperioden. Det skulle även vara intressant att göra samma 
undersökning på en period som inte kännetecknades av sjunkande riskfri ränta. 

En fråga som också kan ställas är om det finns ett samband mellan lättheten att 
tillgodogöra sig informationsvärdet ett avkastningsindex utveckling samt 
exponeringstiden i media av just avkastningsindex och hur svenskar viktar sina 
portföljer. Detta ska ställas emot svårigheten i att tillgodogöra sig 
informationsvärdet och den ringa exponeringstiden i media som volatiliteten hos 
samma index får. Studier kring svenskars viktning av sparandeportföljen i 
förhållande till det som impliceras av ekonomisk teori skulle därför kunna ses som 
intressant. 

Som förslag till vidare forskning skulle det även vara intressant att studera 
huruvida SPAX verkligen används som ett komplement för diversifiering av 
portföljer, eller om det ses som ett alternativ till aktier. För om SPAX används på 
ett sätt så att tillgången avyttras eller köps under dess löptid så kommer 
prissättningen på andrahandsbörsen spela en större roll, vilket gör att en 
undersökning av dessa också skulle vara intressant. 
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Appendix 1 – Periodundesökning, 3 år 

Periodundersökning, 3 år – Avkastning, risk och Sharpekvot 

I den första perioden (9602-9905) sjunker den riskfria räntan från relativt höga 
nivåer vilket syns i en mycket hög avkastning på OMRX, 0,99 % per månad i 
tabell 1. Även SIX RX och SPAX uppvisar god avkastning men då OMRX har en 
mycket låg risk presterar den bättre enligt Sharpekvoten. SIX RX uppvisar mycket 
god avkastning till men till hög risk, trots detta har den högre Sharpekvot än 
SPAX som för perioden ger lägst avkastning av de tre. 

I efterföljande period (9906-0209) ligger den riskfria räntan på en relativt stabil 
nivå något under genomsnittet för föregående period. Avkastningarna är betydligt 
lägre för samtliga tre tillgångar. Det stabila ränteläget gör att OMRX uppvisar en 
betydligt lägre avkastning än föregående period, medan den sjunkande börsen gör 
att SIX RX uppvisar en kraftigt negativ avkastning på -0,76 % per månad. SPAX 
uppvisar en positiv avkastning, om än förhållandevis låg. Sharpekvoterna är 
generellt för perioden mycket låga och återigen är det OMRX som uppvisar bäst 
sådan. 

Intressant är även att trots att avkastningarna och Sharpekvoten för de tre 
tillgångarna sjunker så minskar risken konsekvent för endast SPAX. Detta kan 
vara resultatet av den kapitalgaranti som finns inbyggd i alla 
aktieindexobligationer. Denna gör ju att värdet på SPAX inte sjunker lägre än till 
en viss nivå även om dess index fortsätter att sjunka. 

I nästa period (0210-0601) är den riskfria räntan betydligt lägre än i de två tidigare 
perioderna. Den riskfria räntan är dessutom konstant sjunkande från en högre nivå 
till en nivå betydligt lägre än medelvärdet. 

Den sjunkande riskfria räntan gör återigen att OMRX har en större avkastning än 
föregående period. SIX RX uppvisar en mycket hög avkastning till en relativt låg 
risk. SPAX uppvisar den lägsta avkastningen av de tre, men också till den lägsta 
risken. Förhållandena åskådliggörs även av Sharpekvoten för de tre tillgångarna 
där SIX RX uppvisar en marginellt bättre kvot än SPAX. Observera dock att detta 
för SIX RX sker till en mycket högre risk och avkastning. Denna period är även 
den enda av dessa tre perioder där OMRX inte ligger i topp vad gäller Sharpekvot, 
detta trots att den riskfria räntan under hela perioden är sjunkande. 
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Genomsnittliga resultat - Periodundersökning, 3 år     
Undersökning   SPAX SIXRX OMRX RF
9602-9905: Avkastning 0,88% 2,24% 0,99% 0,37%
  Risk 3,62% 5,28% 1,04%  
  Sharpekvot 0,14 0,35 0,60  
         
9906-0209: Avkastning 0,08% -0,76% 0,32% 0,32%
  Risk 2,59% 7,66% 1,07%  
  Sharpekvot -0,09 -0,14 0,01  
         
0210-0601: Avkastning 0,49% 2,43% 0,55% 0,20%
  Risk 0,67% 4,94% 0,94%  
  Sharpekvot 0,44 0,45 0,36  

Tabell 1 Genomsnittlig avkastning, risk och Sharpekvot för SPAX, SIX RX och OMRX, samt genomsnittlig riskfri 
ränta på månadsbasis, för perioderna 9602-9905, 9906-0209 och 0210-0601. 

Periodundersökning, 3 år – Optimal allokering 

I tabell 2 redovisas de optimala portföljerna för respektive tillgång vid 
genomsnittlig riskfri ränta, RF, när tioårsperioden delats in i tre lika långa 
perioder. Även avkastning och risk för dessa portföljer visas. 

Som tabellen visar skiljer sig både portföljernas, avkastning och risk åt mellan de 
tre perioderna. Endast den mellersta perioden har en optimal portfölj som utesluter 
någon tillgång helt. I detta fall gäller det både SPAX och SIX RX som utesluts 
och portföljen består enbart av OMRX. Det är också denna period som den 
optimala portföljen uppvisar sämst avkastning. 

Generellt kan sägas att alla tre periodernas portföljer har en låg risk. Tabellen 
visar även den stora variation i sammansättning av de optimala portföljerna och 
hur olika diversifiering av samma tillgångar kan se ut. 

Som tabellen visar skiljer sig portföljsammansättningen åt mellan de olika 
perioderna. I den första av de tre perioderna domineras portföljen av OMRX, trots 
att både SPAX och SIX RX uppvisar högre avkastning. I efterföljande period tar 
OMRX helt över portföljen då SPAX och SIX RX uppvisar marginell respektive 
negativ avkastning. I den tredje och sista perioden domineras portföljen av SPAX 
som uppvisar en hög Sharpekvot. Denna är dock inte i samma nivå som den för 
SIX RX, som trots detta endast har en liten vikt i portföljen. Sägas skall att dessa 
optimala portföljer endast är just optimala vid just den exakta nivån på RF för 
respektive period. För att tydligare åskådliggöra den optimala portföljens 
sammansättning för varje period konstrueras också viktdiagrammen nedan. 
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Optimala portföljer - Periodundersökning, 3 år     
   Vikter  Avkastning Risk
Undersökning SPAX SIXRX OMRX Portfölj Portfölj
9602-9905: 0,06 0,09 0,84 1,10% 1,04%
9906-0209: 0,00 0,00 1,00 0,32% 1,07%
0210-0601: 0,62 0,08 0,30 0,67% 0,67%
Tabell 2 Portföljvikter för SPAX, SIX RX och OMRX i optimala portföljer på månadsbasis, samt avkastning och 
risk för respektive portfölj för perioderna 9602-9905, 9906-0209 och 0210-0601. 

I diagram 1 visas den optimala sammansättningen vikter av de tre tillgångarna för 
olika nivåer på den riskfria räntan under perioden 9602-9905. Som synes ser 
viktförhållandena ungefär likadana ut förutom för de allra högsta nivåerna på den 
riskfria räntan. Uppenbart är att OMRX dominerar portföljen totalt, men det 
intressanta är att samtliga tre tillgångar ingår i den optimala portföljen för nivåer 
på RF så högt som upp till 0,8 procent per månad. 

Vikter - Periodundersökning, 3 år 9602-9905 
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0,00% 0,19% 0,37% 0,56% 0,74% 0,93%
SPAX SIXRX OMRX

 
Diagram 1 Optimala portföljvikter för SPAX, SIX RX och OMRX på månadsbasis vid olika nivå på riskfri ränta 
för perioden 9602-9905. 

I diagram 2 för perioden 9906-0209 visas att OMRX helt och hållet dominerar 
den optimala portföljen för alla nivåer på den riskfria räntan. Det intressanta här är 
dock det faktum att SIX RX helt utesluts, medan SPAX tar plats i portföljen vid 
nivåer på den riskfria räntan upp till cirka 0,18 procent per månad. I 
sammanhanget kan nämnas att motsvarande ränta idag ligger på ungefär 0,14 
procent. 
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Vikter - Periodundersökning, 3 år 9906-0209
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Diagram 2 Optimala portföljvikter för SPAX, SIX RX och OMRX på månadsbasis vid olika nivå på riskfri ränta 
för perioden 9906-0209. 

I diagram 3 för perioden 0210-0601 visas att SPAX till stor del dominerar den 
optimala portföljen för nivåer på den riskfria räntan upp till cirka 0,45 procent per 
månad. Intressant att notera är att SIX RX, som uppvisar periodens högsta 
avkastning och Sharpekvot, inte får särskilt stor andel i portföljen förutom på 
mycket höga nivåer på den riskfria räntan. Liknande resonemang kan föras kring 
OMRX vilken, trots relativt liknande karaktäristika som SPAX i tabell 4.3, får en 
vikt i den optimala portföljen som är ungefär hälften så stor som den för SPAX. 

 
Diagram 3 Optimala portföljvikter för SPAX, SIX RX och OMRX på månadsbasis vid olika nivå på riskfri ränta 
för perioden 0210-0601. 

Vikter - Periodundersökning, 3 år 0210-0610 
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Appendix 2 – VBA makro 

1 
 
Sub Sortera() 
    Do While IsEmpty(ActiveCell.Offset(0, 0)) = False 
        If ActiveCell.Offset(0, 0) = Null Then 
            ActiveCell = ActiveCell.Offset(-1, 0) 
            ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
        Else 
            ActiveCell = ActiveCell.Offset(0, 0) 
            ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
        End If 
    Loop 
End Sub 
 
2 
 
Sub Linearisering() 
    Dim i As Integer 
    Do While IsEmpty(ActiveCell) = True 
        i = i + 1 
        ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
    Loop 
    ActiveCell.Offset(-i, 0).Select 
    Dim j As Single 
    Dim k As Single 
    j = ActiveCell.Offset(-1).Value 
    k = ActiveCell.Offset(i).Value 
    Dim v As Single 
    v = (k / j) ^ (1 / (i + 1)) 
    Dim w As Single 
    w = j * v 
    Do While IsEmpty(ActiveCell.Offset(0, 0)) = True 
        If IsEmpty(ActiveCell.Offset(0, 0)) = True Then 
            ActiveCell = w 
            ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
            w = w * v 
        'Else 
            'ActiveCell = ActiveCell.Offset(0, 0) 
            'ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
        End If 
    Loop 
End Sub 
 
3 
 
Sub Solve() 
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       SolverOk SetCell:=Range("theta_m"), MaxMinVal:=1, ValueOf:="0", 
ByChange:=Range("x_m") 
       SolverSolve UserFinish:=True 
End Sub 
Sub Doit() 
    Range("results_m").ClearContents 
    For counter = -10 To 39 
        Range("c_m") = 0.002974583 + counter * 0.0002974583 
        Solve 
        Application.SendKeys ("{Enter}") 
        Range("results_m").Cells(counter + 11, 1) = ActiveSheet.Range("c_m") 
        Range("results_m").Cells(counter + 11, 2) = ActiveSheet.Range("sigma_m") 
        Range("results_m").Cells(counter + 11, 3) = ActiveSheet.Range("mean_m") 
        Range("results_m").Cells(counter + 11, 4) = ActiveSheet.Range("x1_m") 
        Range("results_m").Cells(counter + 11, 5) = ActiveSheet.Range("x2_m") 
        Range("results_m").Cells(counter + 11, 6) = ActiveSheet.Range("x3_m") 
    Next counter 
End Sub 
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Appendix 3 - Korrelationsmatriser 

Korrelationsmatris  Månad. 9602-0601 
 SPAX SIXRX OMRX 

SPAX 1     
SIXRX 0,081 1  
OMRX -0,055 0,057 1
    
    
Korrelationsmatris Period. 9602-9905 

  SPAX SIXRX OMRX 
SPAX 1   
SIXRX 0,027 1  
OMRX -0,040 0,031 1
    
    
Korrelationsmatris Period. 9906-0209 

  SPAX SIXRX OMRX 
SPAX 1   
SIXRX 0,115 1  
OMRX -0,219 -0,054 1
    
    
Korrelationsmatris Period. 0210-0601 

  SPAX SIXRX OMRX 
SPAX 1   
SIXRX -0,013 1  
OMRX 0,065 0,111 1
    
    
Korrelationsmatris Period. 9602-0101 

  SPAX SIXRX OMRX 
SPAX 1   
SIXRX 0,005 1  
OMRX -0,060 -0,012 1
    
    
Korrelationsmatris Period. 0102-0601 

  SPAX SIXRX OMRX 
SPAX 1   
SIXRX 0,250 1  
OMRX -0,130 0,095 1
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Korrelationsmatris Period. 9701-9912 
  SPAX SIXRX OMRX 

SPAX 1   
SIXRX -0,003 1  
OMRX 0,044 0,029 1
    
    
Korrelationsmatris Period. 0001-0212 

  SPAX SIXRX OMRX 
SPAX 1   
SIXRX 0,108 1  
OMRX -0,205 0,031 1
    
    
Korrelationsmatris År. 9602-0601 

 SPAX SIXRX OMRX 
SPAX 1     
SIXRX 0,768 1  
OMRX -0,267 -0,169 1

    
    
Korrelationsmatris Buy. 9502-0601 

 SPAX SIXRX OMRX 
SPAX 1     
SIXRX 0,205 1  
OMRX 0,254 -0,004 1
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Appendix 4 – SPAX och kurser 

SPAX         Kursnoteringar på månadsbasis
Benämning/ Inlösen  Start Slut  Datum SIX RX OMRX riskfri ränta 
Börskod kurs Em kurs dag_justerat dag_justerat 199501 85,299 1792,9 7,91
SPSO9601 215,573% 100% 1996-03-13 1999-09-01 199502 85,21 1810,8 7,41
SPSO9602 248,410% 100% 1996-06-12 1999-12-05 199503 82,234 1843,7 8,2
SPSO9603 330,192% 100% 1996-09-11 2000-03-01 199504 88,777 1795,2 8,46

SPSO9604 273,090% 100% 1996-12-11 2000-06-07 199505 91 1832,9 8,55

SPSO9701 174,746% 100% 1997-03-12 2000-09-06 199506 94,655 1895,5 8,54
SPSO9702 174,746% 100% 1997-06-11 2000-12-06 199507 98,516 1876,4 9,16
SPSO9703 146,057% 100% 1997-09-10 2001-03-07 199508 99,138 1928,4 9,11
FSPO9704 142,702% 100% 1997-12-10 2001-06-06 199509 106,14 1956,2 8,96
FSPO9801 105,670% 100% 1998-03-11 2001-09-05 199510 98,759 2034,7 8,86
FBKO1SV2 204,100% 100% 1995-12-14 1999-02-08 199511 100,3 2077 8,53
FBKO2SV2 250,580% 110% 1995-12-14 1999-02-08 199512 100 2114,6 8,89

FBKO5JN2 100,000% 100% 1995-12-14 1999-02-08 199601 101,75 2160,4 8,61

FBKO6JN2 100,000% 110% 1995-12-14 1999-02-08 199602 107,49 2189 7,86
FBKO3EU2 309,020% 100% 1995-12-14 1999-02-08 199603 109,36 2180,9 7,4
FBKO4EU2 404,770% 110% 1995-12-14 1999-02-08 199604 112,52 2215,8 6,9
FBKO3AS3 100,000% 100% 1996-03-21 1999-03-15 199605 117,05 2244,4 6,22
FBKO4AS3 100,000% 110% 1996-03-21 1999-03-15 199606 117,83 2250,5 6,11
FBKO5JN3 100,000% 100% 1996-03-21 1999-03-15 199607 112,95 2294,4 5,7

FBKO6JN3 100,000% 110% 1996-03-21 1999-03-15 199608 119,18 2298,6 5,29

FBKO1EU3 209,740% 100% 1996-03-21 1999-03-15 199609 124,36 2332,4 5
FBKO2EU3 266,970% 110% 1996-03-21 1999-03-15 199610 127,16 2419 4,77
FBBO1OE6 110,000% 120% 1997-03-28 1999-03-23 199611 137,49 2447,8 4,48
FBBO2VK6 179,570% 120% 1997-03-28 1999-03-23 199612 142,63 2503,1 4,29
FBBO1TM8 110,000% 120% 1997-06-19 1999-06-11 199701 152,68 2547,3 3,71
FBBO2VK8 155,380% 120% 1997-06-19 1999-06-11 199702 159,64 2550,6 3,88

FBBO3US4 217,130% 100% 1995-05-15 2000-02-08 199703 165,65 2571,3 4,14
FBBO4US4 268,055% 110% 1995-05-15 2000-02-08 199704 161,95 2522,6 4,07
FBBO5AS4 100,000% 100% 1995-05-15 2000-02-08 199705 172,4 2558,5 4,08
FBBO6AS4 100,000% 110% 1995-05-15 2000-02-08 199706 183,93 2586,8 4,05
FBBO1EU4 278,981% 100% 1995-05-15 2000-02-08 199707 194,32 2641,6 4,08
FBBO2EU4 356,905% 110% 1995-05-15 2000-02-08 199708 184,95 2659,3 4,15
FBBO1OE5 100,000% 100% 1996-11-28 2001-11-21 199709 197,48 2658,1 4,02

FBBO2OE5 110,000% 120% 1996-11-28 2001-11-21 199710 175,32 2719,7 4,11

FBBO3HK5 100,000% 100% 1996-11-28 2001-11-21 199711 183,95 2692,7 4,15
FBBO4HK5 110,000% 120% 1996-11-28 2001-11-21 199712 182,45 2718,3 4,37
FBBO5VK5 155,170% 100% 1996-11-28 2001-11-21 199801 188,8 2758,1 4,34
FBBO6VK5 192,567% 120% 1996-11-28 2001-11-21 199802 203,1 2815,4 4,19
FBBO1OE7 100,000% 100% 1997-03-21 2002-03-15 199803 216,66 2847,8 4,48
FBBO2OE7 100,000% 120% 1997-03-21 2002-03-15 199804 222,48 2874,1 4,41

FBBO3VK7 133,207% 100% 1997-03-21 2002-03-15 199805 231,43 2891,7 4,51
FBBO4VK7 155,020% 120% 1997-03-21 2002-03-15 199806 233,57 2935,2 4,28
FBBO1TM9 100,000% 100% 1997-06-12 2002-06-07 199807 232,52 2963,5 4,16
FBBO2TM9 110,000% 120% 1997-06-12 2002-06-07 199808 198,96 2982,8 4,18
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FBBO3VK9 109,032% 100% 1997-06-12 2002-06-07 199809 178,44 3001,5 4,17
FBBO4VK9 115,434% 120% 1997-06-12 2002-06-07 199810 186,33 3034,1 4,23
SPSOJPN1 100,000% 100% 1994-12-02 1997-09-16 199811 209,25 3056,8 3,92

SPSOSVE1 197,730% 100% 1994-12-02 1997-09-16 199812 206,33 3114,8 3,63
SPS JPN2 100,000% 111,11% 1995-10-13 1997-10-06 199901 211,28 3155,6 3,46
SPSOJPY3 100,000% 110% 1996-05-17 1998-11-16 199902 214,39 3185 3,14
SPSOJPY4 100,000% 110% 1996-09-10 1998-11-16 199903 220,04 3128,6 3,23
SPSOSV95 192,278% 100% 1995-06-23 1998-09-02 199904 233,66 3177,4 2,87
SPSOHK95 100,000% 100% 1995-06-23 1998-09-02 199905 233,6 3198,8 2,87

SPSOUS95 231,246% 100% 1995-06-23 1998-09-02 199906 246,5 3139 2,97
SPSOTY95 259,975% 100% 1995-06-23 1998-09-02 199907 244,98 3086,2 2,98
SPSOSV2 170,239% 100% 1995-09-11 1998-09-02 199908 249,66 3044,2 2,99
SPSOHK2 100,000% 100% 1995-09-11 1998-09-02 199909 249,36 3032 2,92
SPSOUS2 209,861% 100% 1995-09-11 1998-09-02 199910 269,54 3017,7 3,15
SPSOTY2 237,907% 100% 1995-09-11 1998-09-02 199911 301,34 3042,5 3,14

SPSOTIG2 100,000% 100% 1995-12-21 1999-05-03 199912 350,26 3073,9 3,32
SPSOTIG3 100,000% 100% 1996-02-06 1999-05-03 200001 358,04 3053,4 3,39
SPSOSVEX 100,000% 100% 1996-12-23 1999-11-16 200002 414,54 3059,8 3,47
SPSOSVX2 100,000% 100% 1997-02-12 1999-11-16 200003 398,85 3081,1 3,955
SPSOTVX1 108,327% 100% 1996-05-10 1999-11-16 200004 406,29 3147,5 3,83
SPSOTVX2 106,340% 100% 1996-06-27 1999-11-16 200005 395,01 3148,2 3,96
SPSOEURO 100,000% 100% 1996-12-23 1999-11-16 200006 376,41 3214,7 3,8
SPSOEUR2 100,000% 100% 1997-02-12 1999-11-16 200007 379,66 3190,7 3,93
SPSOEUR3 261,419% 110% 1997-04-09 2000-08-30 200008 386,68 3206,7 3,95
SPSOEUR4 207,612% 100% 1997-04-09 2000-08-30 200009 354,8 3237,4 3,76
SPSOEUR5 100,000% 100% 1997-04-09 2000-08-30 200010 343,46 3252,8 3,96
SPSOEUR6 200,875% 110% 1997-07-10 2000-08-30 200011 319,68 3279,6 3,8
SPSOEUR7 167,250% 100% 1997-07-10 2000-08-30 200012 312,42 3316,1 4,03
SPSOSVE2 168,309% 110% 1997-10-08 2001-05-02 200101 329,53 3376,4 4,11
SPSOSVE3 140,986% 100% 1997-10-08 2001-05-02 200102 293,98 3393,8 3,89
SPSONRD1 175,128% 110% 1997-10-08 2001-05-02 200103 255,9 3399,8 4,11
SPSONRD2 145,614% 100% 1997-10-08 2001-05-02 200104 287,19 3434,8 4
SPSOEUR8 167,518% 110% 1997-10-08 2001-05-02 200105 289,45 3376,4 4,04
SPSOEUR9 142,762% 100% 1997-10-08 2001-05-02 200106 273,88 3368,7 4,02

SPSOOST2 100,000% 115% 1997-06-17 2001-08-16 200107 268,42 3347,1 4,23
SPSOOST3 100,000% 100% 1997-06-17 2001-08-16 200108 247,71 3399,3 4,28
SPSOOST1 131,175% 100% 1996-11-07 2001-11-21 200109 219 3436 4,26
SPSOSVE4 114,968% 100% 1997-11-17 2001-11-21 200110 234,11 3441,3 3,71
FSPOEU10 100,000% 110% 1998-06-19 2001-11-21 200111 261,71 3523,5 3,67
FSPOEU11 100,000% 100% 1998-06-19 2001-11-21 200112 266,05 3495 3,73

FSPOUSA3 107,980% 115% 1998-10-01 2002-03-06 200201 250,27 3470,8 3,73
FSPOEU12 132,256% 115% 1998-10-01 2002-03-06 200202 252,03 3464,6 3,78
FSPOJPN5 100,000% 115% 1998-10-01 2002-03-06 200203 258,91 3466,6 3,89
FSPOJPN6 100,000% 100% 1998-10-01 2002-03-06 200204 238,94 3445,8 4,05
FSPOSVE5 133,037% 115% 1998-10-01 2002-03-06 200205 224,64 3470,3 4,26
FSPOEU13 100,000% 110% 1999-02-17 2002-08-28 200206 207,8 3487,3 4,25

FSPOEU14 100,000% 100% 1999-02-17 2002-08-28 200207 185,04 3538,4 4,23
FSPOVRD1 100,000% 100% 1999-04-23 2002-12-04 200208 180,1 3601,1 4,22
FSPOVRD2 100,000% 110% 1999-04-23 2002-12-04 200209 153,03 3633,2 4,16
FSPOVRD3 100,000% 100% 1999-06-11 2002-12-04 200210 172,75 3681,7 4,17
FSPOVRD4 100,000% 110% 1999-06-11 2002-12-04 200211 194,9 3685,2 4,08
FSPOJPN7 100,000% 110% 1999-06-11 2002-12-04 200212 170,53 3693,6 3,85
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FSPOJPN8 100,000% 100% 1999-10-15 2003-03-05 200301 164,27 3759,5 3,62
FSPOJPN9 100,000% 110% 1999-10-15 2003-03-05 200302 161,67 3801,7 3,71
FSPOJP10 100,00000% 100% 2000-03-15 2003-09-03 200303 158,14 3845,6 3,59
FSPOJP11 100,00000% 110% 2000-03-15 2003-09-03 200304 181,74 3835,4 3,42
FSPOEU15 100,00000% 110% 2000-03-15 2003-09-03 200305 181,41 3849,5 3,48
FSPOIT01 100,00000% 115% 2000-03-15 2003-09-03 200306 189,05 3930,8 3,15
FSPOJP12 100,000% 100% 2000-05-30 2003-11-12 200307 202,29 3954,8 2,81
FSPOJP13 100,000% 110% 2000-05-30 2003-11-12 200308 209,61 3894,9 2,74
FSPOEU16 100,000% 100% 2000-05-30 2003-11-12 200309 202,89 3897,3 2,73
FSPOEU17 100,000% 110% 2000-05-30 2003-11-12 200310 220,98 3951,5 2,73
FSPOIT02 100,000% 115% 2000-05-30 2003-11-12 200311 221,9 3883,7 2,74
FSPOEU18 100,000% 100% 2000-10-04 2004-04-14 200312 228,77 3886 2,73
FSPOEU19 100,000% 110% 2000-10-04 2004-04-14 200401 242,14 3958 2,73
FSPOTE01 100,000% 100% 2000-10-04 2004-04-14 200402 251,27 3985,3 2,56
FSPOTE02 100,000% 110% 2000-10-04 2004-04-14 200403 248,35 4041,9 2,44
FSPOVRD5 100,000% 100% 2000-12-13 2004-06-02 200404 251,57 4108,2 2,03
FSPOVRD6 100,000% 110% 2000-12-13 2004-06-02 200405 248,57 4056,3 2,02
FSPOTIM1 100,000% 110% 2000-12-13 2004-06-02 200406 256,98 4036,3 1,99
FSPOVAL1 128,833% 100% 2002-05-16 2004-05-12 200407 252,22 4058,8 1,98
FSPOVAL2 148,055% 105% 2002-05-16 2004-05-12 200408 250,9 4099,7 1,99
FSPOVAL3 115,751% 100% 2002-06-26 2004-05-12 200409 259,1 4138,8 1,99
FSPOVAL4 127,357% 105% 2002-06-26 2004-05-12 200410 259,07 4156,4 2
FSPORV01 103,50% 100% 2003-03-12 2004-03-03 200411 274,43 4201,2 2
FSPOES01 103,01% 100% 2003-06-11 2004-06-02 200412 276,24 4247,3 1,98
FSPOVRD7 100% 100% 2001-03-28 2004-09-08 200501 278,17 4301,7 2
FSPOVRD8 100% 110% 2001-03-28 2004-09-08 200502 291,16 4350,9 1,99
FSPOLAK1 100% 110% 2001-03-28 2004-09-08 200503 292,17 4336,2 2
FSPOSVE6 100% 110% 2001-06-07 2004-11-17 200504 289,12 4377,7 1,98
FSPOEU20 100% 100% 2001-06-07 2004-11-17 200505 305,22 4451,1 2
FSPOEU21 100% 110% 2001-06-07 2004-11-17 200506 317,86 4499,7 1,94
FSPOTE03 100% 110% 2001-06-07 2004-11-17 200507 333,76 4566 1,51
SPSOPS10 266,59% 100% 1995-04-17 2005-01-06 200508 329,98 4530,2 1,475
FSPOSVE7 103,748% 100% 2001-09-26 2005-03-02 200509 348,68 4574,4 1,465
FSPOSVE8 106,685% 110% 2001-09-26 2005-03-02 200510 341,81 4541 1,475
FSPOUSA4 108,897% 100% 2001-09-26 2005-03-02 200511 355,5 4516,3 1,48
FSPOUSA5 116,389% 110% 2001-09-26 2005-03-02 200512 376,58 4512,8 1,46
FSPOSEK1 107,447% 110% 2001-09-26 2005-03-02 200601 382,01 4510,9 1,48
FSPOEU26 125,10868% 100% 2003-04-09 2005-04-06     
FSPOVAL5 102,71005% 100% 2003-04-09 2005-04-06     
FSPOVAL6 105,58947% 105% 2003-04-09 2005-04-06     
FSPOVRD9 107,275% 100% 2001-10-31 2005-05-11     
FSPOSVE9 100,000% 100% 2001-12-12 2005-05-11     
FSPOSV10 100,000% 110% 2001-12-12 2005-05-11     
FSPOUSA6 100,912% 100% 2001-12-12 2005-05-11     
FSPOUSA7 101,643% 110% 2001-12-12 2005-05-11     
FSPOEU22 107,000% 100% 2001-12-12 2005-05-11     
FSPOEU23 100,000% 110% 2001-12-12 2005-05-11     
FSPOSV20 119,1585% 100% 2003-02-19 2005-08-17     
FSPOBAS1 1,0223 100% 2002-02-27 2005-08-24     
FSPOSV11 1,0248 100% 2002-04-03 2005-08-31     
FSPOSV12 1,0415 110% 2002-04-03 2005-08-31     
FSPOUSA8 1,0462 100% 2002-04-03 2005-08-31     
FSPOUSA9 1,0798 110% 2002-04-03 2005-08-31     
FSPOEU24 1,0700 100% 2002-04-03 2005-08-31     
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FSPOEU25 1,0000 110% 2002-04-03 2005-08-31     
FSPOEU27 116,63% 100% 2003-09-10 2005-09-07     
FSPOSV23 116,4915% 100% 2003-03-12 2005-09-12     
FSPOEU28 117,2556% 100% 2003-10-08 2005-10-12     
FSPOSV24 116,2092% 100% 2003-05-07 2005-11-07     
FSPOBAS2 111,2310% 100% 2002-05-16 2005-11-09     
FSPOSV31 112,6542% 100% 2004-05-12 2005-11-09     
FSPOFON1 108,2135% 100% 2002-06-12 2005-11-16     
FSPOFON2 114,9336% 110% 2002-06-12 2005-11-16     
FSPOKIN1 138,8577% 100% 2002-06-12 2005-11-16     
FSPOKIN2 170,6503% 110% 2002-06-12 2005-11-16     
FSPOVD10 113,9044% 100% 2002-06-12 2005-11-16     
FSPOVD11 110,2017% 100% 2002-06-12 2005-11-16     
FSPOSV25 108,5030% 100% 2003-05-28 2005-11-30     
FSPOSV32 112,5830% 100% 2004-06-09 2005-12-09     
FSPOSV39 109,8050% 100% 2004-12-15 2005-12-07     
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