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Purpose: The purpose of this study is to examine the difference in return between Swedish and 

Russian hedge funds while considering the risk taken. 

 

Method: This study is based on quantitative data on funds' historical returns from the electronic 

database Morningstar.se. Additional data is taken from the funds websites, the Swedish 

National Bank and Fondbolagens förening. 

 

Result and conclusion: All hedge funds, both the Russian and Swedish performed better than 
the index. The Russian hedge funds nevertheless performed better than their Swedish 
counterparts in all three evaluation methods. 
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Sammanfattning 

 

Kurs: Kandidatuppsats i Företagsekonomi C, inriktning Finansiering 15p. Höstterminen 2011 

Författare: Ebuzer Orhan och Alexander Schmidt 

Handledare: Maria Smolander 

Titel: Hemma bra men borta bäst? – En studie om ryska och svenska hedgefonder 

 

Syfte: Syfte med undersökningen är att granska skillnaderna i avkastning med hänsyn till risken 

mellan svenska och ryska hedgefonder. 

 

Metod: Denna studie grundas på kvantitativ data om fondernas historiska avkastning från den 

elektroniska databasen Morningstar.se. Ytterligare data är hämtad från fondernas hemsidor, 

Riksbanken och Fondbolagens förening. 

 

Resultat och slutsats: Alla hedgefonder både de ryska och de svenska presterade bättre än 

index. De ryska hedgefonderna presterade dock bättre än de svenska i alla tre 

utvärderingsmåtten.  

 

Nyckelord: Hedgefonder, svenska fonder, ryska fonder, riskjusterad avkastning, SIXRX 
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1 Introduktionskapitel 
I det första kapitlet tas bakgrund, problemdiskussion och frågeställning upp, som följs av 

uppsatsens syfte och avgränsning.  

 

1.1 Bakgrund 
Under den första perioden som har inlett 2000-talet har det varit svårt för investerare att hitta 

fonder som gett positiv avkastning eftersom index på Stockholmsbörsen har gått ner.1 IT-

kraschen sågs som e-handelsbolagens nergång. Stockholmsbörsen som dagen innan kraschen 

stod på högsta nivån föll kraftigt. Svenska jätten, Ericsson, dramatiska nergång är kanske mest 

förklarande om vad som hände vid den perioden i den svenska börsen. Fondsparare som köpte 

Telia aktier med ett högt pris kände sig totalt lurade. Detta ledde till att flera bolag i Sverige 

antingen gick i konkurs eller att de försvann ifrån marknaden. Det tog 7 år för den svenska 

börsen att återhämta sig. Och än har börsen inte uppnått sin gamla nivå, innan IT-kraschen.2 

Under 2000-talet var det den ryska tillväxtmarknaden som lönade sig mest, de ryska fonderna 

gav en avkastning på 1000 procent under de senaste 10 åren. Det ryska oljebolaget PA 

Resources steg med 3985 procent.3 Vid dessa tider är det vissa investerare som vänder sig till 

hedgefonder. Dessa fonder strävar efter att ge positiv avkastning oavsett hur det går för index, i 

vårt fall SIXRX index som visar den genomsnittliga avkastningen inklusive utdelningar på 

Stockholms börsen.4  Därmed är hedgefonder särskilt intressanta under tider då index går ner. 

Var i världen ska en investerare placera sina pengar? Är det på den svenska hemma 

marknaden eller flytta pengarna utomlands till en tillväxtmarknad så som Ryssland? Rysslands 

ekonomi har, som tidigare konstaterats, utvecklats senare än i västvärlden och ses därför som 

en tillväxtmarknad som tros växa under de kommande åren. Ekonomin i Ryssland utvecklas 

fortfarande för fullt och mer kapital strömmar in i landet utifrån. Eftersom Rysslands ekonomi har 

utvecklats i större utsträckning på senare tid är den inte lika starkt knyten till västvärldens 

ekonomi. Detta gör Ryssland till ett utmärkt land att placera pengar i när det är turbulent på 

västvärldens finansmarknad. Självfallet måste hänsyn tas till risken för att kunna jämföra de 

                                                
1 www.service.nordea.com 

2 www.svd.se 
3 www.privataaffarer.se 
4 www.fondbolagen.se 
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olika marknaderna. Ryssland är en tillväxtmarknad och med den förknippas ofta högre risk. 

Utan hänsyn till risken skulle alla investera i den marknaden där det är högst avkastning. 

Generellt sett är marknaden med högst avkastning också den med högst risk. Många 

investerare vill inte ta en sådan hög risk och investerar då i en marknad som ger lägre 

avkastning men också har lägre risk. 

 

Den svenska teknologin är en annan stark sida för Sverige. Idag har Sverige uppnått många 

teknologiska fördelar världen över. Fordon från företag som Volvo och Saab samt 

telekommunikation från Ericsson, (och Sony Ericsson), är viktiga försörjande delar för den 

svenska ekonomin. Här är det intressant att se om teknologi eller naturresurser lönar sig mer för 

länderna sinsemellan. Rysslands stora fördel på den internationella marknaden är exporten av 

naturresurserna, främst olja, som idag säljs till de flesta oljeberoende länderna. Genom åren har 

allt fler ryska oljebolag sträckt ut sig utanför den ryska gränsen, något som ger mycket språng 

för den ryska ekonomin. Rysslands börsmarknad är väldigt mycket kopplat till oljepriserna, 

enligt Elena Lovén, förvaltare av Swedbank Robur Rysslandsfond.5  

 

Den ryska obligationsmarknaden är attraktiv för hedgefondförvaltarna då dess nominella 

avkastning är tvåsiffrigt motsvarande den höga inflationen. Detta resulterar i att de ryska 

obligationer generellt är mer volatila jämfört med de västerländska konkurrenterna inom samma 

marknad, som leder till att “significant alpha” (superior risk adjusted returns) för “savvy-fixed-

income-hedge-funds” ökar. Det bristande banksystemet i Ryssland leder till att de stora ryska 

bolagen i landet väljer att söka räntebärande finansiering via kapitalmarknaden och inte från de 

traditionella affärsbankerna.6 

 

Den ryska aktiemarknaden är väldigt finslipad då dess bolag har en begränsad likviditet, bortsett 

från de allra största bolagen, och en begränsad historia. Under särskilda volatila tider har 

landets regering stoppat handel på börsen, detta har lett till att hedgefonderna och 

riskhanteringen tidvis blivit begränsat. Under den turbulenta perioden i september år 2008 

stoppades aktiehandeln, vilket gjorde de traditionella aktiehanteringsstrategierna mindre 

framgångsrika i landet. De traditionella aktiehanteringsstrategierna kan därför brista jämfört med 

andra “emerging markets”, dvs. tillväxtmarknader. 7 

                                                
5 www.affarsvarlden.se 
6 John M. Longo, Hedge Fund Alpha, World Scientific Publishing Co. Ptc. Ltd., 2009 s. 55. 
7John M. Longo, Hedge Fund Alpha, World Scientific Publishing Co. Ptc. Ltd., 2009 s. 59-60. 
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1.2 Problemdiskussion 
Problemet finner sig som investerare i att man som står inför flera olika investerings möjligheter. 

På den finansiella marknaden, både nationellt inom Sverige men även internationellt finns det 

oändligt många investeringsalternativ. Ska man investera i traditionella fonder eller ska man 

investera i de mytomspunna hedgefonderna? Kommer hedgefonder ge högre riskjusterad 

avkastning än de traditionella fonderna? Om investeraren väljer hedgefonder blir följdfrågan: 

ska jag investera i Sverige eller på en utlänsk marknad, så som den ryska? Vilket land ger högst 

avkastning till en viss given risk? Sverige eller Ryssland? 

1.3 Problemformulering 
Med hänsyn till uppsatsen bakgrund och problemdiskussion, har problemformuleringen formats 

på följande sätt: 

Presterar hedgefonderna bättre än index, i vårt fall SIXRX? 

Presterar de ryska hedgefonderna bättre än de svenska med hänsyn tagen till risk? 

1.4 Syfte 
Syfte med undersökningen är att påvisa skillnaderna i avkastning med hänsyn till risken mellan 

svenska och ryska hedgefonder. 

1.5 Avgränsning 
Författarna har beslutat att avgränsa sig till två länder i undersökningen, Ryssland och Sverige. 

Både hög- och lågriskfonder kommer att undersökas. Eftersom det är väldigt problematiskt att 

undersöka alla hedgefonder och undersökningen har en viss tidsram har författarna valt att 

enbart välja 12 hedgefonder att undersöka. Fonderna fördelas mellan Sverige och Ryssland och 

författarna har valt att begränsa undersökningen till fondernas utveckling mellan åren 2007 och 

2011. 
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2 Metodkapitel 
I metodkapitlet har författarna beskrivit kvantitativ metod, vetenskaplig ansats, hur data har 

samlats in, urval, vad reliabilitet samt validitet innebär och slutligen källkritik. 

 

Författarna genomförde en kvantitativ undersökning av de eventuella skillnaderna i 

avkastningen mellan svenska och ryska hedgefonder med hänsyn tagen till risk. Med hjälp av 

den historiska datan undersöktes avkastningsutvecklingen för fonderna under de senaste fem 

åren. Med hjälp av fondutvärderingsmåtten Jensen’s Alpha, Sharpe’s ratio och Treynor’s ratio 

utvärderades sedan de olika fondernas prestation. Eftersom dessa utvärderingsmått justerar 

avkastningen med hänsyn till risken, har författarna valt att inte dela upp fonderna mellan hög- 

och lågrisk fonder.  

2.1 Kvantitativ Metod 
“Utgångspunkten för de kvalitativa metoderna är att varje fenomen består av en unik 

kombination av kvaliteter eller egenskaper, och att man därför inte kan mäta och väga det.” 8 

 
Eftersom författarna i denna undersökning kommer beräkna fondernas riskjusterade avkastning 

med hjälp av historisk data från databaser och sedan kommer göra beräkningar baserade på 

denna data är det kvantitativ metod som författarna använder. 

 
“Kvantitativ metod, ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna för de arbetssätt där 

forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i 

statistisk form samt från dessa bearbetade data analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara 

hypoteser.”  9 

 

Under uppsatsens gång kommer författarna att använda sig av kvantitativ data i form av den 

historiska avkastningen från fonderna tagna från databaser, för att se värdeutvecklingen på 

fonderna och utföra matematiska räkneoperationer. Den kvantitativa metoden skall framställa 

fondernas statistik och visa hur beteendet på fondindexet förändras över åren. Slutligen kan 

slutsatser dras utifrån resultatet om de valda fondernas beteenden.  

Anledningen till att författarna valt kvantitativ metod som utgångspunkt är för att undersökningen 

                                                
8 Heine Andersen, Vetenskapsteori och metodlära, Studentlitteratur, Lund, Sverige, 1994, s. 71. 
9 www.ne.se, Definition av Kvantitativ metod 
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innefattar en mer räkneberoende undersökning, och det är enklare att analysera siffror i 

statistiska diagram. Författarna tar hänsyn till både utvärderingsmåtten som skall användas för 

att räkna ut operationerna och tidigare liknande forskningar som använder kvantitativ metod 

som utgångspunkt. En kvalitativ studie skulle kunna visa de underliggande orsakerna till 

eventuella olikheter mellan de svenska och de ryska fondernas avkastning genom intervjuer 

med experter och fondanalytiker. Dock skulle den kvalitativa studien brista i att ge tydliga siffror 

på skillnaden i avkastningen. Investerare vill alltid välja den fond som ger bäst avkastning. 

Varför den ger bäst avkastning är inte alltid relevant. Eftersom syftet med denna studie var att 

påvisa eventuella skillnader i avkastning mellan svenska och ryska fonder och inte förklara 

varför det är skillnad, valde författarna ett kvantitativt arbetssätt. 

2.2 Vetenskaplig ansats  
I denna studie utgår författarna från ett deduktivt angreppsätt. Med det menas att författarna 

drar slutsatser med hjälp av logiska resonemang.10 Förutom deduktion finns även induktion 

vilket innebär att författarna använder empiriska erfarenheter för att sedan dra slutsatser. 

Eftersom författarna i denna studie använt sig av historisk statistik och sedan dragit slutsatser 

baserade på dessa data är angreppssättet deduktivt. Vidare utgår författarna från färdiga teorier 

och frågeställningar och det är dessa som får utgöra stommen för undersökningen. I denna 

undersökning utgår författarna från redan utvecklade teorier och tidigare forskning och använder 

dessa för att dra nya slutsatser.  

Genom att undersöka ett antal hedgefonder kan författarna dra slutsatser om resterande 

hedgefonder också. Om hedgefonderna i denna undersökning visar på något bevisar inte det att 

det är sant för alla hedgefonder. Dock är det troligt. 

 

 

 

 

                                                
10

 Føllesdal, Dagfinn, Walløe, Lars & Elster, Jon, Argumentationsteori, språk och 

vetenskapsfilosofi, 3. uppl., Thales, Stockholm, 2001, s. 299. 
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2.3 Datainsamling 
I denna undersökning har författarna använt sig av sekundär data. Dessa data består i första 

hand utav historisk data om fondernas avkastningsutveckling och är hämtad från 

Morningstar.se. I de fallen datan inte fanns på Morningstar.se har den historiska avkastningen 

hämtats från fondens egen hemsida. Detta gäller två fonder: Diamond Age Russia Fund och 

Pharos Russia Fund. Data om den genomsnittliga fondutvecklingen och den riskfria räntan har 

hämtats från Fondbolagens förening respektive Riksbankens hemsida. Utöver dessa används 

även vetenskapliga artiklar, databaser och litteratur för att få en objektiv bild av ämnet.  

2.4 Data 
Standardavvikelsen är beräknad på kvartalsavkastningen från och med första kvartalet år 2007 

till tredje kvartalet 2011. För Diamond Age Russia fund räknas inte avkastningen för augusti och 

september 2011 med eftersom den informationen inte var tillgänglig vid tiden av 

undersökningen. Mer om standardavvikelsen finns att läsa om under teorikapitlet. 

 

Den riskfria räntan som används är den svenska statsskuldväxeln med tre månaders löptid (90 

dagar). Medelvärdet av denna är beräknat på samma period som fondernas avkastning. Det vill 

säga, från första kvartalet 2007 till tredje kvartalet 2011. Även den riskfria räntan är baserad på 

kvartalsvisa observationer. Datan är hämtad från Sveriges Riskbanks hemsida. 

 

Marknadsavkastningen som används i denna undersökning är SIX Return Index (SIXRX). 

Medelvärdet är beräknat på avkastningen under perioden 1 januari 2007-30 september 2011. 

Mer om SIXRX finns under teorikapitlet. 

 

Betavärdet är hämtat från Morningstar.se den 30 november 2011. I de fallen informationen inte 

fanns där har ett (1,0) används som betavärde. Detta gäller för Diamond Age Russia Fund och 

Pharos Russia Fund. Morningstars betavärde är baserat på uträkningar för de senaste 36 

månaderna.11 

 

Flertalet beräkningar är baserat på kvartalsmässiga siffror eller resultat, för att detaljerat kunna 

redovisa statistiska diagrammen samt redovisa statistiska prognosernas föränderlighet i 

                                                
11 www.morningstar.se 
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uppsatsen. Dock har det alltid inte kunnat användas kvartalsrapporter, på grund av begränsad 

eller bristande information.  

2.5 Urval 
Denna undersökning omfattar några av Sveriges och Rysslands största hedgefonder. Urvalet 

består av totalt 12 stycken olika hedgefonder varav nio från Sverige och tre från Ryssland. 

Författarna har valt ut fonder som är etablerade hedgefonder och funnits i flera år i respektive 

land. Eftersom undersökningen kräver historisk data för fem år är detta ett krav de utvalda 

fonderna måste leva upp till. Anledningen till att författarna har valt dessa fonder som har funnits 

i minst fem år är för att under de första åren en fond har startas är det många andra faktorer 

som påverkar än enbart hur bra fonden gör ifrån sig. Dessa faktorer riskerar då att ge ett 

vilseledande resultat. Anledningen till att enbart tre ryska fonder valts ut är att tillgängligheten av 

information om ryska hedgefonder har varit begränsad. Det var enbart dessa tre fonder 

författarna kunde hitta tillräckligt med historisk data (2007-2011) till för att de skulle kunna 

kvalificera sig till undersökningen. En del ryska fonder som hamnat utanför vår undersökning, 

däribland ett par större namn inom fondsektorn, för att de saknar resultat för alla fem 

undersökta åren. Andra ryska fonder inte varit verksamma så länge, även om de är stora 

aktörer idag. I vår undersökning är det viktigt att alla bolag redovisar sina resultat, och 

rapporterar det för omvärlden. Det har dessutom varit väldigt svårt att hitta information om ryska 

hedgefonder, och nästan omöjligt att hitta litteratur på svenska eller engelska.   
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2.6 Fonderna 

2.6.1 Ryska hedgefonder 

 

Prosperity Capital management 

Prosperity Capital management är en rysk hedgefond som fokuserar på att investera i ryska 

bolag baserat på en grundläggande analys.12 

Författarnas kommentarer: Prosperity Capital management ger en heltäckande syn av den 

ryska marknaden då den inte specialiserar sig på en viss bransch.  

 

Diamond Age Russia fund  

Diamond Age Capital är en fond som har specialiserat sig på kapitalmarknader just inom 

Ryssland och före detta Sovjetunionen. De jobbar även internationellt, främst med att ge 

investeringsråd till internationella investerare.13 

Författarnas kommentarer: Fonden är inriktad på kapitalmarknader inom Ryssland vilket 

författarna ansåg vara intressant och värdefullt för undersökningen. 

 

Pharos Russia Fund  

Denna ryska fond koncentrerar sig på att alltid ge positiv avkastning och fokuserar mest på 

investeringar inom Ryssland och före detta Sovjetunionen.14 

Författarnas kommentarer: Som den fond som presterat bäst i Ryssland under de senaste 13 

åren känns den som ett självklart val för denna undersökning. 15 

 

Dessa tre fonder utgör urvalet av ryska fonder i denna undersökning. Tanken var först att 

använda sig utav sex stycken fonder men det visade sig vara väldigt svårt att få information om 

ryska hedgefonder och många av fonderna uppfyllde inte kravet på att ha existerat i minst fem 

år för undersökningen. Optimalt hade varit om ett slumpmässigt urval av sex fonder kunnat 

göras. De utvalda fonderna i sig är dessutom relativt lika i och med att de koncentrerar sig på att 

investera i Ryssland samt före detta Sovjetunionen. Dock anser vi att resultaten från dessa tre 

fonder är represenativ. 

                                                
12 www.morningstar.se 
13 www.diamondage.ru 
14 www.pharosfund.com 
15 www.pharosfund.com 
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2.6.2 Svenska hedgefonder 

 

Brummer Zenit  

Brummer Zenit är en svensk hedgefond som i huvudsak fokuserar på Skandinavien men även 

investerar i resterande Europa samt USA. Fondens investeringar baseras på grundläggande 

aktieanalys samt en makroanalys.16 

Författarnas kommentarer: Även om fonden i huvudsak fokuserar på Sverige och Skandinavien 

är det värt att notera att de även har investeringar i resterande Europa och USA. Detta kan 

självfallet påverka resultatet i undersökningen både negativt och positivt för de svenska 

fonderna. 

 

Brummer Nektar  

Nektar siktar på att alltid ge en hög riskjusterad avkastning genom att följa index så lite som 

möjlig. Deras inriktning på marknadsneutrala strategier gör att oavsett hur index går kan vara 

gynnsamt för fonden.17 

Författarnas kommentarer: Nektar är en fond som siktar på att vara marknadsneutral vilken 

författarna tycker är en viktig punkt att framhäva i undersökningen. 

 

Brummer Multi-Strategy  

Multi-Stategy är en fond-i-fond baserad på flertalet av Brummer & Partners hedgefonder. Den 

har inga fasta avgifter förutom de ingående fondernas.18 

Författarnas kommentarer: För att vidare visa på olika delar av hedgefondmarknaden valde 

författarna att ta med denna fond-i-fond. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 www.morningstar.se 
17 www.morningstar.se 
18 www.morningstar.se 



10 

 

Aktie-Ansvar Graal aktie hedge  

Denna fond siktar som många andra på att ge en stadig avkastning. Aktie-Ansvar Graal har ett 

uttalat mål om att alltid överstiga ränta varje år samt ha en risk mätt i standardavvikelse under 

10%. Fonden investerar till mesta dels i företag med goda finanser men även ger hög 

direktavkastning.19 

Författarnas kommentarer: Här är en fond med ett klart uttalat mål. Genom låg risk ska de ge 

högre avkastning än räntan. Författarna anser att denna lågrisk fond kompletterar 

undersökningen väl. 

 

SEB Multihedge 

SEB Multihedge fonden inriktar sig på fonder med prissättning strategier, det vill säga aktier 

eller obligationer som satsar på avkastningen genom deras prisskillnader. Hedgefonden söker 

fonder runt om i världen med nämnda egenskaperna, samt att de ökar riskspridningen genom 

att välja ut hedgefonder med olika strategier.20 

Författarnas kommentarer: Multihedge till skillnad från de andra fonderna i undersökningen 

inriktar sig på prissättnings strategier samt att de inte utesluter andra strategier. Detta gör 

fonden till en bra kandidat i undersökningen. 

 

Catella Hedgefond  

Catella vill som andra hedgefonder ge en positiv avkastning oberoende på kapitalmarknadens 

trender i Norden. Precis som andra hedgefonder använder Catella en fundamental analys men 

den kompletteras även med en kvantitativ analys samt en riskanalys.21 

Författarnas kommentarer: Catella är en helt vanlig hedgefond som representerar 

genomsnittsfonden i denna undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 www.morningstar.se 

20www.morningstar.se 
21www.morningstar.se 
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Swedbank Robur Access Hedge  

Swedbanks fond-i-fond investerar globalt i andra hedgefonder. Investeringarna sker i en mängd 

olika marknader men de siktar på att ge en positiv avkastning till en låg risk oavsett hur 

marknaden går.22 

Författarnas kommentarer: Eftersom Robur Access Hedge är en fond-i-fond som investerar i en 

mängd olika marknader är det svårt att säga hur det påverkar resultatet. De liknar dock flera 

andra fonder i och med att målet är positiv avkastning till låg risk. 

 

Indecap Guide Hedgefond 2  

Även denna är en fond-i-fond men som fokuserar på att investera i andra svenska hedgefonder. 

Portföljen består utav mellan fem och 15 olika fonder där den största får utgöra maximalt 40% 

av portföljens tillgångar. 

Författarnas kommentarer: Med tydliga regler om hur många fonder som skall finnas i portföljen 

samt hur stor andel de skall utgöra är det tydligt för nya investerare. Fonden investerar även i 

huvudsak i andra svenska fonder vilket bidrar till undersökningen.23 

 

Brummer Archipels 

Fonden använder sig utav självutvecklade kvantitativa modeller för att kunna analysera ett stort 

antal aktier i olika branscher runt om i världen. Portföljen uppdateras löpanden i samband med 

riskutvärderingar. 

Författarnas kommentarer: Fondens portfölj består utav ett stort antal aktier i blandade 

branscher i flertalet länder. Detta gör att resultatet kan vara svårt att tyda i denna undersökning 

och påvisa eventuella skillnader från andra svenska fonder.24 

 

Flertalet av de svenska fonderna investerar även i utlandet. Vissa av dem fokuserar på Norden 

så som Catella Hedgefond medan andra har ett globalt perspektiv. Det finns även tre 

hedgefonder av typen fond-i-fond. Dessa fonder är speciellt utvidgade då de enbart har indirekt 

kontroll över innehållet i sin portfölj. På det hela taget är det enligt författarna en väldigt bra 

blandning som utgör ett representativt urval av de svenska hedgefonderna. 

 

 

 

                                                
22www.morningstar.se 
23www.morningstar.se 
24www.morningstar.se 
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2.7 Reliabilitet och Validitet 
Reliability is, “Something or someone that is reliable can be trusted or believed because they 

work or behave well in the way you expect” 25 

Validity is, “based on truth or reason; able to be accepted” 26 

 

2.7.1 Reliabilitet 

Informationen som undersökningen är baserad på, det vill säga den historiska avkastningen för 

fonderna är enligt författarna trovärdig då den är hämtad från en oberoende källa: 

Morningstar.se och från fondernas egna hemsidor i undantagsfall. Även om datan enbart är 

hämtad från en källa anser författarna att den källan är väldigt pålitlig och det finns inga 

indikationer på att datan skulle vara felaktig. Risken finns självfallet att fonderna har på något 

sätt förvridit informationen på deras hemsida men eftersom det är den historiska avkastningen 

skulle troligtvis andelsägarna reagera om det på hemsida stod att andelsägarna fick högre 

avkastning än de egentligen fick. Därför anser författarna att denna risk är väldigt liten. 

 

2.7.2 Validitet 

För att öka validiteten i undersökningen har författarna valt att undersöka flera fonder. Att 

undersöka alla svenska och ryska hedgefonder hade varit det optimala men på grund av 

tidsramen och tillgängliga resurser som undersökningen har författarna försökt ta med så 

många hedgefonder som möjligt. Risken finns att urvalet av tre ryska hedgefonder påverkar 

resultatet men eftersom information om ytterligare ryska hedgefonder inte fanns tillgänglig är 

detta en faktor som står utanför författarnas kontroll. De svenska fonderna hade lättare 

tillgänglig information och det resulterade i att nio svenska hedgefonder kom med i 

undersökningen. Urvalet i sig kan självfallet påverka resultatet och det är svårt att bedöma den 

risken utan att göra en genomgående undersökning av alla ryska och svenska hedgefonder.  

 

I denna undersökning kommer författarna huvudsakligen använda sig av tre olika 

bedömningsmått för fonder: Jensen's alpha, Sharpe ratio och Treynor ratio. Dessa är alla tre 

olika sätt att bedöma hur bra en fond har presterat dock har de var för sig brister och därför 

kommer författarna använda sig utav alla tre för att ge en övergripande bedömning. Mer om 

utvärderingsmåttens brister tas upp i teoriavsnittet. 

                                                
25

 Cambridge advanced learner’s dictionary, Cambridge University press 2003, s. 1053. 
26Ibid, s. 1409. 
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2.8 Metoddiskussion 
Vetenskapliga artiklar som används i denna studie har till störst del hämtats från JSTOR 

databasen. En anledning till detta är att den är en av de största databaserna för akademiskt 

forskande inom ekonomi och den blev rekommenderad till oss utav flera personer. Att enbart en 

databas använts kan ha begränsat artikelsökningen men eftersom JSTOR är så pass stor anser 

författarna att det inte skulle ha någon märkbar påverkan. Det ska även noteras att även böcker 

används, främst från Södertörns högskolebibliotek. Sökningar efter böcker gjordes även på 

andra bibliotek men resultaten ansågs inte kunna bidra märkvärt till undersökning. Dock har 

även böcker lånats privat. 

 

Tanken var först att använda fem stycken hedgefonder från vardera land men detta visade sig 

problematiskt då det var mycket svårt att få fram historisk avkastning för de ryska fonderna. Att 

hitta fem stycken ryska hedgefonder gick efter hårt letande men den historiska avkastningen på 

fem år fanns enbart för tre av dessa. De svenska fonderna var det mycket lättare att hitta 

information om. Därför ändrades upplägget och istället användes de tre ryska hedgefonderna, 

samt nio svenska. Författarna valde med andra ord just dessa svenska fonder för att de ansåg 

att detta urval skulle representera svenska hedgefonder väl. Fondvalet är självfallet inte optimalt 

och helst skulle författarna vilja se ett slumpmässigt urval utav både svenska samt ryska 

hedgefonder men eftersom urvalet för de ryska fonderna blev så pass litet samt att de svenska 

fonderna som hittades enbart var nio kunde författarna med lätthet ta med alla de svenska 

fonderna som hittades. Att göra ett slumpmässigt urval på sex fonder i en population på 9 skulle 

kunna påverka resultatet stort och därför valde författarna att ta med alla nio svenska 

hedgefonder. 

 

En kvalitativ del i undersökningen skulle kunna bidra med svar på varför det eventuellt är 

skillnad på avkastningen från svenska respektive ryska hedgefonder. En sådan del skulle kunna 

utföras genom intervjuer med fondanalytiker samt andra experter inom området. Författarna 

anser själva att det skulle vara väldigt intressant att se en sådan del i en vidare studie. 

 

Utvärderingsmåtten vi använder; Jensens alpha, Treynor ratio och Sharpe ratio är alla tre 

vanliga mått för att räkna ut en portföljs avkastning. Dock har de alla nackdelar och kan var för 

sig vara lite missvisande. Därför valde vi att använda allihopa för att få en mer heltäckande och 

rättvisande bild av fondernas avkastning. Mer om nackdelarna går vi in på senare i kapitlet där 

vi går igenom utvärderingsmåtten var för sig. 
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2.9 Metodkritik 
Ett större urval av fonder hade självfallet ökat studiens reliabilitet. Dessutom skulle jämnare 

resultat förväntas av de olika fonderna. Dock fann författarna problem med att hitta fler 

hedgefonder som passade för studien. Speciellt svårt var det att hitta information om ryska 

hedgefonder. 

 
En längre undersökningsperiod hade varit att föredra men eftersom många av fonderna inte har 

funnit mycket längre än fem år är det svårt att utöka perioden. Att det till stor del har varit 

recession under undersökningsperioden kan också ha påverkat resultaten. 

 
Fler utvärderingsmåtten kunde används i studien men på grund av studiens korta tidsrymd 

valde författarna ut tre mått som kompletterar varandra väldigt bra: Jensens Alpha, Treynor ratio 

och Sharpe ratio. 

2.10 Källkritik 
När författare letar fakta från objektiva sidor och bolagssidor kan statistiska felkällor förekomma 

inom räkneoperationerna. Snedvridna resultat är vanligt inom statistiska resultat, därför är det 

av betydelse att vara källkritisk under tiden insamling av källhänvisningar pågår. I denna 

undersökning är data hämtad från flera källor och risken för felaktig information är alltid något 

författare måste ta hänsyn till. 

 

Den historiska avkastningen för fonderna är hämtad från Morningstar.se om inte annat anges. 

Morningstar är ett oberoende företag som tillhandahåller “objektiv, tillförlitlig, jämförbar och 

lättillgänglig information om svenska och internationella värdepappersfonder.” enligt dem själva. 

Författarna anser att risken för att datan för den historiska avkastningen för fonderna skulle vara 

felaktig är väldigt liten. Det var två fonder vars historiska avkastning inte fanns hos Morningstar, 

Pharos Russia Fund och Diamond Age Russia Fund. Deras avkastning är hämtad från 

respektive hemsida. Här är anser författarna att risken för felaktig data är aningen högre då 

fonderna inte är oberoende. De vill att deras fond ska se ut och gå så bra som möjligt. Dock 

skulle troligtvis aktieägarna reagera om fonden säger att de har högre avkastning än de 

egentligen har. 

Betavärde har hämtats från Morningstar.se men eftersom Pharos Russia Fund och Diamond 

Age Russia Fund inte fanns där har ett (1,0) används som betavärde. Detta påverkar självfallet 

uträkningarna för Jensen’s Alpha och Treynor ratio. Det påverkar dock inte Shape ratio 



15 

 

eftersom Sharpe inte använder sig utav betan och därför anser författarna att undersökningen i 

sin helhet inte påverkas nämnvärt av detta då de tre bedömningsmåtten skulle ge olika resultat 

vilket de inte gör. 

SIXRX och den riskfria räntan är hämtad från Fondbolagens förening respektive Riksbanken. 

Här anser författarna att källorna är mycket pålitliga och risken för felaktigheter är minimal. 

2.11 Begreppslista 

2.11.1 Fonder 

“Traditional funds are mutual funds that cover the full range of equities, fixed income and 

commodity securities from major markets around the world. They provide a foundation for your 

portfolio because a wide range of different funds can be easily blended to ensure diversification 

and reflect your particular financial goals.” 27 

 

En fond är en samling värdepapper, eller portfölj som det ofta kallas, som ägs av många 

investerare. Ofta består värdepapperna av aktier och räntebärande värdepapper. Det är vanligt 

att fonder innehar värdepapper för flera hundra miljoner kronor. Som investerare i fonden äger 

den en del av fonden och på så vis en del av aktierna och värdepapperna. Detta gör 

investeraren till en indirekt ägare av bolagen vars aktier befinner sig i fonden. Eftersom 

fonderna äger många olika bolag så sprids den systematiska risken och därför anses fonder 

generellt vara av mindre risk än själva aktierna som fonderna äger. Det finns flera olika slags 

typer av fonder och med detta menas vilken sorts värdepapper som fonden äger och handlar 

med. 

 

Aktiefonder består till störst del av aktier men fonden kan även äga andra värdepapper såsom 

obligationer och andra räntebärande värdepapper. Dock måste minst 75 % av fondens 

förmögenhet uppgå till aktier för att den ska få kallas aktiefond.# 

En räntefond är en fond som enbart äger räntebärande papper. Med räntebärande papper 

menas obligationer och statsskuldväxlar. Dessa fonder förknippas för det mesta med låg risk 

men också låg avkastning. 

 

                                                
27 www.barclayswealth.com 
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Blandfonder är en blandning mellan aktiefonder och räntefonder. Dessa fonder äger både aktier 

och räntebärande värdepapper. Fördelningen av innehavet mellan aktier och räntebärande 

värdepapper är varierande beroende mellan fonderna och ofta har fonden bestämda regler om 

hur innehavet ska se ut. 

2.11.1.1 Hedgefonder 

Definitionen av hedgefond är enligt Nationalencyklopedin: “värdepappersfond som inte bara 

investerar i värdepapper som antas stiga i värde utan också gör blankningsaffärer, dvs. säljer 

lånade aktier för att tjäna på kursfall.”# I praktiken betyder det att hedgefonder är liknande 

traditionella aktiefonder men de har friare placeringsregler än aktiefonderna. Meningen med 

hedgefonder är att de ska kunna ge en positiv avkastning även när aktiebörserna sjunker. Detta 

ska hedgefonderna kunna åstadkomma eftersom de får placera i optioner, låna och göra 

blankningsaffärer till skillnad från de traditionella aktiefonderna. 

2.11.2 Fondernas avkastning 

Avkastning inom ekonomi är utav ytterst betydelse då det speglar företagarens årliga resultat, 

och ger svar på verksamheters framgång eller dessvärre nergång. Avkastning är intäkter minus 

kostnader, resultatet skrivs i kronor eller i procent. Avkastning räknas ut för att jämföra index 

från tidigare index. Avkastning ses dessutom som ett resultat för investerade belopp, 

utdelningar och kursuppgångar är delar av avkastningen vid hantering av aktier.  
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2.12 Statistiska mått 

2.12.1 Standardavvikelse 

“Standardavvikelsen är det vanligaste måttet för att ange spridningen av observationer i ett 
material” 28 
Standardavvikelsen anger därmed hur mycket fonden fluktuerar och detta är ett mått på risken. 

När risken sägs vara stor är det egentligen fondens värdeväxling som är stor. Fonden varierar 

då stort i värde. 

 

Formeln för standardavvikelse är följande: 

 

Där x är fondens avkastning, x  är fondens medelavkastning och n är antalet observationer. S är 

då standardavvikelsen i procent. 

2.12.2 Jensen’s alpha 

Jensens alpha används för att fastställa den onormala avkastningen i en portfölj, utöver den 

förväntade teoretiska avkastningen. 

 

29 

 

α = Jensen’s Alpha 

Ri = Fondens avkastning 

Rf = Riskfri ränta 

Bim = Fondens beta 

Rm = Marknadsavkasningen 

 

Jensen’s alpha använder sig av beta precis som Treynor ratio och antar då att portföljen är 

tillräckligt diversifierad för att undgå den osystematiska risken. Till skillnad från Sharpe och 

Treynor ratio så tar Jensen’s alpha användning av marknadens avkastning för att se skillnaden 

jämfört med den undersökta fonden. 

                                                
28 Staffan Stukát, Statistikens grunder, Studentlitteratur, Lund, Sverige, 1993, s. 40. 
29 M.C. Jensen, ‘The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964’, Journal of 
Finance, No. 23, 1968, s. 389-416. 
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2.12.3 Sharpe ratio 

Sharpes ratio används för att mäta justerad avkastning, det vill säga, avkastning där hänsyn har 

tagits till risken. Till skillnad från Treynor’s ratio som enbart tar hänsyn till den sytematiska 

risken, med hjälp av beta, använde Sharpe standardavvikelsen. Sharpekvoten anger avkastning 

per totalrisk. En hög Sharpekvot ger en hög avkastning per risk.  

 

30 

S = Sharpe ratio 

R = Fondens avkastning 

Rf = Riskfri ränta 

σ = Standardavvikelsen 

Sharpe ratio tar till skillnad från Treynor ratio hänsyn till både den systematiska risken och den 

osystematiska risken. Den gör det genom att använda standardavvikelsen. Formulan antar att 

avkastningen är normalfördelad. Detta gör att den är känslig för fonder där avkastningen inte är 

normalfördelad och resultatet kan då vara vilseledande. 

López de Prado har gjort en undersökning där han påvisade att Shape ratio kan resultera i ett 

för högt värde för nystartade hedgefonder.31 

2.12.4 Treynor’s Ratio 

Jack L. Treynors formula är även den ett sätt att räkna ut avkastningen med hänsyn till risken 

tagen. Dock använder Treynor ratio, till skillnad från Sharpe ratio och Jensen’s alpha, betan 

vilket gör att formulan enbart tar hänsyn till den systematiska risken. 

 

32 

T = Treynor ratio 

ri = Fondens avkastning 

rf = Riskfri ränta 

Bi = Fondens beta 

                                                
30 W. F. Sharpe, ‘Mutual Fund Performance’, Journal of Business, No. 39, 1966, s. 119–138. 
31 M. López de Prado, ‘The Sharpe Ratio Efficient Frontier’, Working paper, RCC Harvard 
University, 2008. 
32 Jack Treynor, ‘How to rate management of investment funds’, Harvard Business Review, No. 
43, 1965, s. 63-75. 
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I och med att Treynor ratio enbart tar hänsyn till den systematiska risken antar formulan att 

fonden har en diversifierad portfölj med aktier. Detta betyder att om två olika fonder har samma 

systematiska risk men olika total risk kommer de ändå få samma värde enligt Treynor även om 

den ena fonder har en högre total risk på grund av en icke diversifierad portfölj. 
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3 Teori 
I teorikapitlet behandlas bland annat betydelsen av fonder, SIXRX och standardavvikelsen. 

Sedan har författarna presenterat de använda utvärderingsmåtten, Jensen’s alpha, Sharpe ratio 

och Treynor’s ratio. Slutligen tar författarna upp tidigare forskning. 

3.1 SIX Return Index (SIXRX) 
“Fondindex - som är ett verktyg för att utvärdera hur en fond har gått eller för att få en 

uppfattning om hur avkastningen för fonder med en viss placeringsinriktning varit.”33 

 

SIXRX står för SIX Return Index och är ett fondindex för svenska Stockholmsbörsen. “SIXRX 

har gjorts med utgångspunkt från att spegla marknadsutvecklingen av bolag på 

Stockholmsbörsen. SIXRX tar hänsyn till den avkastning aktieägarna erhåller i form av 

utdelning.”34 Detta index ger författarna ett riktmärke att jämföra fondernas utveckling med. 

3.2 Risk 
Risk är svårt att definieras då det oftast kopplas till händelseförlopp. Investerare tolkar risk 

beroende av sin portföljtyp. Kapitalförvaltare kan tolka risk som obalans i indexet medan 

statistiker ser risk som en störning i genomsnittet. Sammanfattningsvis ändras riskens betydelse 

av två viktiga skäl. För det första kan riskmåttens varierande värden ge avvikande värden i 

resultatet och för det andra finns det inte något riktigt sammanhållande uttryck för risk då det 

inte går att mäta risk i mått. 35 

 

Inom finansvärlden finns det i huvudsak tre olika sorters risk. Marknads-, bransch- och 

företagsrisk. Marknadsrisken är risken att något påverkar hela finansmarknaden. Det finns alltid 

en risk att marknaden går ner, eller upp. Branschrisken är avgränsad till just den branschen 

investeringen sker i. Olika branscher reagerar olika på händelser i välden. Det som påverkar 

järnbranschen kanske inte påverkar IT-branschen. Sist är företagsrisken. Det är risker som 

påverkar ett visst företag. Det kan vara upphandlingar, företagsförvärv eller till och med 

                                                
33www.fondbolagen.se 
34www.fondbolagen.se 
 
35 Francois-Serge Lhabitant, Hedge Funds: Quantitative Insights,  John Wiley & Sons Ltd, West 
Sussex, England, 2004, s. 40. 
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konkurser. Denna risk gäller mestadels aktier men den påverkar även fonderna som äger 

aktierna.  

 

Generellt gäller att desto högre risk en investering innebär desto högre är avkastningen. Det vill 

säga, en investering med hög risk bör ge högre avkastning än en investering med låg risk. En 

högre avkastning måste finnas för att motivera investeraren att ta den högre risken. Detta är 

dock inte alltid fallet. Vissa investeringar ger låg avkastningen även om den innebär hög risk. I 

de flesta fall kommer investerare undvika dessa typer av investeringar. 

3.3 Modern portfolio theory 
Harry M. Markowitz är en av grundarna till Modern portfolio theory, även förkortad MPT, vilket i 

sin tur är en teori om att minska risken genom diversifiering.36 Det hela går ut på att genom att 

investera i olika branscher och marknader minskas risken för den totala investeringsportföljen. 

Risken för en nedgång i en specifik bransch påverkar inte portföljen lika mycket som om hela 

investeringen låg i den branschen. Därför minskar risken för portföljen i sin helhet och får då 

lägre risk än aktierna och fonderna i själva portföljen. Det handlar om att inte lägga alla ägg i 

samma korg. 

 

Enligt Modern portfolio theory är en tillgång en stokastisk variabel. Det vill säga en variabel som 

påverkas av slumpen. Eftersom det finns flera tillgångar i en portfölj kan även den totala 

avkastningen av portföljen ses som en stokastisk variabel. Som riskmått för MPT används 

standardavvikelsen. En viktig sak att notera är att för att modellen ska fungerar antar den att en 

investerare är riskavers vilket innebär att om två olika tillgångar med olika risk har samma 

förväntade avkastning kommer investeraren ta den tillgången med lägst risk. 

3.4 Teoretisk syntes 
I teorikapitlet har definitioner och särskild indexdiagram relaterat till undersökningen 

presenterats, dessa leder till djupare förståelse av uppsatsens befattning. Författarna har valt 

dessa tre utvärdningsmått; Treynor ratio, Sharpe ratio och Jensen’s Alpha eftersom de 

tillsammans kompletterar varandra och ger en heltäckande bild av fondernas avkastning med 

hänsyn tagen till risken. Författarna syftar till att undersöka utvärderingsmåtten individuellt först 

och senare dra paralleller mellan resultatet i de olika beräkningarna. 

                                                
36 H.M. Markowitz, ‘Portfolio Selection’, The Journal of Finance, No. 7, 1952, s. 77–91. 
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3.5 Tidigare forskning 
Carl Ackermann, Richard McEnally och David Ravenscraft har gjort en studie om hur 

hedgefonders och traditionellt förvaltade fonders riskjusterade avkastning förhåller sig till 

varandra. Undersökningen handlade om att räkna ut värden taget från ett stort antal fonder för 

att sedan utvärderas med hjälp av Sharpe ratio. Studiens huvudsakliga syfte var att se hur 

fonderna presterade under perioden 1988-1995. Studien påvisade är att hedgefonderna har 

högre riskjusterad avkastning jämfört med traditionella fonder. Jämförelsen mellan 

hedgefondernas riskjusterade avkastning och marknadens riskjusterade avkastning visade sig 

vara tvärtemot tidigare resultatet, den här gången hade marknaden lyckats bättre. Däremot var 

hedgefonderna mer volatila, rörliga, än traditionella fonder och markandsindexet. 37 

 

Daniel P.J. Capocci undersökte hedgefonders strategier med hänsyn till risken de tog och 

avkastningen de gav under perioden 1984-2000. Han kom fram till att hedgefondsförvaltare 

mestadels placerar pengar i mindre aktiebolag. En fjärdedel av de sammanlagt undersökta 

hedgefonderna resulterade med överavkastning. Capoccis studie påvisar att 

momentumstrategier lyckats bäst av de 13 olika strategierna. Hedgefondförvaltare som tar lägre 

risk uppnår en överavkastning på lång sikt medan risktagande förvaltare vinner på kort sikt. 38 

 
Bing Liang studerade hedgefonder från 1990 till mitten av 1999. Den genomsnittliga 

avkastningen var 14,2% för hedgefonderna medan index, S & P 500, hade 18,8%. Dock hade 

hedgefonderna lägre risk än S & P 500 tack vare hedgefondernas möjlighet, som specialfonder, 

att investera där traditionella fonder inte kan. Sharpekvoten för S & P 500 var 0,27 medan 

hedgefonderna hade ett betydligt högre värde på 0,41. Slutsatsen Liang kunde dra av sin 

undersökning var att hedgefonder ger bättre riskjusterad avkastning än traditionella fonder och 

index, S & P 500, även om avkastningen i sig var lägre. 39 

 
Gaurav S. Amin och Harry M. Kat gjorde en studie på 72 olika hedgefonder där syftet var att 

undersöka om hedgefonder ger bättre riskjusterad avkastning än traditionella fonder. Studien 

sträckte sig från 1990-2000. De upptäckte att hedgefonder i sig inte gav bättre riskjusterad 

                                                
37 Carl Ackermann, Richard McEnally & David Ravenscraft, ‘The Performance of Hedge Funds: 
Risk, Return, and Incentives’, Journal of Finance, Vol. 54, No. 3, 1999, s. 833-874. 

38 Daniel P.J. Capocci, An Analysis of Hedge Fund Performance: 1984-2000,  Edhec Risk and 
Management Research Center, 2001, s. 26-28. 
39 Bing Liang, ‘Hedge Fund Performance: 1990-1999’, Financial Analysts Journal, Vol. 57, No. 
1, 2001, s. 11-18. 
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avkastning än traditionella fonder men att med hedgefonder tillsammans med traditionella 

fonder i en diversifierad portfölj överträffade portföljens index. Bästa blandning var om portföljen 

till 10-20% bestod utav hedgefonder. 40 

 
Burton G. Malkiel och Atanu Saha publicerade 2005 studien “Hedge Funds: Risk and Return“. 

Resultaten i studien tyder på att hedgefonder generellt sett har större risk och ger mindre 

avkastning än vanligen antas.41 

 
Sammanfattningsvis kan vi summera de tidigare studierna på följande sätt. Flera av dem, Bing 

Liang samt Carl Ackermann, Richard McEnally och David Ravenscraft  stödjer resultatet av 

denna studie i att hedgefonder ger högre riskjusterad avkastning än traditionella fonder och 

index. Samtidigt finns det Gaurav S. Amin och Harry M. Kat som kom fram till att hedgefonder i 

sig inte ger högre riskjusterad avkastning men tillsammans med traditionella fonder i en portfölj 

kan de generera en överavkastning. Slutsatser är svårt att dra av dessa tidigare forskningar då 

resultaten varierar stor. Mycket kan bero på urvalet av fonder i undersökningarna men även 

tidsperioderna skiljer sig. En slutsats som kan nämnas är att resultatet i denna studie har stöd 

från flera tidigare forskningar, även om det finns annan forskning som tyder på andra resultat. 

 

 

 

 
 

 

                                                
40GS. Amin & HM. Kat, ‘Hedge Fund Performance 1990-2000: Do the "Money Machines" Really 
Add Value?’, The Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 38, No. 2  s. 251-274. 
41 Burton G. Malkiel, Atanu Saha, ‘Hedge Funds: Risk and Return’, Financial Analysts Journal, 
Vol. 61, No. 6, 2005, s. 80-88. 
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4 Empiri 
I detta kapitel har författarna presenterat fonderna ifråga samt gjort beräkningar som visar hur 

fonderna tenterat till varandra under undersökningsperioden. 

4.1 Fonder 
Här är en lista på alla fondernas genomsnittliga avkastning från första kvartalet 2007 till tredje 

kvartalet 2011. Även betavärdet är noterat och det är hämtat från morningstar.se. De gånger 

betavärdet inte stod på morningstar.se användes istället ett (1) som värde. Det gäller Pharos 

Russia Fund och Diamond Age Fund. 

 
Tabell: Fondernas genomsnittliga avkastning samt betavärde 

Fond Genomsnittlig avkastning % Betavärde 

Brummer & Partners Zenit 1,0 0,8 

Brummer & Partners Multi-Strategy 1,7 1,2 

Aktie-Ansvar Graal -0,2 0,6 

Catella Hedgefond 0,6 0,6 

Swedbank Robur Access Hedge -0,9 1,1 

Indecap Guide Hedgefond 2 0,4 0,5 

Brummer & Partners Nektar 1,1 0,6 

Brummer & Partners Archipel 3,6 -13,3 

SEB Multihedge -0,2 1,3 

Prosperity Cap. Russian Prosperity Fund A 2,1 0,9 

Pharos Russia Fund 0,0 1,0 

Diamond Age Russia Fund 1,6 1,0 

Egen bearbetning 
Källa: www.morningstar.se 
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4.2 SIXRX 
Tabellen nedan visar kvartalsutvecklingen för SIXRX som i sin tur visar den genomsnittliga 

utvecklingen för fonderna på Stockholmsbörsen. 

 

Tabell: SIXRX utveckling 2007-2011 

Avkastning % Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 

2007 2,21 2,16 -1,51 -3,47 

2008 -3,49 -2,07 -3,92 -5,40 

2009 -0,46 8,52 4,79 2,22 

2010 3,02 -0,41 3,28 2,44 

2011 -0,17 0,00 -7,02  

Egen bearbetning 
Källa: www.fondbolagen.se 
 
Genomsnittsavkastningen är 0,04%. 

4.3 Riskfri ränta 
Den riskfria räntan som används i undersökningen är den svenska statsskuldväxeln med 3-

månaders löptid. Denna är tagen från Riksbankens hemsida. 

 
Tabell: Utveckling för svenska statsskuldväxel 90 dagar 

Ränta % Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 

2007 3,2542 3,3981 3,5716 3,9702 

2008 4,1835 4,1362 4,4082 2,9365 

2009 0,8497 0,3885 0,1648 0,175 

2010 0,217 0,2801 0,452 1,0674 

2011 1,6578 1,8558 1,6956  

Egen bearbetning 
Källa: www.riksbank.se 
 

Genomsnittsräntan blir 2,0349%. 
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4.4 Beräkningar 
För att kunna beräkna den riskjusterade avkastningen för alla fonder i studien behövs historisk 

data om fondernas avkastning under undersökningsperioden. För att sedan kunna jämföra med 

index, i vårt fall SIXRX, så behövs den historiska datan för SIXRX. Även riskfri ränta behövs för 

att kunna beräkna utvärderingsmåtten: Jensen’s alpha, Treynor ratio och Sharpe ratio. Den 

riskfria räntan som används i denna studie är den svenska statsskuldsväxeln med 90 dagars 

löptid. 

 

Nedan kommer författarna gå igenom beräkningarna för en av fonderna. De resterande 

beräkningarna finns i bilaga. 

 
Författarna demonstrerar här hur beräkningarna gick till och använder Prosperity Cap. Russian 

Prosperity Fund A som exempel. Uträkningarna för alla fonder gick till på samma sätt. 

 

Tabell: Prosperity Cap. Russian Prosperity Fund A avkastning 

Avkastning % Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 

2007 10,5 -3,5 -2,4 5,9 

2008 -18,1 1,7 -34,6 -49,5 

2009 22,1 42,7 24,9 22,4 

2010 27,6 -3,3 2,7 9,6 

2011 5,7 -4,0 -20,5  

Tabell: Egen bearbetning 

Källa: www.morningstar.se 

 

I tabellen ovan visas Prosperity Cap. Russian Prosperity Fund A historiska avkastning. 

 
För att räkna ut den genomsnittliga avkastningen använde författarna sig utav ett aritmetiskt 

medelvärde av fondens avkastningar per kvartal från första kvartalet 2007 till tredje kvartalet 

2011. Anledningen till att författarna valde att använda ett aritmetiskt medelvärde istället för ett 

geometrisk som förespråkas vid uträkningar av index, procentvärden och tillväxttakter är att det 

aritmetiska värdet är alltid lika stort eller större än det motsvarande geometriska. Eftersom 

författarna vill påvisa skillnaderna vill de ha ett så stort värde som möjligt. 
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(10,5+(-3,5)+(-2,4)+5,9+(-18,1)+1,7+(-34,6)+(-49,5)+22,1+42,7+24,9+22,4+27,6+(-
3,3)+2,7+9,6+5,7+(-4,0)+(-20,5)) ÷ 19 = 2,1% 
 
Resultatet är 2,1% i genomsnittlig avkastning för Prosperity Cap. Russian Prosperity Fund A  

under undersökningsperioden. 

 

Standardavvikelse 

Standardavvikelsen för Prosperity Cap. Russian Prosperity Fund A är 22,15 och är beräknad på 

avkastningen under undersökningsperioden (Q1 2007-Q3 2011). Uträkningen visas i bilaga 2. 

 

 = 22,15 

 

Resultatet, standardavvikelsen, är i detta fall 22,15. Ett relativt högt värde vilket tyder på att 

fonden fluktuerar mycket. 

 

Efter den genomsnittliga avkastningen och standardavvikelsen hade beräknats kunde då 

beräkningarna av utvärderingsmåtten börja. 

 

Treynor ratio 

Först Treynor ratio där den genomsnittliga avkastningen (2,1%) subtraherades med den riskfria 

räntan (2,0349). Resultatet divideras sedan med fondens beta. I det här fallet 0,9. 

 

(2,1 % - 2,0349%) ÷ 0,9 = 0,07233~0,72 

(Genomsnittsavkastning - riskfri ränta) ÷ beta = 0,07233~0,72 

 

Resulatet är 0,72 i Treynor ratio. 

 

Sharpe ratio 

För att vidare använda Prosperity Cap. Russian Prosperity Fund A som exempel visas här 

uträkningen för fondens Sharpekvot eller Sharpe ratio. 

 

Sharpekvoten tar den genomsnittliga avkastningen som tidigare beräknats (2,1%) och 

subtraherar, precis som Treynor ratio, den riskfria räntan. Summan divideras till skillnad från 
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Treynor ratio med standardavvikelsen istället för beta. Även standardavvikelsen beräknade vi 

tidigare. 

 

(2,1 % -2,0349%) 22,15 = 0,0029~0,00 

Genomsnittsavkastning-riskfri ränta  standardavvikelsen = 0,0029~0,00 

 

Sharpekvoten är 0,00 för fonden. 

 

Jensen’s alpha 

Jensen’s Alpha beräknas med hjälp av genomsnittlig avkastning, riskfri ränta, marknads 

avkastning och beta. Den genomsnittliga avkastningen är 2,1% för Prosperity Cap. Russian 

Prosperity Fund A och den riskfria räntan är 2,0349%. Marknadsavkastningen är baserad på 

SIXRX och genomsnittet för perioden är 0,04%. Betan är sen tidigare känd: 0,9. 

 

2,1% - (2,0349% + 0,9*(0,04-2,0349)) = 1,86051 ~ 1,86 

Genomsnittsavkastning-(riskfri ränta + beta *(marknadsavkastning-riskfri ränta) = 1,86051~1,86 

Fondens värde för Jensen’s alpha är därmed 1,86. 

 

Uträkningar i ovan kapitel gjordes för alla 12 fonderna på samma sätt därför visas inte alla 

fonders uträkningar här. De finns att se i bilaga 1. 
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5 Resultat 
I detta kapitel har författarna ägnat tid åt att redovisa de resultat som har framkommit.  

 

Undersökning är gjord på total 12 hedgefonder varav nio från Sverige och tre från Ryssland. 

Datan är baserad på kvartalsvisa observationer av avkastningen. En utförlig beskrivning av 

fonderna med standardavvikelse, Sharpe ratio, Treynor ratio och Jensen’s Alpha finns i nedan. 

 

Tabell: Resultat av uträkningarna för standardavvikelse, Treynors ratio, Sharpe ratio 
samt Jensens alpha 

Fonder Standardavvikelse 

% 

Treynor's 

ratio 

Sharpe's 

ratio 

Jensen's 

Alpha 

Brummer & Partners Zenit 5,58 -1,31 -0,19 0,55 

Brummer & Partners Multi-

Strategy 

2,13 -0,24 -0,14 2,10 

Aktie-Ansvar Graal 2,39 -3,72 -0,94 -1,04 

Catella Hedgefond 2,17 -2,46 -0,68 -0,28 

Swedbank Robur Access 

Hedge 

3,50 -2,64 -0,83 -0,71 

Indecap Guide Hedgefond 2 3,14 -3,32 -0,53 -0,66 

Brummer & Partners Nektar 2,48 -1,53 -0,37 0,28 

Brummer & Partners Archipel 4,92 -0,12 0,32 -24,97 

SEB Multihedge 3,70 -1,72 -0,60 0,37 

Prosperity Cap. Russian 

Prosperity Fund A 

22,15 0,07 0,00 1,86 

Pharos Russia Fund 4,80 -2,05 -0,43 -0,06 

Diamond Age Russia Fund 6,26 -0,43 -0,07 1,57 

Tabell: Egen bearbetning 
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Figur 2: Genomsnittsvärdet av fonderna på Treynor ratio 

 

Källa: Egen bearbetning 
 
Beräkningarna av Treynor ratio visar att både de svenska och de ryska fonderna i genomsnitt 

ger ett negativt värde. Dock är värdet för de svenska fonderna mycket lägre på -1,90 jämfört 

med de ryska fondernas värde på -0,80. Här är det värt att notera att enbart en fond uppnådde 

ett positivt värde. Denna fond är Prosperity Cap. Russian Prosperity Fund A. Både de svenska 

och de ryska hedgefonderna har presterat bättre än marknaden enligt Treynor ratio. De svenska 

fonderna har presterat lite bättre med -1,90 jämfört med marknadens -2,00. De ryska 

hedgefonderna har däremot presterat betydligt bättre med ett genomsnittsvärde på -0,80. 

 
Tabell: Ländernas max-, min- och medelvärde för Treynor ratio 

                  Sverige  Ryssland  Marknaden 

Medelvärde -1,90 -0,80 -2,00 

Max -0,12 0,07 N/A 

Min  -3,72 -2,05 N/A 

Tabell: Egen bearbetning 
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Figur 3: Genomsnittsvärdet av fonderna på Sharpe ratio 

 

Källa: Egen bearbetning 

 

Marknadsindex (SIXRX) fick ett värde på -0,52 vilket är sämre än både de svenska och de 

ryska hedgefonderna. 

 

I diagrammet för Sharpe ratio syns att Sverigefonderna fick ett genomsnittsvärde på -0,44 och 

de ryska hedgefonder fick ett värde på -0,16. Det kan vara värt att notera att enbart den 

svenska fonden Brummer & Partners Archipel fick ett positivt värde på 0,32 för Sharpekvoten. 

Sharpekvoten kan vara svår att tolka och det enda som går att säga med säkerhet är att de 

ryska hedgefonderna även här har presterat bättre än de svenska fonderna. Exakt hur mycket 

bättre går inte att säga men det framgår tydligt av stapeldiagrammet att de ryska fonderna har 

presterat bättre. Alla de ryska fonderna presterade bättre än marknadsindex (SIXRX) som fick 

ett värde på -0,52. Även de svenska fonderna presterade i genomsnitt bättre än index men fem 

av de 12 svenska fonderna hade en lägre Sharpekvot än index. 
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Tabell: Ländernas max-, min- och medelvärde för Sharpe ratio 

                Sverige  Ryssland  Index (SIXRX) 

Medelvärde  -0,44 -0,16 -0,52 

Max 0,32 0,00  N/A 

Min -0,94  -0,43 N/A 

Egen bearbetning 
 

Figur 4: Genomsnittsvärdet av fonderna på Jensen’s Alpha 

 

Källa: Egen bearbetning 

 

Uträkningarna av Jensen’s Alpha visar på en stor skillnad mellan de båda länderna. Ryssland 

får ett positivt värde på 1,13 i genomsnitt medan de svenska hedgefonderna får ett 

genomsnittsvärde på -2,71. Som visas i tabellen nedan är det en svensk fond, Brummer & 

Partners Multi-Strategy, som har det högsta Jensen’s Alpha värdet på 2,10 och därmed är den 

bäst presterande fonden enligt Jensen’s Alpha. Slutsatsen som författarna drar av det är att 

även om de ryska hedgefonderna presterar bättre i genomsnitt i Jensen’s Alpha så finns det 

inga hinder för svenska fonder att prestera bättre än de ryska. 
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Tabell: Ländernas max-, min- och medelvärde för Jensens alpha 

                Sverige  Ryssland  

Medelvärde  -2,71 1,13 

Max  2,10 1,86 

Min  -24,97 -0,06 

Egen bearbetning 
 

Värt att notera är att det är ett värde på en av de svenska fonderna som sticker ut väldigt 

mycket. Det är Brummer & Partners Archipel som har ett väldigt lågt värde på -24,97. Räknas 

detta värde som en avvikelse och tas bort ur beräkningarna hamnar medelvärdet istället på ett 

positivt 0,08. Resultatet av denna uträkning visas i diagrammet ned. Oavsett har de ryska 

hedgefonderna ett högre medelvärde. 

 

Figur 5: Genomsnittsvärdet på Jensen’s Alpha utan Brummer & Partners Archipel 

 

Källa: Egen bearbetning 

 

I alla tre utvärderingsmått presterar de ryska hedgefonderna i genomsnitt bättre än de svenska. 

Detta tyder på att det generellt sett är bättre att placera i ryska hedgefonder jämfört med 

svenska. Dock gäller att ha stor kännedom för att investera i utländska marknader och den 

ryska marknaden kan kännas okänd och främmande för svenska investerare. Även värt att 

notera är att under den undersökta tidsperioden har det varit en betydande nedgång på 
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Stockholmsbörsen som syns i diagrammet nedan. Detta kan vara en av anledningarna till att 

hedgefonderna har presterat bättre än index. 

 

 

Figur 6:  OMXS30 Historisk Utveckling 

 

Källa: www.nordea.com 
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6 Analys 
Detta kapitel innehåller analyser baserat på resultatet. 

 
I alla tre utvärderingsmåtten: Treynor ratio, Sharpe ratio och Jensen’s alpha presterade både de 

svenska och de ryska hedgefonderna bättre än index (SIXRX). Även i alla måtten presterade de 

ryska hedgefonderna bättre än de svenska. Det visar på att de ryska hedgefonderna skulle vara 

bättre att investera i jämfört med de svenska. Dessutom visar det på att det är bättre att 

investera i hedgefonder än traditionella fonder eftersom hedgefonderna presterade bättre än 

index. Som tidigare nämnt kan detta dock bero på att index har haft en stor nedgång under 

denna period. 

 
Ackermann, McEnally och Ravenscraft kom fram till att hedgefonder presterade bättre än 

traditionella fonder men sämre än index i riskjusterad avkastning. Detta resultat är inte 

överensstämmande med resultatet i denna studie. Istället visar denna studie på att hedgefonder 

presterar bättre än index i både Sharpe ratio samt Treynor ratio. En anledning till det kan vara 

urvalet av fonder. Författarna i denna studie har som tidigare noterats valt svenska och ryska 

hedgefonder och sedan jämfört med ett svenskt index, SIXRX. Möjligheten finns att svenska 

och ryska hedgefonder presterar bättre än SIXRX medan amerikanska hedgefonder inte 

presterar bättre än traditionella fonder på ett amerikanskt index så som NASDAQ-100. Detta är 

något som skulle fodra en ny studie som tar upp svenska, ryska, amerikanska och eventuellt 

andra länders hedgefonder och sedan jämför fonderna med traditionella fonder samt index i 

respektive land. Det skulle bli en väldigt omfattande studie men vi, författare av denna studie, 

skulle gärna vilja se detta.  

 

Som Bing Liang påvisar i sin studie presterar hedgefonder bättre än index i riskjusterad 

avkastning. Detta resultat stämmer mycket väl med resultatet författarna har fått fram i denna 

studie. Hedgefonderna presterade bättre än index i både Sharpe ratio och Treynor ratio. Bäst 

presterade de ryska hedgefonderna men även de svenska var klart över index. Här får 

författarna stöd av Bing Liangs tidigare studier och det visar att hedgefonder presterar bättre än 

index och traditionella fonder. Tidsperioden Liang studerade var 1990-1999 och därför tror inte 

författarna att konjuktursvängningar har påverkat resultatet då tidsperioden var lång nog för att 

svängningarna skulle kunna gå åt båda håll. Det ger mer stöd åt författarnas femåriga studie att 

Liangs längre studie fortfarande ger likartade resultat och påvisar samma sak, att hedgefonder 

presterar bättre än index. 
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Gaurav S. Amin och Harry M. Kat visade på att hedgefonder i sig inte presterade bättre än 

index men om man blandade hedgefonder med traditionella fonder blir det en högre avkastning 

än index. Resultaten författarna får fram i denna studie stödjer delvis Amin och Kats studie. 

Hedgefonderna i denna studie presterade bättre än index i både Sharpe och Treynor ratio till 

skillnad från Amin och Kats studie. Dock så stödjer denna nya studie teorin om att en blandning 

av hedgefonder och traditionella fonder presterar bättre än index eftersom hedgefonder i sig 

presterar bättre än index och då tillsammans med traditionella fonder blir det en riskjusterad 

avkastning som överträffar index. Anledningen till att resultatet från Amin och Kats studie skiljer 

sig delvis från resultatet av denna studie kan vara relaterat till urvalet. Amin och Kat hade 72 

fonder i sin studie medan denna studie hade 12 fonder. Det är stor skillnad och kan därmed 

vara anledningen till att resultatet skiljer sig mellan studierna. Både studierna visar en positiv 

effekt genom högre riskjusterad avkastning av hedgefonderna. Amin och Kats menar dock att 

högsta riskjusterad avkastning erhålls genom 10-20% hedgefonder i en portfölj medan resultatet 

i denna studie skulle påvisa att hela 100% av portföljen skulle bestå av hedgefonder för att 

uppnå den högsta riskjusterade avkastningen. Det kan även vara så att hedgefonder har 

utvecklats då studierna har olika undersökningsperioder. Amin och Kat studerade perioden 

1990-2000 medan författarna av denna studie undersökte 2007-2011. En möjlighet är att många 

hedgefonder har ändrat strategi sedan år 2000 och därmed är mer framgångsrika i att generera 

hög riskjusterad avkastning. 

 

Resultaten som Burton G. Malkiel och Atanu Saha kom fram till, att hedgefonder ger lägre 

avkastning och högre risk än vanligen antas stöds inte av resultaten i denna studie. Istället visar 

resultaten i denna studie på motsatsen. Att hedgefonder ger högre avkastning än traditionella 

fonder med hänsyn till risk tagen i beräkningarna. En orsak till detta kan dock vara den 

generella nedgången på Stockholmsbörsen under undersökningsperioden. Denna nedgång kan 

ha hjälpt hedgefonderna och specialreglerna som gäller dessa fonder. Det kan även vara så att 

hedgefonderna har ändrat och förbättrat sina investeringsstrategier och numera lyckas bättre 

med att frambringa högre avkastning till lägre risk. 

 

Modern portfolio theory, eller portföljteorin som den kallas på svenska, visar på att genom att ha 

en diversifierad portfölj kan man sänka risken. På samma sätt har Gaurav S. Amin och Harry M. 

Kat påvisat att man kan även höja den riskjusterade avkastningen om portföljen består till viss 

del utav hedgefonder. Enligt Amin och Kat gav hedgefonderna i sig inte högre riskjusterad 
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avkastning men tillsammans med traditionella fonder i en portfölj kunde överavkastning uppnås. 

Detta visar vidare på portföljteori, med tillägget att inte bara risken sänks men även 

avkastningen höjs. Högst riskjusterad avkastning uppnåddes vid 10-20% hedgefonder i 

portföljen. Vid vår studie gav både både de svenska och de ryska hedgefonderna högre 

avkastning än index. Det tyder på att enligt resultatet skulle en portfölj bestående utav 100% 

hedgefonder vara att föredra och ge högst riskjusterad avkastning jämfört med en portfölj 

blandad med traditionella fonder. Troligtvis kan undersökningsperioden vara en påverkande 

faktor tillsammans med urvalet och den bäst presterande portföljen på långsikt borde vara en 

portfölj med både hedge- och traditionella fonder. En sådan portfölj skulle då minska risken utan 

att minska avkastningen enligt portföljteorin. 

 

Sätt till hela undersökningen får författarna både stöd av tidigare undersökningar men det är 

även vissa forskare som har kommit fram till andra slutsatser. Bing Liang har tidigare kommit 

fram till samma resultat som denna studie. Det vill säga att hedgefonder presterar bättre än 

traditionella fonder samt index. Andra studier som Amin och Kat visar på att hedgefonder i sig 

inte presterar bättre än index men i en portfölj tillsammans med traditionella fonder ger 

portföljen bättre riskjusterad avkastning jämfört med index. Den studien visar då på att 

hedgefonder verkligen kan bidra till en högre riskjusterad avkastning i en portfölj. 

 

Anledningen till att de ryska hedgefonderna ger så pass mycket högre avkastningen jämfört 

med de svenska skulle kunna vara att under undersökningsperioden har de ryska 

hedgefonderna helt enkelt haft en bra period och gett ovanligt hög riskjusterad avkastning. Dock 

kan vi se att även de svenska hedgefonderna har gett högre riskjusterad avkastning än index 

(SIXRX) och är därmed inte något dåligt investeringsalternativ. Eventuellt speciellt om man bor i 

Sverige då det är lättare att följa utvecklingen samt media vilket är viktigt som investerare. 
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7 Slutsats  
Slutsatsen beskriver vad författarna har kommit fram till. 

 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur de ryska och de svenska hedgefonderna i 

avkastning förhåller sig till varandra med hänsyn till risken. Undersökningens utgångspunkt var 

att jämföra hedgefondernas avkastning i länderna med tre olika utvärderingsmått; Jensen’s 

Alpha, Treynor Ratio och Sharpe Ratio.  

 

Både de svenska och de ryska hedgefonderna har presterat bättre än index (SIXRX) i Treynor 

ratio och Sharpe ratio. Detta tyder på att hedgefonder ger bättre riskjusterad avkastning än 

traditionella. Vidare tyder granskningen på att ryska hedgefonder presterar bättre i avkastning 

jämfört med de svenska hedgefonderna på alla tre bedömningsmåtten: Jensen’s alpha, Treynor 

ratio och Sharpe ratio. 

 

Detta pekar på att det är bra att investera i hedgefonder hemma i Sverige men ännu bättre att 

investera i hedgefonder utomlands i Ryssland. 

 

Hemma bra men borta bäst. 
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8 Avslutande diskussion 
Avslutningsvis diskuterar författarna resultatet och delar åsikter om vilka faktorer som kan ha lett 

till detta resultat. Därefter avslutas kapitlet med framtida forskning.  

 

Sammanfattningsvis tyder uppsatsen på att svenska hedgefonder presterar bättre än SIXRX, 

medan ryska hedgefonder överpresterar gentemot både svenska hedgefonderna och det 

benämnda indexet.  

 

Rysslands fondmarknad är väldigt intressant med sitt innehav av olje- och 

naturgasverksamheter.  Tittar vi tillbaka på deras närmaste ekonomiska historia har det 

periodvist varit instabilt, men mestadels hållit en stabil prognos. Undersökningen visar att 

Rysslands hedgefonder presterat bra, något som är imponerande “även då” landet är rikt på 

naturresurser som försörjer den ryska ekonomin. Ryssland är ett bra investeringsalternativ, 

landet har en stor tillväxtpotential. Däremot är politiska instabiliteter ett hinder för ryssarna, då 

det fortfarande finns nackdelar som delvis hindrar investerare från utlandet att satsa på den 

ryska marknaden. Men den ekonomiska tillväxten i landet är en stor fördel för fondmarknaden, 

och stigande oljepriser har en stor inverkan till den delen.  

 

Ryssland kan betraktas som ett potentiellt land, mycket tyder på att landet länge kommer vara 

ledande inom världsekonomin, med dess oljeresurser, då landet fortsätter att producera olja och 

håller bra kontakt med andra länder som är villiga att köpa olja från ryssarna. Fortfarande tror 

författarna att politiska och globala relationer är bristande i landet. Även då detta problem är 

känt så har Ryssland lyckats gå bra under den undersökta perioden, något som ger hopp inför 

framtiden. Ett vidareutvecklat Ryssland inom både ekonomi och teknologi skulle göra landet till 

en ännu starkare nation. 

 

Hedgefonder fyller en viktigt funktion därför de har andra regler än vanliga fonder och kan då 

investera i möjligheter som annars inte hade varit möjligt. De kan med andra ord flytta kapital till 

företag, organisationer, och personer med kapitalbrist som inte kunde få kapital från vanliga 

fonder. På detta sätt fyller de en viktig funktion som ger företag och personer kapital som de 

annars inte skulle kunnat få. 
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Vår undersökning visar på att svenska hedgefonder inte presterat lika bra som de ryska 

hedgefonderna. 

8.1 Framtida Forskning 
Eftersom författarna tagit hänsyn till en femårig tidsperiod skulle det vara ännu mer 

engagerande att undersöka respektive länder under en längre period. Tyvärr hade ryska 

hedgefonderna kort indexhistoria och det var svårt att få fram fakta om de. Det skulle vara 

spännande att vidare undersöka ländernas fonder men den här gången i en längre utsträckning, 

med fokus på dess avkastning påverkat av flertal riskscenarier. Även ett större urval av fonder 

hade varit intressant att studera för att få ett jämnare och mer korrekt resultat. 

8.2 Kritisk Granskning 
När vi började skriva uppsatsen bestämde vi oss för att basera undersökningen på sammanlagt 

18 fonder. 9 av fonderna skulle vara svenska och resterande 9 ryska. Svenska fonderna var 

enkla att hitta och referera till, dessa fonder hade också en tillräckligt lång historik för att 

analysera resultatet. Ryska fonder finns däremot i antal men de flesta har inte någon lång 

historia som vi skulle kunna utgå från. Därför undersökte vi tre passande ryska fonder. 
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Bilaga 1

Prosperity Cap. 

Russian 

Prosperity Fund 

A Data hämtad från Morningstar.se

Period

Avkastning 

% Riskfri ränta

Marknads- 

avkastning 

(SIXRX) Beta

Standard-

avvikelse %

Treynor's 

ratio

Sharpe's 

ratio

Jensen's 

Alpha

2007 Kvartal 1 10,5 3,2542 2,21 0,9 22,15 8,05 0,33 8,18

2007 Kvartal 2 -3,5 3,3981 2,16 0,9 22,15 -7,66 -0,31 -5,78

2007 Kvartal 3 -2,4 3,5716 -1,51 0,9 22,15 -6,64 -0,27 -1,40

2007 Kvartal 4 5,9 3,9702 -3,47 0,9 22,15 2,14 0,09 8,63

2008 Kvartal 1 -18,1 4,1835 -3,49 0,9 22,15 -24,76 -1,01 -15,37

2008 Kvartal 2 1,7 4,1362 -2,07 0,9 22,15 -2,71 -0,11 3,15

2008 Kvartal 3 -34,6 4,4082 -3,92 0,9 22,15 -43,34 -1,76 -31,51

2008 Kvartal 4 -49,5 2,9365 -5,40 0,9 22,15 -58,26 -2,37 -44,93

2009 Kvartal 1 22,1 0,8497 -0,46 0,9 22,15 23,61 0,96 22,43

2009 Kvartal 2 42,7 0,3885 8,52 0,9 22,15 47,01 1,91 35,00

2009 Kvartal 3 24,9 0,1648 4,79 0,9 22,15 27,48 1,12 20,57

2009 Kvartal 4 22,4 0,1750 2,22 0,9 22,15 24,69 1,00 20,38

2010 Kvartal 1 27,6 0,2170 3,02 0,9 22,15 30,43 1,24 24,86

2010 Kvartal 2 -3,3 0,2801 -0,41 0,9 22,15 -3,98 -0,16 -2,96

2010 Kvartal 3 2,7 0,4520 3,28 0,9 22,15 2,50 0,10 -0,30

2010 Kvartal 4 9,6 1,0674 2,44 0,9 22,15 9,48 0,39 7,29

2011 Kvartal 1 5,7 1,6578 -0,17 0,9 22,15 4,49 0,18 5,69

2011 Kvartal 2 -4,0 1,8558 0,00 0,9 22,15 -6,51 -0,26 -4,18

2011 Kvartal 3 -20,5 1,6956 -7,02 0,9 22,15 -24,66 -1,00 -14,35

Average 2,1 2,0349 0,04 0,9 22,15 0,07 0,00 1,86

Period

Avkastning 

% Riskfri ränta

Marknads- 

avkastning 

(SIXRX) Beta

Standard-

avvikelse %

Treynor's 

ratio

Sharpe's 

ratio

Jensen's 

Alpha

Brummer & 

Partners Zenit Data hämtad från Morningstar.se

Period

Avkastning 

% Riskfri ränta

Marknads- 

avkastning 

(SIXRX) Beta

Standard-

avvikelse %

Treynor's 

ratio

Sharpe's 

ratio

Jensen's 

Alpha

2007 Kvartal 1 2,9 3,2542 2,21 0,8 5,58 -0,44 -0,06 0,48

2007 Kvartal 2 4,7 3,3981 2,16 0,8 5,58 1,63 0,23 2,30

2007 Kvartal 3 -5,3 3,5716 -1,51 0,8 5,58 -11,09 -1,59 -4,80

2007 Kvartal 4 0,9 3,9702 -3,47 0,8 5,58 -3,84 -0,55 2,88

2008 Kvartal 1 0,0 4,1835 -3,49 0,8 5,58 -5,23 -0,75 1,96

2008 Kvartal 2 -0,3 4,1362 -2,07 0,8 5,58 -5,55 -0,80 0,53

2008 Kvartal 3 -4,8 4,4082 -3,92 0,8 5,58 -11,51 -1,65 -2,55

2008 Kvartal 4 -4,8 2,9365 -5,40 0,8 5,58 -9,67 -1,39 -1,07

2009 Kvartal 1 7,1 0,8497 -0,46 0,8 5,58 7,81 1,12 7,30

2009 Kvartal 2 -3,8 0,3885 8,52 0,8 5,58 -5,24 -0,75 -10,69

2009 Kvartal 3 12,8 0,1648 4,79 0,8 5,58 15,79 2,27 8,93

2009 Kvartal 4 6,7 0,1750 2,22 0,8 5,58 8,16 1,17 4,89

2010 Kvartal 1 4,1 0,2170 3,02 0,8 5,58 4,85 0,70 1,64

2010 Kvartal 2 -9,4 0,2801 -0,41 0,8 5,58 -12,10 -1,74 -9,13

2010 Kvartal 3 4,5 0,4520 3,28 0,8 5,58 5,06 0,73 1,78

2010 Kvartal 4 6,2 1,0674 2,44 0,8 5,58 6,42 0,92 4,03

2011 Kvartal 1 3,1 1,6578 -0,17 0,8 5,58 1,80 0,26 2,90

2011 Kvartal 2 -0,8 1,8558 0,00 0,8 5,58 -3,32 -0,48 -1,17



2011 Kvartal 3 -5,0 1,6956 -7,02 0,8 5,58 -8,37 -1,20 0,28

Average 1,0 2,0349 0,04 0,8 5,58 -1,31 -0,19 0,55

Period

Avkastning 

% Riskfri ränta

Marknads- 

avkastning 

(SIXRX) Beta

Standard-

avvikelse %

Treynor's 

ratio

Sharpe's 

ratio

Jensen's 

Alpha

Brummer & 

Partners Multi-

Strategy Data hämtad från Morningstar.se

Period

Avkastning 

% Riskfri ränta

Marknads- 

avkastning 

(SIXRX) Beta

Standard-

avvikelse %

Treynor's 

ratio

Sharpe's 

ratio

Jensen's 

Alpha

2007 Kvartal 1 1,8 3,2542 2,21 1,2 2,13 -1,21 -0,68 -0,21

2007 Kvartal 2 6,7 3,3981 2,16 1,2 2,13 2,75 1,55 4,79

2007 Kvartal 3 -1,3 3,5716 -1,51 1,2 2,13 -4,06 -2,29 1,23

2007 Kvartal 4 1,7 3,9702 -3,47 1,2 2,13 -1,89 -1,07 6,66

2008 Kvartal 1 5,7 4,1835 -3,49 1,2 2,13 1,26 0,71 10,73

2008 Kvartal 2 0,6 4,1362 -2,07 1,2 2,13 -2,95 -1,66 3,91

2008 Kvartal 3 -0,4 4,4082 -3,92 1,2 2,13 -4,01 -2,26 5,19

2008 Kvartal 4 1,8 2,9365 -5,40 1,2 2,13 -0,95 -0,53 8,87

2009 Kvartal 1 4,4 0,8497 -0,46 1,2 2,13 2,96 1,67 5,12

2009 Kvartal 2 1,9 0,3885 8,52 1,2 2,13 1,26 0,71 -8,24

2009 Kvartal 3 3,6 0,1648 4,79 1,2 2,13 2,86 1,62 -2,12

2009 Kvartal 4 1,4 0,1750 2,22 1,2 2,13 1,02 0,58 -1,23

2010 Kvartal 1 1,4 0,2170 3,02 1,2 2,13 0,99 0,56 -2,18

2010 Kvartal 2 -1,1 0,2801 -0,41 1,2 2,13 -1,15 -0,65 -0,56

2010 Kvartal 3 1,7 0,4520 3,28 1,2 2,13 1,04 0,59 -2,15

2010 Kvartal 4 1,5 1,0674 2,44 1,2 2,13 0,36 0,20 -1,22

2011 Kvartal 1 1,4 1,6578 -0,17 1,2 2,13 -0,21 -0,12 1,94

2011 Kvartal 2 -0,8 1,8558 0,00 1,2 2,13 -2,21 -1,25 -0,42

2011 Kvartal 3 1,1 1,6956 -7,02 1,2 2,13 -0,50 -0,28 9,86

Average 1,7 2,0349 0,04 1,2 2,13 -0,24 -0,14 2,10

Period

Avkastning 

% Riskfri ränta

Marknads- 

avkastning 

(SIXRX) Beta

Standard-

avvikelse %

Treynor's 

ratio

Sharpe's 

ratio

Jensen's 

Alpha

Aktie-Ansvar 

Graal Data hämtad från Morningstar.se

Period

Avkastning 

% Riskfri ränta

Marknads- 

avkastning 

(SIXRX) Beta

Standard-

avvikelse %

Treynor's 

ratio

Sharpe's 

ratio

Jensen's 

Alpha

2007 Kvartal 1 2,1 3,2542 2,21 0,6 2,39 -1,92 -0,48 -0,53

2007 Kvartal 2 2,0 3,3981 2,16 0,6 2,39 -2,33 -0,59 -0,65

2007 Kvartal 3 0,0 3,5716 -1,51 0,6 2,39 -5,95 -1,50 -0,52

2007 Kvartal 4 -2,4 3,9702 -3,47 0,6 2,39 -10,62 -2,67 -1,91

2008 Kvartal 1 1,5 4,1835 -3,49 0,6 2,39 -4,47 -1,12 1,92

2008 Kvartal 2 -1,4 4,1362 -2,07 0,6 2,39 -9,23 -2,32 -1,81

2008 Kvartal 3 -2,7 4,4082 -3,92 0,6 2,39 -11,85 -2,98 -2,11

2008 Kvartal 4 -3,2 2,9365 -5,40 0,6 2,39 -10,23 -2,57 -1,13

2009 Kvartal 1 1,2 0,8497 -0,46 0,6 2,39 0,58 0,15 1,14

2009 Kvartal 2 1,4 0,3885 8,52 0,6 2,39 1,69 0,42 -3,87

2009 Kvartal 3 1,3 0,1648 4,79 0,6 2,39 1,89 0,48 -1,64

2009 Kvartal 4 0,3 0,1750 2,22 0,6 2,39 0,21 0,05 -1,10

2010 Kvartal 1 0,8 0,2170 3,02 0,6 2,39 0,97 0,24 -1,10

2010 Kvartal 2 -1,1 0,2801 -0,41 0,6 2,39 -2,30 -0,58 -0,97

2010 Kvartal 3 2,3 0,4520 3,28 0,6 2,39 3,08 0,77 0,15



2010 Kvartal 4 1,1 1,0674 2,44 0,6 2,39 0,05 0,01 -0,79

2011 Kvartal 1 0,6 1,6578 -0,17 0,6 2,39 -1,76 -0,44 0,04

2011 Kvartal 2 -0,3 1,8558 0,00 0,6 2,39 -3,59 -0,90 -1,04

2011 Kvartal 3 -7,3 1,6956 -7,02 0,6 2,39 -14,99 -3,77 -3,77

Average -0,2 2,0349 0,04 0,6 2,39 -3,72 -0,94 -1,04

Period

Avkastning 

% Riskfri ränta

Marknads- 

avkastning 

(SIXRX) Beta

Standard-

avvikelse %

Treynor's 

ratio

Sharpe's 

ratio

Jensen's 

Alpha

Catella 

Hedgefond Data hämtad från Morningstar.se

Period

Avkastning 

% Riskfri ränta

Marknads- 

avkastning 

(SIXRX) Beta

Standard-

avvikelse %

Treynor's 

ratio

Sharpe's 

ratio

Jensen's 

Alpha

2007 Kvartal 1 2,5 3,2542 2,21 0,6 2,17 -1,26 -0,35 -0,13

2007 Kvartal 2 2,2 3,3981 2,16 0,6 2,17 -2,00 -0,55 -0,45

2007 Kvartal 3 -0,7 3,5716 -1,51 0,6 2,17 -7,12 -1,97 -1,22

2007 Kvartal 4 -0,9 3,9702 -3,47 0,6 2,17 -8,12 -2,25 -0,41

2008 Kvartal 1 0,7 4,1835 -3,49 0,6 2,17 -5,81 -1,61 1,12

2008 Kvartal 2 0,3 4,1362 -2,07 0,6 2,17 -6,39 -1,77 -0,11

2008 Kvartal 3 -2,3 4,4082 -3,92 0,6 2,17 -11,18 -3,10 -1,71

2008 Kvartal 4 -3,5 2,9365 -5,40 0,6 2,17 -10,73 -2,97 -1,43

2009 Kvartal 1 2,7 0,8497 -0,46 0,6 2,17 3,08 0,85 2,64

2009 Kvartal 2 3,6 0,3885 8,52 0,6 2,17 5,35 1,48 -1,67

2009 Kvartal 3 2,7 0,1648 4,79 0,6 2,17 4,23 1,17 -0,24

2009 Kvartal 4 2,0 0,1750 2,22 0,6 2,17 3,04 0,84 0,60

2010 Kvartal 1 0,9 0,2170 3,02 0,6 2,17 1,14 0,32 -1,00

2010 Kvartal 2 -0,5 0,2801 -0,41 0,6 2,17 -1,30 -0,36 -0,37

2010 Kvartal 3 1,7 0,4520 3,28 0,6 2,17 2,08 0,58 -0,45

2010 Kvartal 4 1,9 1,0674 2,44 0,6 2,17 1,39 0,38 0,01

2011 Kvartal 1 0,7 1,6578 -0,17 0,6 2,17 -1,60 -0,44 0,14

2011 Kvartal 2 1,0 1,8558 0,00 0,6 2,17 -1,43 -0,39 0,26

2011 Kvartal 3 -4,4 1,6956 -7,02 0,6 2,17 -10,16 -2,81 -0,87

Average 0,6 2,0349 0,04 0,6 2,17 -2,46 -0,68 -0,28

Period

Avkastning 

% Riskfri ränta

Marknads- 

avkastning 

(SIXRX) Beta

Standard-

avvikelse %

Treynor's 

ratio

Sharpe's 

ratio

Jensen's 

Alpha

Swedbank 

Robur Access 

Hedge Data hämtad från Morningstar.se

Period

Avkastning 

% Riskfri ränta

Marknads- 

avkastning 

(SIXRX) Beta

Standard-

avvikelse %

Treynor's 

ratio

Sharpe's 

ratio

Jensen's 

Alpha

2007 Kvartal 1 2,3 3,2542 2,21 1,1 3,50 -0,87 -0,27 0,19

2007 Kvartal 2 2,8 3,3981 2,16 1,1 3,50 -0,54 -0,17 0,77

2007 Kvartal 3 -0,7 3,5716 -1,51 1,1 3,50 -3,88 -1,22 1,32

2007 Kvartal 4 -6,4 3,9702 -3,47 1,1 3,50 -9,43 -2,96 -2,19

2008 Kvartal 1 -5,0 4,1835 -3,49 1,1 3,50 -8,35 -2,62 -0,74

2008 Kvartal 2 2,1 4,1362 -2,07 1,1 3,50 -1,85 -0,58 4,79

2008 Kvartal 3 -7,1 4,4082 -3,92 1,1 3,50 -10,46 -3,28 -2,35

2008 Kvartal 4 -8,8 2,9365 -5,40 1,1 3,50 -10,67 -3,35 -2,57

2009 Kvartal 1 0,9 0,8497 -0,46 1,1 3,50 0,05 0,01 1,49

2009 Kvartal 2 2,2 0,3885 8,52 1,1 3,50 1,65 0,52 -7,13

2009 Kvartal 3 2,5 0,1648 4,79 1,1 3,50 2,12 0,67 -2,76

2009 Kvartal 4 0,5 0,1750 2,22 1,1 3,50 0,30 0,09 -1,92



2010 Kvartal 1 -0,1 0,2170 3,02 1,1 3,50 -0,29 -0,09 -3,40

2010 Kvartal 2 -0,8 0,2801 -0,41 1,1 3,50 -0,98 -0,31 -0,32

2010 Kvartal 3 -0,2 0,4520 3,28 1,1 3,50 -0,59 -0,19 -3,77

2010 Kvartal 4 1,6 1,0674 2,44 1,1 3,50 0,48 0,15 -0,98

2011 Kvartal 1 1,3 1,6578 -0,17 1,1 3,50 -0,33 -0,10 1,65

2011 Kvartal 2 -1,9 1,8558 0,00 1,1 3,50 -3,41 -1,07 -1,71

2011 Kvartal 3 -1,7 1,6956 -7,02 1,1 3,50 -3,09 -0,97 6,19

Average -0,9 2,0349 0,04 1,1 3,50 -2,64 -0,83 -0,71

Period

Avkastning 

% Riskfri ränta

Marknads- 

avkastning 

(SIXRX) Beta

Standard-

avvikelse %

Treynor's 

ratio

Sharpe's 

ratio

Jensen's 

Alpha

Indecap Guide 

Hedgefond 2 Data hämtad från Morningstar.se

Period

Avkastning 

% Riskfri ränta

Marknads- 

avkastning 

(SIXRX) Beta

Standard-

avvikelse %

Treynor's 

ratio

Sharpe's 

ratio

Jensen's 

Alpha

2007 Kvartal 1 0,5 3,2542 2,21 0,5 3,14 -5,51 -0,88 -2,23

2007 Kvartal 2 2,0 3,3981 2,16 0,5 3,14 -2,80 -0,44 -0,78

2007 Kvartal 3 1,4 3,5716 -1,51 0,5 3,14 -4,34 -0,69 0,37

2007 Kvartal 4 1,5 3,9702 -3,47 0,5 3,14 -4,94 -0,79 1,25

2008 Kvartal 1 1,4 4,1835 -3,49 0,5 3,14 -5,57 -0,89 1,05

2008 Kvartal 2 0,3 4,1362 -2,07 0,5 3,14 -7,67 -1,22 -0,73

2008 Kvartal 3 -2,4 4,4082 -3,92 0,5 3,14 -13,62 -2,17 -2,64

2008 Kvartal 4 -11,1 2,9365 -5,40 0,5 3,14 -28,07 -4,47 -9,87

2009 Kvartal 1 2,8 0,8497 -0,46 0,5 3,14 3,90 0,62 2,61

2009 Kvartal 2 2,3 0,3885 8,52 0,5 3,14 3,82 0,61 -2,15

2009 Kvartal 3 2,0 0,1648 4,79 0,5 3,14 3,67 0,58 -0,48

2009 Kvartal 4 0,0 0,1750 2,22 0,5 3,14 -0,35 -0,06 -1,20

2010 Kvartal 1 0,9 0,2170 3,02 0,5 3,14 1,37 0,22 -0,72

2010 Kvartal 2 0,7 0,2801 -0,41 0,5 3,14 0,84 0,13 0,76

2010 Kvartal 3 1,0 0,4520 3,28 0,5 3,14 1,10 0,17 -0,87

2010 Kvartal 4 2,3 1,0674 2,44 0,5 3,14 2,47 0,39 0,54

2011 Kvartal 1 -0,8 1,6578 -0,17 0,5 3,14 -4,92 -0,78 -1,54

2011 Kvartal 2 -1,4 1,8558 0,00 0,5 3,14 -6,51 -1,04 -2,33

2011 Kvartal 3 3,7 1,6956 -7,02 0,5 3,14 4,01 0,64 6,36

Average 0,4 2,0349 0,04 0,5 3,14 -3,32 -0,53 -0,66

Period

Avkastning 

% Riskfri ränta

Marknads- 

avkastning 

(SIXRX) Beta

Standard-

avvikelse %

Treynor's 

ratio

Sharpe's 

ratio

Jensen's 

Alpha

Brummer & 

Partners Nektar Data hämtad från Morningstar.se

Period

Avkastning 

% Riskfri ränta

Marknads- 

avkastning 

(SIXRX) Beta

Standard-

avvikelse %

Treynor's 

ratio

Sharpe's 

ratio

Jensen's 

Alpha

2007 Kvartal 1 -2,5 3,2542 2,21 0,6 2,48 -9,59 -2,32 -5,13

2007 Kvartal 2 -1,5 3,3981 2,16 0,6 2,48 -8,16 -1,97 -4,15

2007 Kvartal 3 -2,8 3,5716 -1,51 0,6 2,48 -10,62 -2,56 -3,32

2007 Kvartal 4 1,1 3,9702 -3,47 0,6 2,48 -4,78 -1,16 1,59

2008 Kvartal 1 1,2 4,1835 -3,49 0,6 2,48 -4,97 -1,20 1,62

2008 Kvartal 2 1,2 4,1362 -2,07 0,6 2,48 -4,89 -1,18 0,79

2008 Kvartal 3 0,5 4,4082 -3,92 0,6 2,48 -6,51 -1,57 1,09

2008 Kvartal 4 4,5 2,9365 -5,40 0,6 2,48 2,61 0,63 6,57

2009 Kvartal 1 1,1 0,8497 -0,46 0,6 2,48 0,42 0,10 1,04



2009 Kvartal 2 6,7 0,3885 8,52 0,6 2,48 10,52 2,54 1,43

2009 Kvartal 3 2,7 0,1648 4,79 0,6 2,48 4,23 1,02 -0,24

2009 Kvartal 4 0,1 0,1750 2,22 0,6 2,48 -0,13 -0,03 -1,30

2010 Kvartal 1 -0,2 0,2170 3,02 0,6 2,48 -0,70 -0,17 -2,10

2010 Kvartal 2 -1,1 0,2801 -0,41 0,6 2,48 -2,30 -0,56 -0,97

2010 Kvartal 3 0,1 0,4520 3,28 0,6 2,48 -0,59 -0,14 -2,05

2010 Kvartal 4 4,8 1,0674 2,44 0,6 2,48 6,22 1,50 2,91

2011 Kvartal 1 3,8 1,6578 -0,17 0,6 2,48 3,57 0,86 3,24

2011 Kvartal 2 1,3 1,8558 0,00 0,6 2,48 -0,93 -0,22 0,56

2011 Kvartal 3 0,2 1,6956 -7,02 0,6 2,48 -2,49 -0,60 3,73

Average 1,1 2,0349 0,04 0,6 2,48 -1,53 -0,37 0,28

Period

Avkastning 

% Riskfri ränta

Marknads- 

avkastning 

(SIXRX) Beta

Standard-

avvikelse %

Treynor's 

ratio

Sharpe's 

ratio

Jensen's 

Alpha

Brummer & 

Partners 

Archipel Data hämtad från Morningstar.se

Period

Avkastning 

% Riskfri ränta

Marknads- 

avkastning 

(SIXRX) Beta

Standard-

avvikelse %

Treynor's 

ratio

Sharpe's 

ratio

Jensen's 

Alpha

2007 Kvartal 1 -1,0 3,2542 2,21 -13,3 4,92 0,32 -0,87 -18,10

2007 Kvartal 2 6,1 3,3981 2,16 -13,3 4,92 -0,20 0,55 -13,81

2007 Kvartal 3 10,3 3,5716 -1,51 -13,3 4,92 -0,51 1,37 -60,90

2007 Kvartal 4 5,9 3,9702 -3,47 -13,3 4,92 -0,15 0,39 -97,02

2008 Kvartal 1 6,1 4,1835 -3,49 -13,3 4,92 -0,14 0,39 -100,19

2008 Kvartal 2 -4,0 4,1362 -2,07 -13,3 4,92 0,61 -1,65 -90,68

2008 Kvartal 3 -4,4 4,4082 -3,92 -13,3 4,92 0,66 -1,79 -119,57

2008 Kvartal 4 -3,5 2,9365 -5,40 -13,3 4,92 0,48 -1,31 -117,31

2009 Kvartal 1 12,4 0,8497 -0,46 -13,3 4,92 -0,87 2,35 -5,87

2009 Kvartal 2 11,0 0,3885 8,52 -13,3 4,92 -0,80 2,16 118,72

2009 Kvartal 3 8,0 0,1648 4,79 -13,3 4,92 -0,59 1,59 69,39

2009 Kvartal 4 2,5 0,1750 2,22 -13,3 4,92 -0,17 0,47 29,52

2010 Kvartal 1 4,3 0,2170 3,02 -13,3 4,92 -0,31 0,83 41,41

2010 Kvartal 2 5,2 0,2801 -0,41 -13,3 4,92 -0,37 1,00 -4,21

2010 Kvartal 3 4,0 0,4520 3,28 -13,3 4,92 -0,27 0,72 41,20

2010 Kvartal 4 1,7 1,0674 2,44 -13,3 4,92 -0,05 0,13 18,93

2011 Kvartal 1 3,1 1,6578 -0,17 -13,3 4,92 -0,11 0,29 -22,87

2011 Kvartal 2 0,0 1,8558 0,00 -13,3 4,92 0,14 -0,38 -26,58

2011 Kvartal 3 1,1 1,6956 -7,02 -13,3 4,92 0,04 -0,12 -116,51

Average 3,6 2,0349 0,04 -13,3 4,92 -0,12 0,32 -24,97

Period

Avkastning 

% Riskfri ränta

Marknads- 

avkastning 

(SIXRX) Beta

Standard-

avvikelse %

Treynor's 

ratio

Sharpe's 

ratio

Jensen's 

Alpha

SEB Multihedge Data hämtad från Morningstar.se

Period

Avkastning 

% Riskfri ränta

Marknads- 

avkastning 

(SIXRX) Beta

Standard-

avvikelse %

Treynor's 

ratio

Sharpe's 

ratio

Jensen's 

Alpha

2007 Kvartal 1 2,8 3,2542 2,21 1,3 3,70 -0,35 -0,12 0,90

2007 Kvartal 2 1,3 3,3981 2,16 1,3 3,70 -1,61 -0,57 -0,48

2007 Kvartal 3 -0,1 3,5716 -1,51 1,3 3,70 -2,82 -0,99 2,94

2007 Kvartal 4 0,9 3,9702 -3,47 1,3 3,70 -2,36 -0,83 6,60

2008 Kvartal 1 -3,4 4,1835 -3,49 1,3 3,70 -5,83 -2,05 2,40

2008 Kvartal 2 1,4 4,1362 -2,07 1,3 3,70 -2,10 -0,74 5,33



2008 Kvartal 3 -7,7 4,4082 -3,92 1,3 3,70 -9,31 -3,27 -1,28

2008 Kvartal 4 -10,8 2,9365 -5,40 1,3 3,70 -10,57 -3,71 -2,90

2009 Kvartal 1 3,9 0,8497 -0,46 1,3 3,70 2,35 0,82 4,75

2009 Kvartal 2 2,6 0,3885 8,52 1,3 3,70 1,70 0,60 -8,36

2009 Kvartal 3 3,8 0,1648 4,79 1,3 3,70 2,80 0,98 -2,38

2009 Kvartal 4 -0,4 0,1750 2,22 1,3 3,70 -0,44 -0,16 -3,23

2010 Kvartal 1 1,7 0,2170 3,02 1,3 3,70 1,14 0,40 -2,17

2010 Kvartal 2 -1,3 0,2801 -0,41 1,3 3,70 -1,22 -0,43 -0,69

2010 Kvartal 3 1,1 0,4520 3,28 1,3 3,70 0,50 0,17 -3,03

2010 Kvartal 4 1,7 1,0674 2,44 1,3 3,70 0,49 0,17 -1,16

2011 Kvartal 1 0,8 1,6578 -0,17 1,3 3,70 -0,66 -0,23 1,52

2011 Kvartal 2 -1,2 1,8558 0,00 1,3 3,70 -2,35 -0,82 -0,64

2011 Kvartal 3 -0,8 1,6956 -7,02 1,3 3,70 -1,92 -0,67 8,83

Average -0,2 2,0349 0,04 1,3 3,70 -1,72 -0,60 0,37

Period

Avkastning 

% Riskfri ränta

Marknads- 

avkastning 

(SIXRX) Beta

Standard-

avvikelse %

Treynor's 

ratio

Sharpe's 

ratio

Jensen's 

Alpha

Pharos Russia 

Fund
Data hämtad från: www.pharosfund.com/fund_russia.html

Period

Avkastning 

% Riskfri ränta

Marknads- 

avkastning 

(SIXRX) Beta

Standard-

avvikelse %

Treynor's 

ratio

Sharpe's 

ratio

Jensen's 

Alpha

2007 Kvartal 1 0,9 3,2542 2,21 1 4,80 -2,39 -0,50 -1,35

2007 Kvartal 2 -0,9 3,3981 2,16 1 4,80 -4,30 -0,90 -3,06

2007 Kvartal 3 1,3 3,5716 -1,51 1 4,80 -2,30 -0,48 2,78

2007 Kvartal 4 2,1 3,9702 -3,47 1 4,80 -1,84 -0,38 5,60

2008 Kvartal 1 -2,9 4,1835 -3,49 1 4,80 -7,05 -1,47 0,63

2008 Kvartal 2 4,5 4,1362 -2,07 1 4,80 0,36 0,08 6,57

2008 Kvartal 3 -11,0 4,4082 -3,92 1 4,80 -15,44 -3,22 -7,11

2008 Kvartal 4 -4,9 2,9365 -5,40 1 4,80 -7,87 -1,64 0,47

2009 Kvartal 1 2,5 0,8497 -0,46 1 4,80 1,62 0,34 2,93

2009 Kvartal 2 3,9 0,3885 8,52 1 4,80 3,54 0,74 -4,58

2009 Kvartal 3 6,7 0,1648 4,79 1 4,80 6,51 1,36 1,88

2009 Kvartal 4 1,2 0,1750 2,22 1 4,80 0,99 0,21 -1,05

2010 Kvartal 1 4,7 0,2170 3,02 1 4,80 4,48 4,80 1,68

2010 Kvartal 2 -4,2 0,2801 -0,41 1 4,80 -4,48 -0,93 -3,79

2010 Kvartal 3 1,2 0,4520 3,28 1 4,80 0,78 0,16 -2,05

2010 Kvartal 4 5,6 1,0674 2,44 1 4,80 4,50 0,94 3,12

2011 Kvartal 1 1,7 1,6578 -0,17 1 4,80 0,04 0,01 1,87

2011 Kvartal 2 -4,1 1,8558 0,00 1 4,80 -5,96 -1,24 -4,10

2011 Kvartal 3 -8,5 1,6956 -7,02 1 4,80 -10,23 -2,13 -1,51

Average 0,0 2,0349 0,04 1 4,80 -2,05 -0,43 -0,06

Period

Avkastning 

% Riskfri ränta

Marknads- 

avkastning 

(SIXRX) Beta

Standard-

avvikelse %

Treynor's 

ratio

Sharpe's 

ratio

Jensen's 

Alpha

Diamond Age 

Russia Fund Data hämtad från www.diamondage.ru/newsletter/Eng_DA_Aug_11.pdf

Period

Avkastning 

% Riskfri ränta

Marknads- 

avkastning 

(SIXRX) Beta

Standard-

avvikelse %

Treynor's 

ratio

Sharpe's 

ratio

Jensen's 

Alpha

2007 Kvartal 1 2,23 3,2542 2,21 1 6,26 -1,02 -0,16 0,02

2007 Kvartal 2 1,35 3,3981 2,16 1 6,26 -2,05 -0,33 -0,81

2007 Kvartal 3 0,71 3,5716 -1,51 1 6,26 -2,86 -0,46 2,22

2007 Kvartal 4 0,94 3,9702 -3,47 1 6,26 -3,03 -0,48 4,41



2008 Kvartal 1 -3,72 4,1835 -3,49 1 6,26 -7,91 -1,26 -0,23

2008 Kvartal 2 1,73 4,1362 -2,07 1 6,26 -2,41 -0,38 3,80

2008 Kvartal 3 -10,85 4,4082 -3,92 1 6,26 -15,25 -2,44 -6,93

2008 Kvartal 4 -11,92 2,9365 -5,40 1 6,26 -14,85 -2,37 -6,52

2009 Kvartal 1 -0,73 0,8497 -0,46 1 6,26 -1,58 -0,25 -0,27

2009 Kvartal 2 12,10 0,3885 8,52 1 6,26 11,71 1,87 3,58

2009 Kvartal 3 7,90 0,1648 4,79 1 6,26 7,74 1,24 3,11

2009 Kvartal 4 7,41 0,1750 2,22 1 6,26 7,24 1,16 5,19

2010 Kvartal 1 3,47 0,2170 3,02 1 6,26 3,25 0,52 0,44

2010 Kvartal 2 6,84 0,2801 -0,41 1 6,26 6,56 1,05 7,24

2010 Kvartal 3 4,97 0,4520 3,28 1 6,26 4,51 0,72 1,68

2010 Kvartal 4 7,61 1,0674 2,44 1 6,26 6,55 1,04 5,17

2011 Kvartal 1 -0,43 1,6578 -0,17 1 6,26 -2,09 -0,33 -0,26

2011 Kvartal 2 -5,2 1,8558 0,00 1 6,26 -7,06 -1,13 -5,20

2011 Kvartal 3 6,17 1,6956 -7,02 1 6,26 4,47 0,71 13,19

Average 1,6 2,0349 0,04 1 6,26 -0,43 -0,07 1,57

Period

Avkastning 

% Riskfri ränta

Marknads- 

avkastning 

(SIXRX) Beta

Standard-

avvikelse %

Treynor's 

ratio

Sharpe's 

ratio

Jensen's 

Alpha



Statsskuldväxlar

DETALJERAT 

RESULTAT: 2005-

01-01 - 2011-11-14

Statsskuldväxlar

SSVX 3M

Period Medel Min Max

2005 Kvartal 1 1,9807 1,945 2

2005 Kvartal 2 1,849 1,5 2

2005 Kvartal 3 1,4786 1,45 1,5

2005 Kvartal 4 1,563 1,47 1,71

2006 Kvartal 1 1,9108 1,7 2,02

2006 Kvartal 2 2,1262 2,02 2,245

2006 Kvartal 3 2,4142 2,22 2,602

2006 Kvartal 4 2,8748 2,602 3,103

2007 Kvartal 1 3,2542 3,108 3,331

2007 Kvartal 2 3,3981 3,27 3,502

2007 Kvartal 3 3,5716 3,497 3,658

2007 Kvartal 4 3,9702 3,646 4,195

2008 Kvartal 1 4,1835 4,033 4,326

2008 Kvartal 2 4,1362 4,081 4,197

2008 Kvartal 3 4,4082 4,207 4,566

2008 Kvartal 4 2,9365 1,315 4,476

2009 Kvartal 1 0,8497 0,251 1,512

2009 Kvartal 2 0,3885 0,25 0,502

2009 Kvartal 3 0,1648 0,11 0,35

2009 Kvartal 4 0,175 0,135 0,22

2010 Kvartal 1 0,217 0,18 0,255

2010 Kvartal 2 0,2801 0,23 0,32

2010 Kvartal 3 0,452 0,32 0,6

2010 Kvartal 4 1,0674 0,6 1,35

2011 Kvartal 1 1,6578 1,35 1,82

2011 Kvartal 2 1,8558 1,7 1,94

2011 Kvartal 3 1,6956 1,5 1,83

Fotnot

SSVX 3M (1983-01-

03 - )

Svensk 

statsskuldväxel 3-

månaders löptid

Källa: Thomson 

Reuters



SIXRX

Avkastning %
Månad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

jan 0,70 1,44 3,26 -12,27 -5,65 0,81 -1,17

feb 4,67 3,62 -2,19 3,43 2,82 -0,52 -1,61

mar 0,35 6,90 5,57 -1,64 1,45 8,78 2,27

apr -1,04 0,93 6,75 4,91 21,72 4,22 4,02

maj 5,57 -7,95 1,95 2,86 2,85 -6,89 -0,53

jun 4,14 0,92 -2,23 -13,98 0,98 1,45 -3,50

jul 5,00 -1,33 -1,50 -0,69 10,36 4,60 -4,69

aug -1,13 4,40 -2,64 1,26 3,40 -3,17 -10,48

sep 5,67 5,21 -0,40 -12,33 0,62 8,42 -5,89

okt -1,97 4,53 -1,92 -17,77 4,76 0,04 8,83

nov 4,01 -0,94 -6,49 -2,12 -0,01 1,43 -2,43

dec 5,93 8,31 -2,00 3,69 1,91 5,86

2005 Kvartal 1 1,91

2005 Kvartal 2 2,89

2005 Kvartal 3 3,18

2005 Kvartal 4 2,66

2006 Kvartal 1 3,99

2006 Kvartal 2 -2,03

2006 Kvartal 3 2,76

2006 Kvartal 4 3,97

2007 Kvartal 1 2,21

2007 Kvartal 2 2,16

2007 Kvartal 3 -1,51

2007 Kvartal 4 -3,47

2008 Kvartal 1 -3,49

2008 Kvartal 2 -2,07

2008 Kvartal 3 -3,92

2008 Kvartal 4 -5,40

2009 Kvartal 1 -0,46

2009 Kvartal 2 8,52

2009 Kvartal 3 4,79

2009 Kvartal 4 2,22

2010 Kvartal 1 3,02

2010 Kvartal 2 -0,41

2010 Kvartal 3 3,28

2010 Kvartal 4 2,44

2011 Kvartal 1 -0,17

2011 Kvartal 2 0,00

2011 Kvartal 3 -7,02

Standardavvikelse 3,81



Pharos Russia Fund

Avkastning %
Månad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

jan 1,1 14,1 -1,2 -9,6 0,7 5,2 2,70

feb 10,2 4,7 0,5 3,9 4,1 -2,1 1,50

mar -8,6 0,2 3,3 -2,9 2,6 11,0 0,90

apr -3,4 10,8 -1,7 3,3 6,3 2,0 -2,70

maj 2,8 -13,2 -6,6 11,0 8,8 -9,0 -8,10

jun 1,6 -5,5 5,6 -0,8 -3,3 -5,6 -1,50

jul 10,5 2,8 2,9 -12,4 3,6 0,7 2,80

aug 13,5 4,7 -3,9 -7,8 0,0 -0,6 -15,80

sep 17,2 -4,3 4,8 -12,9 16,4 3,6 -12,60

okt -8,4 3,9 4,6 -12,9 3,0 2,3 8,83

nov 8,8 9,8 -2,7 0,4 -0,1 3,3 -2,43

dec 10,8 7,1 4,5 -2,3 0,6 11,1

2005 Kvartal 1 0,90

2005 Kvartal 2 0,33

2005 Kvartal 3 13,73

2005 Kvartal 4 3,73

2006 Kvartal 1 6,33

2006 Kvartal 2 -2,63

2006 Kvartal 3 1,07

2006 Kvartal 4 6,93

2007 Kvartal 1 0,87

2007 Kvartal 2 -0,90

2007 Kvartal 3 1,27

2007 Kvartal 4 2,13

2008 Kvartal 1 -2,87

2008 Kvartal 2 4,50

2008 Kvartal 3 -11,03

2008 Kvartal 4 -4,93

2009 Kvartal 1 2,47

2009 Kvartal 2 3,93

2009 Kvartal 3 6,67

2009 Kvartal 4 1,17

2010 Kvartal 1 4,70

2010 Kvartal 2 -4,20

2010 Kvartal 3 1,23

2010 Kvartal 4 5,57

2011 Kvartal 1 1,70

2011 Kvartal 2 -4,10

2011 Kvartal 3 -8,53



Diamond Age Russia Fund

Avkastning %
Månad 2007 2008 2009 2010 2011

jan 1,29 -10,44 -11,34 -0,79 0,50

feb 5,70 2,75 -11,37 0,03 -3,09

mar -0,29 -3,48 20,53 11,16 1,30

apr 1,88 3,03 20,86 1,02 2,42

maj -0,71 9,17 18,71 21,49 -13,14

jun 2,88 -7,02 -3,28 -2,00 -4,88

jul 1,75 -13,09 3,37 7,72 6,17

aug -4,69 -8,69 1,93 -4,96 0,00

sep 5,07 -10,76 18,41 12,14 0,00

okt 4,99 -35,75 10,24 6,31 0,00

nov -2,96 0,00 3,66 -0,13 0,00

dec 0,80 0,00 8,34 16,66 0,00

2007 Kvartal 1 2,23

2007 Kvartal 2 1,35

2007 Kvartal 3 0,71

2007 Kvartal 4 0,94

2008 Kvartal 1 -3,72

2008 Kvartal 2 1,73

2008 Kvartal 3 -10,85

2008 Kvartal 4 -11,92

2009 Kvartal 1 -0,73

2009 Kvartal 2 12,10

2009 Kvartal 3 7,90

2009 Kvartal 4 7,41

2010 Kvartal 1 3,47

2010 Kvartal 2 6,84

2010 Kvartal 3 4,97

2010 Kvartal 4 7,61

2011 Kvartal 1 -0,43

2011 Kvartal 2 -5,20

2011 Kvartal 3 6,17


