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Sammandrag: 

Artificiella neuronnät har under de senaste decennierna med framgång utnyttjats för 

allt fler uppgifter. Trots att finansmarknader generellt anses vara mycket effektiva har 

neuronnät utvecklats även för prognostisering av finansiella tidsserier. I denna 

undersökning presenteras en modell som baserar sig på en population av multi-neural 

gas-nätverk, vars strukturer optimeras med hjälp av genetisk algoritm. Nätverken är 

även modifierade med inspiration från gravitational search algorithm, för att med 

rimligt behov av beräkningskapacitet kunna behandla den stora datamängden i 

undersökningen.  

Modellen tränas att prognostisera ETF:arna SPY och SHY. För att mäta neuronnätens 

prognosförmåga simuleras en portföljstrategi som utnyttjar prognoserna och handlar i 

tillgångarna. För att analysera portföljens prestation skapas även tre 

jämförelseportföljer. Prestationen hos portföljen mäts med sharpe- och sortino-kvot 

och jämförs med jämförelseportföljerna. Även Jensens alpha och Henriksson-Merton 

timing test beräknas. Resultaten tyder på att den riskjusterade avkastningen hos 

portföljen är aningen högre än avkastningen från jämförelseportföljerna, men 

skillnaden är inte statistiskt signifikant. Prognosförmågan verkar däremot ha starka 

samband med en del externa variabler, vilket kunde vara ett intressant tema för 

fortsatt forskning och vidare utveckling av modellen. 
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1 INLEDNING 

Prognostisering av avkastningen på finansiella tillgångar är i viss mån ett 

kontroversiellt område, eftersom ett av grundantagandena är att man delvis förkastar 

den effektiva marknadshypotesen. Förutsättningen för prognoserna är att historiska 

värden på finansiella variabler innehåller information om framtiden. Flera studier (bl.a. 

Campbell och Thompson 2008) visar att många finansiella variabler har ett 

informationsvärde när det gäller att förutspå framtida avkastningar, men sambanden 

är ofta svaga och de exakta förhållandena mellan variablerna är svåra att kvantifiera. 

Prognostisering med neuronnät gör det möjligt att undvika modellspecifikationer och 

antaganden om variablernas beroende sinsemellan, som kan vara svåra att motivera 

teoretiskt.   Ett neuronnät anpassar sig fritt genom inlärning till data på ett sätt som 

minimerar prognosfelen (bl.a. Enke och Thawornwong 2005). Eftersom neuronnät kan 

anpassa sig till vilket icke-lineärt beroende som helst är de mycket flexibla och lämpar 

sig väl för prognostisering av avkastningar. Till skillnad från de flesta klassiska 

statistiska metoderna finns det däremot inte någon vedertagen rutin för att strukturera 

ett neuronnät, vilket leder till att specificeringsprocessen involverar en hel del försök 

och misslyckande. Genetisk algoritm är däremot en ofta använd rutin för att 

formalisera struktureringen. (Zhang, Patuwo och Hu 1998) 

Prognosers kvalitet utvärderas vanligen med olika typer av standardiserade mått på 

prognosfelens storlek, som exempelvis MSE, MAD, MASE och så vidare. Om man antar 

att prognoserna skall användas vid portföljförvaltning, skulle däremot deras potentiella 

lönsamhet vara ett mer ändamålsenligt kvalitetsmått. På grund av aktie- och 

obligationsmarknadernas effektivitet är prognosfelen ofta ganska stora och 

träffsäkerheten liten. Det avgörande är att förtecknet på de största vinsterna och 

förlusterna prognostiseras rätt (vilket bl.a. visas i Enke och Thawornwong (2005)). 

I denna undersökning kommer en metod för prognostisering av dagliga avkastningar 

på aktie- och obligationsindex att utvecklas och presenteras. Prognosmetoden kommer 

att utvärderas genom att mäta dess potentiella lönsamhet vid portföljförvaltning. 

1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att presentera en metod för prognostisering av dagliga 

avkastningar på aktie- och obligationsindex, med utgångspunkt i Multi Neural Gas, 
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samt undersöka om överavkastning kan åstadkommas genom att utnyttja dessa 

prognoser vid portföljförvaltning. 

1.2 Avgränsningar 

Denna undersökning koncentrerar sig enbart på prognostisering med en typ av 

neuronnät härledd från SOM (Self Organizing Feature Map) och Multi Neural Gas som 

utnyttjar genetisk algoritm. Andra typer av neuronnät kommer att nämnas men inte 

undersökas. Undersökningen skall alltså inte ses som en utvärdering av hur 

framgångsrikt neuronnät i allmänhet kan prognostisera finansmarknaden utan är 

snarare en presentation av en specifik modell och dess egenskaper. 

Prognostiseringarna görs på ett aktie- och ett obligationsindex på den amerikanska 

marknaden. Tidsperioden som undersöks är begränsad till 2 juli 2002 till och med 17 

november 2015. 

1.3 Problemområde 

Efter att Rumelhart och McClelland (1986) publicerade sin artikel om backpropagation 

har forskningen inom neuronnät formligen exploderat (vilket även kan bero på 

utvecklingen i datorernas beräkningskapacitet). Flera undersökningar under 90-talet – 

som exempelvis Chakraborty et al. (1992), Srinivasan et al. (1994) och Kohzadi et al. 

(1996) – visade att prognostisering med neuronnät kan överträffa traditionella 

prognostiseringstekniker. Resultaten är inte konsekventa, men på basen av Zhang et al. 

(1998) kan man konstatera att neuronnät tenderar bli mer och mer träffsäkra med 

tiden. Litteratursammanställningen i Guresen, Kayakutlu och Daim (2011) visar att 

utvecklingen ser ut att fortsätta till förmån för olika typer av neuronnät. 

Den akademiska litteraturen angående neuronnät för prognostisering av avkastningar 

verkar vara tydligt tudelad. Inom ekonomisk forskning går man sällan in på tekniska 

detaljer kring modellerna. Istället tenderar artiklar om ämnet publicerade i ekonomiska 

tidskrifter vara litteraturstudier som sammanfattar vad man forskat i inom de mera 

tekniska områdena. Inom informationsvetenskapliga tidskrifter däremot är den 

tekniska beskrivningen ingående, men undersökningarna är inte alltid förankrade i 

ekonomisk teori.  

Utöver klyftan mellan ekonomisk vetenskap och informationsvetenskap, saknar många 

undersökningar en djupare diskussion kring de praktiska tillämpningarna av 
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modellerna. En stor del av den akademiska litteraturen, både inom ekonomisk- och 

informationsvetenskap, koncentrerar sig på att utveckla en prognostiseringsmodell och 

rapporterar sina resultat i form av prognosfelens storlek i relation till någon alternativ 

metod (ofta tidsserieregressioner, eller helt enkelt naiva prognoser). En del 

undersökningar, som t.ex. är Enke och Thawornwong (2005), simulerar vilken 

avkastning man hade kunnat få genom att utnyttja prognoser från neuronnät. En 

realistisk simulering kräver dock även att man beaktar transaktionskostnaderna (och 

eventuellt även skatter). 

1.4 Kontribution 

Efterfrågan på tillförlitliga prognoser är stor inom alla delar av finanssektorn. 

Avkastningen på aktiemarknaden är av stor betydelse, både för enskilda människors 

förmögenhet, men även som indikator för den aktuella konjunkturen. Speciellt inom 

förmögenhetsförvaltning är det potentiella värdet av tillförlitliga prognoser enormt.  

I denna undersökning kommer jag att koncentrera mig på prognostisering av aktie- och 

obligationsmarknaden ur en portföljförvaltares synvinkel. Aktiv förvaltning av en 

aktieportfölj står och faller på förmågan att förutse den framtida utvecklingen på 

finansmarknaden. Även om en stor del av den ekonomiska litteraturen ifrågasatt aktiva 

portföljförvaltares förmåga att åstadkomma riskjusterade avkastningar som överstiger 

avkastningen vid passiv förvaltning, har flera studier visat att överavkastningar verkar 

vara möjliga att åstadkomma under vissa förhållanden (se bl.a. Fortin & Michelson 

2002 och Pesaran & Timmermann 1995). Problemet är vanligen att signifikanta 

resultat är svåra att åstadkomma då volatiliteten är hög och överavkastningarna små. 

Ett annat hinder för att uppnå signifikanta överavkastningar är att kostnaderna 

tenderar att öka med aktivitetsnivån, vilket äter upp den potentiella nyttan. 

Genom att delegera prognostiseringsjobbet (och potentiellt även handeln) till en dator 

kan kostnaderna för aktiv förvaltning minimeras. Detta har länge utnyttjats av 

hedgefonder i form av bl.a. ”algorthimic trading” och specifikt ”high frequency trading”. 

Denna typ av verksamhet kräver dock relativt stora investeringar och fasta kostnader 

för att få snabb uppkoppling till börsen. (Jones 2013) Idén med metoden som kommer 

att presenteras i denna undersökning är att den skall vara möjlig att utnyttja även i 

mindre skala vid förvaltning av små och medelstora portföljer. 
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Min ambition är – förutom att utveckla en prognosmetod med neuronnät – att på ett 

verklighetstroget sätt visa hur lönsamma (eller olönsamma) dessa prognoser historiskt 

skulle ha varit, genom att simulera en portfölj vars strategi är att följa prognoserna. 

Denna portfölj kommer att jämföras med en buy & hold-portfölj, samt en motsvarande 

portfölj som följer prognoserna från en lineär regressionsmodell.  

Med denna avhandling vill jag också bidra till att stärka länken mellan 

informationsvetenskap och ekonomiska vetenskaper – en länk som blivit allt viktigare i 

takt med den tekniska utvecklingen. 

1.5 Upplägg 

I kapitel 2 kommer finansmarknader – specifikt aktiemarknaden och 

obligationsmarknaden – att beskrivas kort. Med utgångspunkt i den effektiva 

marknadshypotesen kommer en diskussion att föras kring vilka möjligheter det 

överhuvudtaget finns att förutsäga marknadens utveckling på basen av befintlig data. I 

kapitel 3 beskrivs neuronnät allmänt, främst utvecklingen av den typ av nätverk som 

kommer att användas i denna undersökning. För- och nackdelar, samt möjligheter och 

utmaningar kommer att analyseras. Kapitel 4 presenterar några tidigare 

undersökningar som gjorts med liknande modeller. I kapitel 5 presenteras data som 

kommer att användas i undersökningen och kapitel 6 beskriver implementeringen och 

träningen av modellen som utnyttjas. I kapitel 7 beskrivs hur prognostiseringen och 

handelssimuleringen utförs. Kapitel 8 redovisar och analyserar resultaten från 

handelssimuleringen och i kapitel 9 analyseras prognoserna. I kapitel 10 diskuteras och 

sammanfattas resultaten och förslag på fortsatt forskning ges. 
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2 FINANSMARKNADENS EGENSKAPER OCH 

FÖRUTSÄGBARHET 

Kan avkastningen på aktier och obligationer överhuvudtaget förutsägas? De teoretiska 

modeller som allmänt används för att beräkna värdet på finansiella tillgångar, baserar 

sig på diskonterade förväntade framtida kassaflöden vilka inte antas bero på dagens 

marknadspriser eller andra finansiella variabler (d.v.s. kausaliteten går från framtida 

kassaflöden till dagens pris, inte tvärtom). Detta hävdas åtminstone i den effektiva 

marknadshypotesen (Fama, E. 1965 & 1970), som varit en grundsten inom finansiell 

ekonomi i åtminstone fyra decennier. Effektiva marknadshypotesen motsäger 

möjligheten att historiska värden på finansiella variabler skulle kunna innehålla 

information som möjliggör en riskjusterad avkastning högre än 

marknadsavkastningen. Trots att denna hypotes är en av de mest undersökta inom 

sociala vetenskaper, har man inte ännu kunnat nå koncensus angående dess 

godtagande eller förkastande (Sewell, M. 2012). Flera underökningar har däremot 

kritiserat antagandena bakom hypotesen och flera konkurerande hypoteser har 

utvecklats. 

2.1 Determinanter för värdet på aktier och obligationer 

Priset på aktier och obligationer kan fastställas teoretiskt, men grundar sig på faktorer 

som delvis är stokastiska till sin natur. En allmänt vädertagen princip för att avgöra 

värdet på en finansiell tillgång är att beräkna nuvärdet på de framtida 

kassaströmmarna: 

 
     

   

      
 

 

   

 
(1) 

där P0 är nuvärdet, d.v.s. priset på tillgången vid tidpunkten t = 0, CFt är kassaflödet 

vid tidpunkt t och rt är diskonteringsräntan för tiden fram till tidpunkt t. (Brealey et al. 

2011, sid 49–66) 

För en aktieinvesterare blir det teoretiska priset på aktien enligt formeln ovan: 

      
       

      
 

 

   

 (2) 
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där E(DIVt) är den förväntade dividenden (eller annan utbetalning) vid tidpunkt t och 

rt är den förväntade avkastningen1 som består av riskfria räntan och det riskpremium 

som krävs för aktien ifråga (Brealey et al. 2011, sid 104–109). Det finns flera teorier 

bakom estimeringen av det korrekta värdet på rt, d.v.s. hur stor riskjusteringen bör 

vara. Den mest grundläggande teorin, Capital Asset Pricing Model (CAPM) utgår ifrån 

att den enda riskfaktorn som behöver beaktas är den systematiska risken, d.v.s. till 

vilken grad aktiens avkastning följer avkastningen på den s.k. marknadsportföljen (se 

Sharpe (1964), Lintner (1965) och Mossin (1966)). Fama och French (1993) utvidgade 

modellen till att även inkorporera faktorer för företagets storlek och 

book-to-market-kvot, medan Carhart (1997) utvidgade modellen ytterligare med en 

faktor för momentum. Det finns alltså inte någon konsensus angående hur investerare 

de facto avgör nivån på diskonteringsfaktorn rt (Elton 1999). Man kan med andra ord 

konstatera att både kassaflödena (de förväntade dividenderna, E(DIVt)) och 

diskonteringsräntan rt är osäkra vid värderingstidpunkten. 

Priset på en (riskfri) obligation blir analogt: 

      
  

      
 

 

   

 
  

      
 

 (3) 

Där T är den kvarvarande löptiden (Time to Maturity), rc är kupongräntan och FV är 

obligationens nominella värde (Face Value). Diskonteringsräntan, rt utgörs i detta fall 

av riskfria räntan för perioden från och med i dag till och med t och brukar i praktiken 

representeras av avkastningen på s.k. Treasury Strips (Bodie, Kane & Marcus 2011, sid 

510). Till skillnad från fallet med aktier kan därför både kassaflödet och 

diskonteringsräntan för riskfria obligationer bestämmas absolut vid tidpunkten för 

värderingen. För företagsobligationer finns däremot även en risk att en utbetalning 

uteblir, d.v.s. fallissemangsrisk, vilket också bör beaktas i diskonteringsräntan rt. 

(Bodie, Kane & Marcus 2011, sid 508–511) 

Obligationer med olika löptid har dock i allmänhet olika årlig avkastning, vilket ger 

upphov till den s.k. terminsstrukturen, d.v.s. rt beror av tiden. Avkastningen på 

obligationer med lång löptid är i allmänhet (men inte alltid) högre än avkastningar på 

obligationer med kort löptid. Formen på terminsstrukturen är inte heller konstant, 

                                                 
1 Notera att jag betecknar diskonteringsfaktorn rt , med underindex t, för att möjliggöra att den förväntade 

avkastningen förändras över tiden. 
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utan ändrar över tiden, vilket betyder att även obligationers pris ändrar över tiden på 

ett icke förutsägbart sätt. (Bodie, Kane & Marcus 2011, sid 508–511) 

Ett par allmänna förklaringar till terminsstrukturen är förväntningshypotesen 

(Expectations Hypothesis) och likviditetspreferensteorin (Liquidity Preference 

Theory). Förväntningshypotesen antar att terminsstrukturen följer investerarnas 

förväntningar på framtida räntor. Likviditetspreferensteorin hävdar däremot att 

terminsstrukturen beror på den relativa andelen av investerare med olika 

placeringshorisont. Investerare med lång placeringshorisont kommer att kräva ett 

premium för att hålla obligationer med kort löptid och vice versa. En uppåtsluttande 

terminsstruktur skulle således reflektera att investerare med kort placeringshorisont är 

i majoritet. (Bodie, Kane & Marcus 518–521) 

2.1.1 Sambandet mellan obligationsmarknaden och aktiemarknaden 

Det finns åtminstone en teoretisk koppling mellan aktiemarknadens förväntade 

avkastning och obligationsmarknadens terminsstruktur, samt mellan prisnivån på 

aktiemarknaden och prisnivån på obligationsmarknaden. Bland annat Fama & French 

(1993) menar att kopplingen kommer sig av samvariationen mellan aktiemarknadens 

riskfaktorer (marknadsrisk, storlek och tillväxt) och obligationsmarknadens 

riskfaktorer (löptid och fallissemangrisk). Hur sambandet mellan aktie- och 

obligationsmarknaden ser ut i praktiken är däremot inte klart. Korrelationen mellan 

prisnivån på aktier och prisnivån på obligationer har bytt förtecken flera gånger under 

de senaste hundra åren. (Kwan, S. H. 1996) 

2.2 Effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen som begrepp utvecklades av Eugen Fama under 

1960-talet (Fama, E. 1965 och 1970). Några av antagandena bakom hypotesen är att: 

- En stor mängd investerare analyserar marknaden 

- Nyheter når marknaden slumpvis och oberoende av varandra 

- Priser justeras snabbt enligt ny information 

- Priser inkorporerar all tillgänglig information 
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Harry Roberts (1967) delade in hypotesen i tre klasser av effektivitet: Svag (weak form), 

halvstark (semi-strong) och stark (strong). Denna terminologi har därefter använts 

allmänt då man refererat till effektiva marknadshypotesen. 

Svag: Under den svaga formen av marknadseffektivitet kan framtida priser inte 

förutspås på basen av historiska priser eller historiska värden av andra variabler. Ingen 

form av teknisk analys kan därför utnyttjas för att skapa överavkastning. Priserna 

behöver dock inte vara i jämvikt, vilket betyder att de kan avvika från sina 

fundamentala värden, så länge det inte är möjligt för investerare att systematisk 

utnyttja detta. Priserna antas följa en random-walk. Vissa typer av fundamental analys 

kan däremot göra det möjligt att ”slå marknaden”. 

Halvstark: Den halvstarka formen av marknadseffektivitet säger att varken teknisk- 

eller fundamental analys kan användas för att erhålla överavkastningar. Ny offentlig 

information reflekteras omedelbart i priserna på ett icke-snedvridet sätt, så att ingen 

drift eller överreaktion förekommer. 

Stark: Om även inofficiell information omedelbart reflekteras i priset sägs 

marknadseffektiviteten vara stark. Det betyder att inte ens insiderhandel kan 

åstadkomma överavkastningar. Denna form av marknadseffektivitet är således möjlig 

endast om det inte existerar lagliga hinder för insiderhandel, eller om dessa hinder är 

allmänt ignorerade. 

Det är värt att notera att även under den starkaste formen av marknadseffektivitet 

kommer avkastningarna att följa en sannolikhetsfördelning. Detta betyder att en del 

investerare kommer att åstadkomma överavkastningar av ren tur. I ett längre 

perspektiv kommer denna effekt dock att minska. 

Det finns däremot en hel del motargument mot att marknaderna skulle vara effektiva. 

Grossman (1976), samt Grossman och Stiglitz (1980) hävdar till och med att det är en 

omöjlighet att marknadspriserna skulle inkorporera all tillgänglig information. Om 

marknaderna skulle vara helt effektiva skulle det inte finnas någon ekonomisk nytta i 

att skaffa ytterligare information, vilket skulle leda till mycket lite handel med en 

kollaps av finansmarknaderna som följd. Detta innebär omvänt – hävdar de – att det 

alltid måste finnas tillräckligt mycket vinstmöjligheter (d.v.s. ineffektivitet) för att 

kompensera investerares kostnader för informationsanskaffning och handel. 
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2.3 Investerares beteende 

En falang inom forskningen på området som motsatt sig effektiva marknadshypotesen 

är den såkallade behavioral finance (ungefär: beteendemässig finansiell ekonomi). 

Förespråkare av detta synsätt noterar att neoklassisk ekonomisk teori alltid utgår ifrån 

att investerare är rationella och försöker maximera sin nyttofunktion. Forskning inom 

psykologi har dock visat att mänskor inte är rationella i alla situationer. 

Forskningsområdet bygger dels på upptäckter inom beteendevetenskaper, och dels på 

antagandet om begränsningar för arbitrage (limits to arbitrage), som innebär att 

rationella investerare kan ha svårt att utnyttja och därigenom eliminera felprissättning 

som beror på irrationellt beteende. (Barberis & Thaler 2003)  

Behavioral finance blev allmänt accepterad som en inriktning inom finansiell ekonomi 

först på 90-talet, men redan 1979 publicerade Kahneman och Tversky sin artikel om 

Prospect theory i tidskriften Econometrica. Författarna argumenterar mot de allmänt 

antagna hypoteserna om nyttofunktioner och hävdar att investerare värderar framtida 

vinster och försluter osymmetriskt. Bland annat är investerare riskobenägna när de 

utsätts för valsituationer som involverar säkra vinster, medan de är risksökande när 

valet involverar säkra förluster. Investerare värderar också situationen olika beroende 

på hur den presenteras för dem. 

Shefrin och Statman (1985) Bygger vidare på resonemangen med sin teori om 

disposition effect (dispositionseffekt). Teorin beskriver investerares tendens att hålla 

förlorande aktier för länge och sälja vinnande aktier för tidigt. De förklarar effekten 

med begreppen mental redovisning (mental accounting, som även beskrivs av Tversky 

och Kahneman 1981), ångermotvilja (regret aversion), självbehärskning (self-control), 

och skatteskäl. I detta sammanhang skulle skatteskäl vara den enda rationella orsaken 

till effekten, men en av slutsatserna i underökningen är att skatterna ensamt inte kan 

förklara styrkan i dispositionseffekten. 

Fischoff och Slovic (1980) dokumenterar investerares övertro på sina egna beslut 

(overconfidence). Vidare beskriver DeBondt och Thaler (1986) hur investerare tenderar 

att överreagera (overreaction) på oväntade nyheter. Huberman och Regey (2001) 

konstaterar dessutom att investerare verkar flocka sig kring liknande uppfattningar i 

sina investeringsbeslut, vilket de kallar för herding (flockbeteende).  

Ingen av de ovannämnda typerna av beteende är förenligt med den neoklassiska 

ekonomiska vetenskapens antagande om rationella nyttomaximerande individer. 
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Behavioral finance utgör därför en skarp kritik mot den effektiva marknadshypotesen. 

Effekterna som beteendet ger upphov till torde därför kunna fungera som en förklaring 

till varför systematiska strategier som inte involverar mänsklig inblandning kan 

resultera i en riskjusterad avkastning som är högre än marknadsavkastningen. Redan 

det faktum att allt större del av handeln på finansmarknaden automatiseras hela tiden 

kan tyda på fördelar med att undvika mänskliga beslut vid handeln (fördelen med 

automatisering beror naturligtvis även på snabbare reaktionstid vid handel, samt 

minskade lönekostnader). 

2.4 Adaptiva marknadshypotesen 

Andrew Lo (2004, 2012) har presenterat en teori som han hoppas skall förklara 

diskrepansen mellan effektiva marknadshypotesen och den beteendevetenskapliga 

kritiken. Den adaptiva marknadshypotesen (Adaptive Markets Hypothesis) hävdar att 

det investerarbeteende som dokumenterats inom behavioral finance beror på att 

investerare av naturliga orsaker har en begränsad möjlighet att optimera sina 

investeringar och därför tyr sig till heuristik och tumregler i sina investeringsbeslut. 

Genom naturligt urval sållas sedan investerare med mindre optimala tumregler bort till 

förmån för de investerare som anpassat sig till den rådande ekonomiska omgivningen. 

Han förliknar olika sorters aktörer på finansmarknaden – så som t.ex. pensionsfonder, 

hedgefonder och dealers – vid olika arter. En art delar liknande riskpreferenser och 

tumregler och konkurrerar, förutom med sina artfränder även med andra arter om de 

knappa resurserna i ekosystemet, nämligen ekonomisk vinst. Hela det ekonomiska 

ekosystemet är därmed i ständig förändring, likt ett biologiskt ekosystem, där de arter 

som är bäst anpassade till den rådande miljön frodas medan andra dör ut och lämnar 

plats för nya arter.  

Los ambition är inte att kullkasta effektiva marknadshypotesen, utan snarare att 

utvidga den för att tillåta det till synes irrationella beteendet bland investerare som 

dokumenterats (Lo 2004). I Lo (2012) hävdar han att effektiva marknadshypotesen 

tagits för given för vad den är, på grund av att tiden då den utvecklades präglades av en 

ovanligt lång period av bull-marknad med låg volatilitet, få störningar och inga radikala 

förändringar i den ekonomiska omgivningen. 
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Lo (2004) nämner 5 implikationer som adaptiva marknadshypotesen leder till: 

1) Relationen mellan risk och avkastning är inte konstant, utan förändras i takt med 
att den relativa andelen av olika typer av investerare förändras via naturligt urval. 

2) Till skillnad från vad effektiva marknadshypotesen anger, kommer 
arbitragemöjligheter att uppstå emellanåt, vilket är konsekvent bl.a. med kritiken i 
Grossman och Stiglitz (1980). 

3) Olika investeringsstrategier kommer att frodas och dö ut, beroende på 
konjunkturen, vilket bl.a. leder till att en viss typ av arbitragemöjlighet kan 
försvinna genom konkurrens, bara för att senare återuppstå t.ex. då typen av 
investerare som utnyttjat arbitragemöjligheten dött ut till följd av att 
marknadsläget förändrats. 

4) Eftersom relationen mellan risk och avkastning ändrar över tiden är innovation 
viktigt för att en investerare skall kunna anpassa sig och överleva. Detta är i skarp 
kontrast till effektiva marknadshypotesen, som hävdar att en passiv investerare kan 
säkra en viss förväntad avkastning bara genom att ta på sig tillräkligt med risk. 

5) Slutligen konstaterar Lo att överlevnad är det enda relevanta målet, i motsats till 
vinstmaximering eller nyttomaximering. 

Synsättet i den adaptiva marknadshypotesen stöder sig på flera andra teorier (se t.ex. 

Arthur et al. 1997 och Farmer et al. 2002). Även inom den empiriska forskningen har 

man hittat betydande stöd för adaptiva marknadshypotesen. Neely et al. (2009) 

undersöker de internationella valuta-marknaderna genom olika strategier med teknisk 

analys och finner att strategiernas lönsamhet förändras med tiden och tenderar att 

sjunka då strategierna blir allmänt kända. Kim et al. (2011) undersöker 

förutsägbarheten på Dow Jones aktieindex genom att mäta autokorrelationen i 

glidande subsampel med olika längd. Resultaten visar att förutsägbarheten ändras över 

tiden beroende på rådande marknadssituation. Urquhart och Hudson (2013) gör en 

liknande men utvidgad analys, där de inkorporerar också Storbritanniens och Japans 

aktiemarknad och även testar för icke-lineära samband. Resultatet är att både de 

lineära, men framför allt de icke-lineära sambanden är starka över hela 

undersökningsperioden och att styrkan i förutsägbarheten varierar kraftigt beroende på 

marknadssituationen. Urquhart och McGroarty (2014) Undersöker dessutom specifikt 

kalendereffekter på den Amerikanska marknaden och visar att effekternas styrka 

varierar över tiden och beroende på marknadssituationen. Samtliga ovannämnda 

undersökningar konstaterar att resultaten stöder den adaptiva marknadshypotesen, 

samtidigt som den effektiva marknadshypotesen inte förmår förklara något av 

resultaten. 
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2.5 Kaos och komplexa system 

Den franske matematikern Henri Poincaré var första med att upptäcka ett kaotiskt 

system, då han på 1880-talet, tillsammans med matematikern Heinrich Bruns, visade 

att trekropparsproblemet1 inte hade någon analytisk lösning (Poincaré 1890). Edward 

Lorenz brukar ofta anses vara den som utvecklade det som i dag kallas kaosteori (se 

Lorenz 1963, 1969). Hans sammanfattning av kaos var: ”När nuläget avgör framtiden, 

men en approximering av nuläget inte kan approximera framtiden” (egen 

översättning). Ett kaotiskt system är alltså deterministiskt men trots det praktiskt taget 

omöjligt att förutse. Ibland används benämningen deterministiskt kaos för att 

understryka att det inte är fråga om det slumpmässiga tillstånd som ordet kaos i 

allmänhet associeras med. 

Effekten i kaosteorin kallas även fjärilseffekten (Butterfly Effect) efter ett tal Lorenz 

höll 1972, med rubriken ”Predictability: Does the Flap of a Butterfly's Wings in Brazil 

set off a Tornado in Texas”. Grundantagandet är alltså att ett system är kaotiskt om 

mycket små förändringar i begynnelsevillkoren i utgångsläget med tiden åstadkommer 

stora skillnader i resultatet, som till synes är omöjliga att förutse. Ett kaotiskt system 

följer med andra ord matematiska processer, som i teorin är möjliga att beräkna och 

prognostisera. Prognosfelet ökar dock exponentiellt med avseende på tiden, vilket i 

praktiken gör att processen är så känsligt för små förändringar att man inte kan förutse 

utfallet efter en längre tid. Ett typiskt kaotiskt system är vädret, som även var det 

system som Lorenz undersökte då han utvecklade kaosteorin. Vädret följer fysikens 

lagar, men innehåller så många sinsemellan beroende parametrar och är så känsligt för 

små förändringar, att man inte kan förutse det med acceptabel säkerhet mer än några 

dagar.(Kellert 1993, sid 32-62) 

Kaosteorin ligger bl.a. som grund för forskningen inom komplexa system, där 

komplexa system kan ses som en utvidgning av begreppet kaos. Där kaos ofta 

definieras som relativt få men icke-lineära beroenden, som är svåra att approximera, 

består ett komplext system av en stor mängd korsvis beroenden som kan vara lineära 

eller icke-lineära till sin natur. Komplexa system brukar därför ibland benämnas High 

dimensional chaos, d.v.s. kaos av högre dimension (New England Complex Systems 

                                                 
1 Trekropparsproblemet beskriver en situation där tre kroppar påverkar varandra med sin gravitation och 

rör sig enligt detta. Jorden solen och månen är ett klassiskt exempel på trekropparsproblemet. Till skillnad 

från ett system med två kroppar är trekropparsproblemet inte stabilt och leder inte till ett förutsägbart 

rörelsemönster. 
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Institute). Utåt sett går ett komplext system inte att skilja från en stokastisk process. 

(Cilliers 1998) 

Adaptiva marknadshypotesen har en klar koppling till forskningen inom komplexa 

system. Lo (2004) hänvisar bland annat till Farmer (2002) som modellerar 

finansmarknaden som ett system där priserna bildas av handeln mellan agenter som 

antingen är värde-investerare eller trendföljare. Enligt Farmer resulterar systemet i en 

prisutveckling med kortsiktiga trender, men oscillering på lång sikt, samt då och då 

prisbubblor och börsras, d.v.s. samma typer av fenomen som kan iakttas på den 

verkliga finansmarknaden. Rent intuitivt är det lätt att se hur en utvidgning av ett 

dylikt system, med hedgefonder som (utnyttjar arbitragemöjligheter), pensionsfonder 

(med relativt passiva strategier) och övriga typer av investerare skulle resultera i något 

som mycket väl påminner om de finansmarknader vi ser. Farmer et al. (2012) har även 

gjort ett ambitiöst förslag på en dylik typ av komplex modell som skulle inkorporera 

nätverksteori, marknadsekologi, behavioural finance och agentbaserad modellering, för 

att kunna simulera och prognostisera hela den globala finansmarknaden, för att i 

framtiden undvika oväntade situationer som finanskrisen 2008–2009. Denna modell 

skulle därmed i första hand hjälpa till vid övervakningen av ekonomin, samt fungera 

som en varningsklocka mot stora chocker, snarare än att vara ett 

prognostiseringsverktyg för portföljförvaltare. 

Ett av problemen med ett simulerat system som försöker ta alla de verkliga faktorerna i 

beaktande är att komplexiteten blir så hög att man – som tidigare nämnts – i praktiken 

inte kan skilja det från ett stokastiskt system. För att det skall finnas en praktisk 

möjlighet att göra prognoser ens en kort tid framåt i tiden måste komplexiteten vara 

tillräckligt låg, d.v.s. systemet måste vara kaotiskt snarare än komplext (Cilliers 1998).  

Det finns flera undersökningar som studerar förekomsten av kaos på 

finansmarknaderna. Efter börskraschen 1987 publicerades flera undersökningar som 

försökte förklara den oväntade händelsen med att finansmarknader uppvisar ickelineär 

dynamik och specifikt deterministiskt kaos (Hsieh 1991). Savit (1988) påpekar 

möjligheten för kaos i marknadspriser i sin artikel, där han ger en introduktion till 

ämnet kaos inom finansmarknader. Peters (1991) påstod sig ha hittat kaos på 

finansmarknaderna, medan Hsieh samma år konstaterar att volatiliteten kan anses 

vara kaotisk, medan kaos i avkastningarna inte går att bevisa. De flesta undersökningar 

efter detta kommer till samma slutsats, d.v.s. att det inte går att bevisa närvaron av 

kaos i finansiella tidsserier (se t.ex. Abhyankar et al. (1995), Sewell et al. (1996), 
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Gilmore (1996) och Gao & Wang (1999)). Å andra sidan har flera undersökningar även 

hittat starka tecken på kaos (se t.ex. Panas (2000) och Antoniou (2005)), vilket gör att 

någon slutgiltig slutsats inte kan dras. På basen av nämnda undersökningar verkar det 

dock som om finansmarknaden i allmänhet skulle uppvisa för mycket komplexitet för 

att kunna anses vara ett kaotiskt system.  

2.6 Slutsatser: Möjligheten att prognostisera avkastningen på 

finansmarknaden 

På daglig nivå består avkastningen på en aktie i första hand av förändringen i pris, som 

i sin tur teoretiskt bestäms av förväntningen på framtida dividender, samt en 

diskonteringsränta i form av förväntad avkastning. Förmågan att prognostisera 

morgondagens avkastning på en aktie torde därför i princip kräva att man kan 

förutsäga förändringen i förväntningarna på framtida dividender, och/eller 

förändringen i förväntad avkastning (d.v.s. diskonteringsräntan). Riskfria obligationer 

har på förhand kända kassaflöden, vilket betyder att morgondagens avkastning för en 

riskfri obligation endast beror på förändringar i diskonteringsräntan.  

Förutsättningen för att ett neuronnät skall kunna skapa prognoser för morgondagens 

avkastning på aktie- och obligationsindex är att det existerar en eller flera variabler – 

vars värden är kända i dag – vilka har ett samband med morgondagens förändring i de 

allmänna förväntningar som styr priset på aktier och obligationer. Effektiva 

marknadshypotesen motsäger naturligtvis denna möjlighet, men med utgångspunkt i 

empirisk forskning – både angående egenskaper hos finansiella tidsserier och 

investerarbeteende – har allt mer kritik riktats mot den. Samtidigt har nya teorier som 

delvis stöder möjligheten att kunna förutse finansmarknaden och skapa överavkastning 

uppstått, som t.ex. adaptiva marknadshypotesen. 

Adaptiva marknadshypotesen hävdar bl.a. att en investeringsstrategis framgång 

förändras allt eftersom evolutionen på marknaden fortskrider, att arbitragemöjligheter 

uppstår då och då, samt att innovation är livsviktig för överlevnad i denna ständigt 

föränderliga investeringsmiljö. I detta sammanhang torde en strategi som involverar 

genetisk algoritm för ständig utveckling av prognostiseringsmodellen vara idealisk. 

Detta kan möjliggöra en snabb anpassning till eventuella förändringar i lagbundenheter 

på marknaden. 
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Neuronnät används med stor framgång bl.a. för att prognostisera vädret, 

trafikstockningar och industriella processer, vilka är klassiska exempel på kaotiska 

system. Det är omtvistat huruvida finansmarknaden uppvisar tillräckligt låg 

komplexitet för att kunna anses vara kaotisk, trots att en del undersökningar hittar 

tecken på detta. Flera undersökningar konstaterar dock att i den mån det finns 

samband mellan kända variabler och framtida avkastningar är dessa troligen 

ickelineära, vilket förutsätter att prognostisering görs med en ickelineär modell, som 

t.ex. någon typ av neuronnät. 
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3 NEURONNÄT FÖR PROGNOSTISERING AV TIDSSERIER1 

Teorierna om artificiella neuronnät (Artificial Neural Network, ANN) kan åtminstone 

dateras ända tillbaka till McCulloch och Pitts artikel A logical calculus of the ideas 

immanent in nervous activity i tidskriften Bulletin of Mathematical Biology år 1943. 

Där beskrev de med hjälp av matematik de processer som sker i nervsystemet. 

Teorierna kring ämnet är alltså betydligt äldre än de första praktiska tillämpningarna. 

Utgångspunkten var från början att studera den biologiska hjärnans funktion och 

efterlikna den på artificiell väg. 

Begreppet neuronnät är mycket brett och mängden olika tillämpningar är enorm. 

Utvecklingen av den typ av neuronnät som används i modellen i denna undersökning 

kommer att beskrivas i generella drag nedan. En allmän beskrivning av genetisk 

algoritm ges också. En mer exakt beskrivning av modellen i denna undersökning ges i 

kapitel 6.  

3.1 Några typer av neuronnät 

En mängd olika typer av neuronnät har utvecklats allteftersom datatekniken 

framskridit. Deras främsta skillnader ligger i sättet på vilket de tränas, d.v.s. 

inlärningsalgoritmen, samt hur dess beräkningsenheter, neuronerna, är kopplade. Utåt 

syns skillnaderna främst i vilken typ av data nätverken är anpassade för att behandla. 

Utgångspunkten är dock alltjämt att man efterliknar funktionerna i den biologiska 

hjärnan. Följaktligen har neuronnäten flera gemensamma nämnare: De består av flera 

beräkningsenheter, neuroner, i ett nätverk där varje neuron har ett förhållande till de 

övriga neuronerna via någon form av kopplingar (i den biologiska hjärnan kallade 

synapser). (se bl.a. Kriesel 2007) 

3.1.1 Feed Forward Multilayer Perceptron (MLP) 

Den kanske mest klassiska typen av neuronnät är den såkallade feed forward 

Multilayer Perceptron, ofta förkortat MLP. I ett MLP är neuronerna ordnade i lager – 

ett inputlager, några s.k. dolda lager (som kan variera i antal, vanligen från 0 till 2), 

samt ett outputlager. Genom träning kan nätverket lära sig att kartlägga förhållandet 

                                                 
1 För detta kapitel har jag haft stor hjälp av en opublicerad artikel av David Kriesel vid namn A Brief 

Introduction to Neural Networks (2007). Artikeln ger en övergripande bild av ämnet med flera viktiga 

referenser till den akademiska litteraturen. 
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mellan två vektorer, I och T, där inlärningsinputen, T representerar kända värden på 

de beroende variablerna, och inputvektorn I representerar respektive värden på de 

förklarande variablerna. Då en inputvektor Ii matas in i nätverkets inputlager, 

producerar nätverket en output, Oi, som är nätverkets ”svar” på den input den fått. Ju 

bättre träningen lyckats och ju starkare samband som hittats mellan I och T, desto 

mindre är skillnaden mellan O och T.  

 

Figur 1 Feed Forward Multilayer Perceptron (MLP), med tre inputneuroner, ett gömt 
lager med 5 neuroner och två outputneuroner. 

När en inputvektor, Ii, matas in via neuronerna i inputlagret, förs dess värden vidare 

som en signal från lager till lager, fram till outputlagret, där signalen representerar 

outputvektorn, Oi. Varje enskild neuron i ett lager tar emot signaler från de neuroner i 

föregående lager som är kopplade till neuronen i fråga. Därefter behandlar neuronen 

signalen genom sin aktiveringsfunktion och skickar ut en ny signal till neuronerna i 

nästa lager via sina utgående, viktade kopplingar1. På det sättet förs signalen vidare 

från lager till lager tills den når det sista lagret, d.v.s. outputlagret. De värden som 

neuronerna i outputlagret får representerar outputvektorn Oi. Skillnaden mellan Oi 

och det ”verkliga värdet”, Ti är neuronnätets fel εi. Neuronnätet lär sig genom att via en 

träningsalgoritm uppdatera kopplingarna mellan neuronerna, så att feltermen ε 

minimeras. 

                                                 
1 I den biologiska hjärnan skickar en neuron ut sin output via sina axoner, vilka fungerar som viktade 

kopplingar till andra neuroners dendriter. En dendrit kan ses som neuronens uppsamlingsplats för 

ingående signaler. (Kandel et al. 2013, sid 25) 
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Till en början var resultaten av feed forward-nätverk inte särskilt lovande, delvis på 

grund av att träningsalgoritmen inte var tillräckligt utvecklad1. Det skulle dröja ända till 

slutet av 1980-talet innan en effektiv träningsalgoritm blev känd. 1986 presenterade 

Rumelhart och McClelland en analytisk träningsalgoritm som kom att kallas 

Backpropagation of errors, som går ut på att varje neuron känner till sin påverkan på 

neuronnätets felfunktion. Felfunktionen beror av värdet på vikterna i neuronnätets 

kopplingar, d.v.s. ε = f(W), där W är en matris som innehåller värdet på alla vikter i 

neuronnätet. Efter att outputen Oi erhållits kan felet εi = (Oi - Ti)2 därför matas tillbaka 

genom nätet, så att varje neuron kan påverka sina vikter i förhållande till 

partialderivatan av felfunktionen med avseende på vikten i fråga, d.v.s. f’(wjk), där wjk 

är värdet på vikten mellan neuronerna j och k. Genom att upprepa detta flera gånger 

för alla kända värden på I och T minimeras felet och neuronnätet lär sig. Med hjälp av 

denna metod blev neuronnätens träning mer systematisk och resultaten ledde till att 

forskningen på området formligen exploderade under 1990-talet. 

3.1.2 Self  Organizing Map (SOM) 

En version av neuronnät som fått stor användning främst inom klassificeringsuppgifter 

är olika typer av den såkallade Self-Organizing feature Map (SOM), eller Kohonen 

Map som den också kallas efter sin upphovsman Teuvo Kohonen (1982 och 1998). 

SOM baserar sig också på hjärnans biologiska egenskaper. Kohonen motiverar idén 

bakom SOM med att komplexiteten i hjärnan är så stor att all information om den 

omöjligt skulle kunna lagras i DNA. Slutsatsen är därför att det måste finnas en 

funktion i hjärnan som automatiskt organiserar dess struktur för att optimera dess 

aktivitet. Samtidigt noterar han att den biologiska hjärnan egentligen inte har någon 

felfunktion, d.v.s. att det inte finns någon övergripande funktion som känner till ”det 

rätta svaret” och styr inlärningen. De enskilda beräkningsenheterna i hjärnan – 

neuronerna – känner inte heller till hur ändringar i deras enskilda egenskaper påverkar 

utfallet som helhet. Hjärnan lär sig snarare genom association och klassificering i en 

oövervakad process. 

Slutresultatet av insikterna om den biologiska hjärnan blev därför något som Kohonen 

liknade vid en oövervakad självorganiserande karta, (Self-Organizing feature Map, 

SOM). Att den är oövervakad (unsupervised) innebär uttryckligen att det inte finns 

                                                 
1 Donald Hebb formulerade 1949 en inlärningsalgoritm som kommit att kallas Hebbian Learning, där 

inlärning sker genom att kopplingar mellan neuroner som är aktiva samtidigt förstärks. Denna metod leder 

dock inte till en systematisk minimering av felfunktionen. 
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någon felfunktion som styr inlärningen. Istället anpassar sig neuronerna i SOM fritt 

enligt det data som presenteras och bildar kluster som kan antas representera olika 

klasser i inputrymden. (Kohonen 1998) 

Neuronerna i en SOM är ordnade enligt ett geometriskt mönster, eller topologi (ofta ett 

2-dimensionellt rutnät eller ett sexkantsnät) som sedan placeras i input-rymden, som 

kan ha lika många eller fler dimensioner än mönstret. Då data presenteras för 

nätverket aktiveras alltid den neuron i mönstret vars euklidiska distans till 

inputvektorn i inputrymden är kortast. Den aktiverade neuronen kallas även 

vinnarneuron (winner neuron). Vid träningen förflyttas vinnarneuronen mot 

inputvektorn (men inte ända fram), samtidigt som den drar med sig sina närmaste 

grannar i mönstret. Hur långt neuronerna förflyttas bestäms på basen av deras avstånd 

till vinnarneuronen i mönstret. Slutresultatet blir att en rymd med flera dimensioner 

kan förenklas till en rymd med färre dimensioner och kluster som antas representera 

olika klasser uppstår. (Kohonen 1998) 

3.1.3 Multi-SOM och Neural Gas 

Multi-SOM (även förkortat M-SOM)är en utveckling där – som namnet antyder – flera 

mönster tränas samtidigt. Då en inputvektor presenteras för nätverket är det då endast 

mönstret som vinnarneuronen hör till som påverkas. Detta gör det lättare att skilja på 

olika kluster i det tränade neuronnätet. (Goerke et al. 2001a och Goerke et al. 2001b) 

Martinetz, Berkovich och Schulten (1993) Vidareutvecklade SOM med något som de 

kallade för Neural Gas. I en neural gas är neuronerna inte sammanlänkade i ett 

mönster, utan flyter fritt i inputrymden likt gaspartiklar. På samma sätt som i en SOM 

utses en vinnarneuron varje gång en inputvektor presenteras för nätverket. 

Vinnarneuronens grannskap bestäms dock inte här av ett mönster, utan neuronens 

euklidiska distans till vinnarneuronen i inputrymden. Då vinnarneuronen flyttas mot 

inputvektorn drar den därmed med sig de övriga neuronerna, så att neuroner vars 

avstånd till vinnarneuronen är kortast flyttas längst (se Figur 2). Detta betyder att 

distanserna från vinnarneuronen till samtliga övriga neuroner måste mätas och 

rangordnas varje gång en ny inputvektor presenteras för nätverket, vilket kräver 

betydligt mer beräkningskapacitet än t.ex. SOM (Du 2010). 
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Figur 2 En inputvektor, X, presenteras för ett neural gas-nätverk med en tredimensionell 
inputrymd. Vinnarneuronen, 0, flyttas mot X och drar med sig sina grannar, rangordnade 
1 – 7 på basen av avståndet till vinnarneuronen 0. 

Även neural gas kan implementeras som en M-SOM och kallas då multi-neural gas. 

Flera gaser existerar då oberoende av varandra i inputrymden och vinnarneuronen drar 

med sig endast neuroner i sin egen gas. Multi-neural gas utvecklades av Goerke och 

Scherbart (2006). 

3.1.4 Övervakad neural gas 

Oövervakade neuronnät, som SOM och neural gas kan vid behov även implementeras 

som övervakade neuronnät. En övervakad neural gas presenterades bl.a. av Hammer et 

al. (2005). Övervakad träning kan vara användbar då träningsdata klart anger färdiga 

klasser som träningen kan baseras på (som exempelvis klassificering som positiv eller 

negativ avkastning). Som tidigare nämnts skiljer sig ett övervakat neuronnät mot ett 

oövervakat genom att det i det förra finns en yttre funktion som vet vilken klass en 

specifik inputvektor tillhör och därmed styr vilka neuroner som kan aktiveras. En 

övervakad SOM kan t.ex. vara en Multi-SOM där varje klass som finns representerad i 

data har ett eget mönster. Då en inputvektor presenteras för nätverket aktiveras den 

närmaste neuronen från det mönster som representerar samma klass som 

inputvektorn. Neuronerna från de övriga mönstren, som inte tillhör samma klass som 

inputvektorn kan lämnas orörda, eller alternativt flyttas i motsatt riktning från 

inputvektorn. 

Modellen i denna undersökning kommer att grunda sig på en övervakad version av 

multi-neural gas.  
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3.2 Träning, validering och användning 

Efter att ett neuronnät har byggts måste det tränas för att kunna användas. För detta 

krävs ett träningssampel. Vid träning av ett övervakat neuronnät är varje observation i 

träningssamplet indelad i en inputvektor och dess respektive inlärningsinput. En 

inputvektor Ii kan matas in i nätverket och inlärningsinputen Ti är det resultat 

nätverket då borde ge ut. Träningssamplets inputvektorer presenteras i tur och ordning 

för neuronnätet, som genom sin inlärningsalgoritm anpassas, så att nätverkets output 

stämmer överens med inlärningsinputen. Så småningom anpassar sig nätverket till 

data i träningssamplet och lär sig att förutse varje inlärningsinput på basen av dess 

respektive inputvektor. Träningsprocessen kan ta allt mellan några millisekunder till 

flera timmar, beroende på nätverkets komplexitet, antal inputvariabler (= 

inputvektorns längd = dimensioner i inputrymden) och träningssamplets längd. En 

felfunktion – som kan ha väldigt olika form beroende på typ av nätverk – fungerar som 

mått på hur väl neuronnätet anpassat sig till träningssamplet. Målet med träningen är 

med andra ord att minimera felfunktionen. (se bl.a. Rummelhart 1986) 

 

Figur 3 Minimering av felfunktionen med avseende på parametern wi (vad wi 
representerar beror på typen av neuronnät). Målet är att komma så nära det globala 
minimumet som möjligt, utan att generaliseringsförmågan blir lidande. 

En egenskap hos neuronnät som kan vara både en för- och en nackdel är att de kan lära 

sig data som presenteras för dem väldigt exakt. Detta betyder att deras förmåga att 

generalisera kan bli lidande. Vid regressionsanalys brukar man tackla detta genom att 

använda olika typer av informationskriterium, som hindrar modellen från att 

överanpassas till data. För neuronnät finns inte nödvändigtvis några motsvarande 



 

 

22 

mått, men alternativa metoder har utvecklats för att förhindra överanpassning. En av 

dessa är early stopping, d.v.s. att man stoppar inlärningen innan nätverket anpassat 

sig fullständigt till träningssamplet och nått ett globalt minimum i felfunktionen. Ett 

sätt att avgöra när träningen skall avslutas är genom att utnyttja korsvalidering. En del 

av träningssamplet reserveras då för för out of sampel-validering. Man låter inte 

neuronnätet lära sig av valideringssamplet, utan man presenterar observationer från 

detta utan att ge nätverket någon inlärningsinput. Man mäter endast hur bra nätverket 

kan förutse de rätta värdena på valideringssamplets inlärningsinput. Om felfunktionen 

på valideringssamplet börjar öka är det ett tecken på att neuronnätet är på väg att 

överanpassa sig till träningssamplet och inlärningen stoppas. (Weigend 1994) 

 

Figur 4 Dålig anpassning, optimal anpassning och överanpassning till data som 
klassificerats som + eller - på basen av förklarande variablerna x1 och x2.1 

Efter att neuronnätet är tränat är det färdigt att användas. Inputvektorer kan då matas 

in för att erhålla en output från neuronnätet, som – om träningen lyckats – motsvarar 

svaret på det problem som neuronnätet tränats att lösa. I denna undersökning kommer 

problemet att utgöras av en klassificeringsuppgift, där framtida dagliga avkastningar på 

ett aktieindex och ett obligationsindex skall klassificeras som positiva eller negativa. 

3.3 Genetiska algoritmer för strukturering av neuronnät 

Som tidigare nämnts finns det inte någon analytisk metod för att strukturera ett 

neuronnät. Samtliga typer av neuronnät innehåller en mängd parametrar som alla 

inverkar på nätverkets förmåga att lära sig sin uppgift. Parametrarna kan vara antal 

                                                 
1 Notera att en lineär modell aldrig kan anpassa sig bättre än bilden längst till vänster, vilket betyder att 

problemet med överanpassning är betydligt större hos icke-lineära modeller. Notera även att 

illustrationerna i Figur 4 inte baserar sig på verkliga beräkningar, utan endast är tänkta att åskådliggöra 

den generella principen för överanpassning i en klassificeringsmodell med hjälp av tre exempel. 
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neuroner, antal inputvariabler (inputrymdens dimensioner), inlärningshastighet (eng. 

learning rate), samt flera andra beroende på typ av nätverk. 

Ett sätt att hitta de optimala parametervärdena är att helt enkelt försöka om och om 

tills man hittar en fungerande uppsättning värden (trial and error). En mer 

strukturerad metod som ibland används i samband med neuronnät är genetisk 

algoritm. Precis som neuronnät baserar sig genetisk algoritm på biologi. En genetisk 

algoritm är en evolutionsprocess där man försöker efterlikna organismers fortplantning 

och naturligt urval. I sin enkelhet är det fråga om en iterativ process där de bästa 

individerna i en population för sina gener (parametervärden) vidare till nästa 

generation, medan de sämsta individerna elimineras från populationen, vilket leder till 

att populationen som helhet blir bättre hela tiden. I detta fall är individerna neuronnät 

och generna representerar parametrar i neuronnätens arkitektur. John Holland (1975) 

och Kenneth DeJong (1975)  ger båda utmärkta introduktioner till de allmänna 

principerna bakom genetisk algoritm och torde vara bland de första som beskrivit en 

praktisk tillämpning av tekniken. Informationen nedan grundar sig i första hand på 

deras texter. Whitley et al. (1990) beskriver en metod för att använda genetisk algoritm, 

både för strukturering och för träning av neuronnät. 

3.3.1 Centrala begrepp 

Individ: I detta fall är en individ ett neuronnät som beskrivs av ett antal 

parametervärden. 

Gen: En gen representerar ett värde på en parameter i neuronnätet, t.ex. antal 

neuroner. En gen har alltså endast ett värde och representerar en specifik parameter. 

Genens värde är vanligen representerat i binär form.  

Kromosom: Generna bildar tillsammans en kromosom. En kromosom innehåller 

samtliga gener för en individ och utgör således en typ av metadata för en individ. 

Population: Individerna bildar tillsammans en population. 

Anpassning: För att kunna avgöra hur bra en individ är anpassad för sin uppgift 

definieras ett anpassningsmått. Hur anpassningsmåttet definieras beror på den uppgift 

individen skall utföra. Då individen är ett neuronnät kan anpassningen t.ex. utgöras av 

summan av felfunktionen efter samtliga observationer, förklaringsgraden R2, eller 

något annat alternativt mått, beroende på typen av neuronnät. Anpassningsmåttet 
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används som grund för det naturliga urvalet som eliminerar de sämst anpassade 

individerna och för vidare generna från de bäst anpassade individerna. 

Kloning: Går ut på att en individs kromosom kopieras för att skapa en identisk individ 

i nästa generation. 

Genetisk rekombination: Två individers kromosomer kombineras till en ny unik 

kromosom för att skapa en ny individ i nästa generation. Varje gen i den nya 

kromosomen är en kombination av de båda föräldrarnas gener. 

Mutation: Genom att slumpvis förändra en del gener i en kromosom skapas en ny 

muterad individ, vilket tillför nytt genetiskt material till populationen. 

3.3.2 Principerna för en genetisk algoritm för neuronnät 

En möjlig genetisk algoritm för neuronnät illustreras i Figur 5, och visar de centrala 

principerna för den algoritm som kommer att användas i denna undersökning (en 

detaljerad beskrivning av algoritmen ges i kapitel 6). 

 

Figur 5 Principiell illustration av genetisk algoritm för strukturering av neuronnät 

Först skapas n kromosomer med slumpvisa värden på generna (inom vissa rimliga 

gränser). För varje kromosom skapas en individ (ett neuronnät) som får sina 

parametervärden från generna i kromosomen. Sedan tränas alla neuronnät i 

populationen, neuronnätens anpassningsmått beräknas och de rangordnas enligt detta.  
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Därefter avgörs den totala populationens anpassning (detta anpassningsmått kan t.ex. 

bestå av medelvärdet av de enskilda neuronnätens anpassningsmått). På basen av 

populationens anpassning kan man avgöra om den genetiska algoritmen fortsätter eller 

avslutas. Nästa generation skapas genom kloning, mutation och genetisk 

rekombination av kromosomerna i den förra generationen, så att de individer som har 

det bästa anpassningsmåttet har störst sannolikhet att föra sina gener vidare. På basen 

av kromosomerna i den nya generationen skapas nya individer och de gamla elimineras 

från populationen. Därefter fortsätter algoritmen åter med träning av alla neuronnät i 

populationen. Algoritmen kan köras antingen ett förutbestämt antal gånger, eller tills 

populationens anpassningsmått nått en viss nivå eller inte längre förbättras. 
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4 SUMMERING AV TIDIGARE FORSKNING 

Otaliga undersökningar har försökt prognostisera finansmarknaden trots den effektiva 

marknadshypotesen. EMH brukar då tas som en nollhypotes, det vill säga EMH gäller 

tills motsatsen bevisats. Den starka och halvstarka formen av marknadseffektivitet 

brukar vanligen kunna förkastas, men den svaga formen är svårare att motbevisa, 

eftersom den medger att priserna kan avvika från sina fundamentala värden.  

Detta kapitel behandlar följande tidigare forskningar: 

Författare År Artikel Journal Vol Nr Sid 

Pesaran & 

Timmermann 

1995 Predictability of Stock 

Returns: Robustness and 

Economic Significance 

The Journal of 

Finance 

50 4 1201–1228 

Enke & 

Thawornwong  

2005 The use of data mining and 

neural networks for 

forecasting stock market 

returns 

Expert 

Systems with 

Applications 

29  927–940 

Armano, 

Marchesi & 

Murru 

2005 A hybrid genetic-neural 

architecture for stock 

indexes forecasting 

Information 

Sciences 

 170 3–33 

Tabell 1 Lista över tidigare forskning 

4.1 Pesaran & Timmermann (1995) 

I sin artikel “Predictability of Stock Returns: Robustness and Economic Significance” i 

The Journal of Finance (1995) gjorde Pesaran och Timmermann ett ambitiöst försök 

att förkasta den effektiva marknadshypotesen. De undersökte effektiviteten på den 

Amerikanska aktiemarknaden från och med 1954 till slutet av 1992 genom att försöka 

prognostisera månatliga avkastningar med hjälp av linjär regression. Utgångspunkten 

var att metoden skulle vara sådan att den hade kunnat användas av investerare ända 

från början av undersökningsperioden. Data som användes var därför också sådana 

variabler som allmänt använts i detta syfte redan under 1950-talet.  

I undersökningen prognostiserades den månatliga avkastningen på S&P 500. Som 

förklarande variabler används YSP(- 1) = direktavkastning (dividend yield) fördröjd en 

period, EP(- 1) = vinst per pris-kvot fördröjd en period, I1(-1) = en månads T-bill-ränta 
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fördröjd en period, I1(-2) = en månads T-bill-ränta fördröjd två perioder, I12(- 1) = 

tolvmånaders T-bill-ränta fördröjd en period, I12(-2) = tolvmånaders T-bill-ränta 

fördröjd två perioder, fl(-2) = inflation fördröjd två perioder, AIP(-2) = Förändring i 

industriell produktion fördröjd två perioder, samt AM(-2) = monetär tillväxttakt 

fördröjd två perioder.  

Vilka variabler som de facto inkluderades i modellerna berodde på 

informationskriterierna  2, AIC, BIC och SC. För varje kriterium skapades en modell 

och för varje modell en portfölj. Dessutom skapades en portfölj, vars modell alltid 

innehöll alla variabler. För varje månad, t, anpassades modellen för varje portfölj till 

data från tidpunkten t0 = 1954(1) till t. Därefter prognostiserades avkastningen för 

månaden t+1 med alla enskilda modeller. Om modellens prognos var positiv 

investerades portföljens kapital i indexet, i annat fall investerades portföljens kapital i 

statsskuldväxlar. Därefter inkorporerades data från månad t+1 i samplet och nya 

modeller för att prognostisera månad t+2 anpassades enligt samma kriterier. Detta 

gjordes för samtliga månader från och med 1960(1) till 1992(12). 

Resultatet av deras forskning visade att man, genom att följa prognoserna, kunde skapa 

betydande överavkastningar gentemot en buy&hold strategi, även då relativt höga 

transaktionskostnader antogs. Det enda kriterium som inte ledde till en högre total 

avkastning än Buy&Hold var Schwartz-kriterium (BIC). Den riskjusterade 

avkastningen var dock högre för alla portföljer även med de högsta antagna 

transaktionskostnaderna, d.v.s. 1 % för aktiehandel och 0,1 % för handel med 

obligationer. 

Pesaran och Timmermanns undersökning visar i all sin enkelhet på ett övertygande sätt 

att aktiemarknaden kan förutsägas på ett systematiskt sätt och att prognoserna kan 

utnyttjas för att åstadkomma en riskjusterad avkastning som är högre än 

marknadsavkastningen, även om relativt höga transaktionskostnader antas. 

4.2 Enke & Thawornwong (2005) 

Flera undersökningar har använt neuronnät för att prognostisera aktiemarknaden. Ett 

bra exempel på en systematisk undersökning av hur väl olika typer av neuronnät kan 

prognostisera aktiemarknaden är Enke och Thawornwong (2005). De skapar och 

tränar 6 olika typer av neuronnät för prognostisering av månatliga avkastningar på 
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aktieindex. Undersökningen simulerar portföljstrategier på basen av prognoserna från 

de olika modellerna och mäter den riskjusterade avkastningen som strategierna ger. 

Enke och Thawornwong prognostiserar den månatliga avkastningen på S&P500-

indexet med hjälp av LNN, PLNN, GRNN, CNN, PCNN och PNN, samt OLS-regression 

som jämförelse (se Tabell 2). Med hjälp av data-mining mäts informationsvärdet på 31 

olika variabler, bestående av olika index och räntor, vilket resulterar i 15 förklarande 

variabler. Dessa 15 variabler används i samtliga modeller i undersökningen och 

inkluderar räntan på T-bills, räntan på bankcertifikat, ränte-spread och risk-spread 

med olika löptider. 

LNN = Level Neural 

Network 

Feed froward multilayer perceptron för estimering av nivån på 

avkastningen 

PLNN = Portfolio Level 

Neural Network 

Portfölj av fem LNN, som utnyttjar five-fold cross-validation för 

early stopping, vilket antas öka generaliseringsförmågan 

GRNN  = General 

Regression Neural 

Network 

Feed froward multilayer perceptron som anpassar en matematisk 

funktion till data. Detta antas öka generaliseringsförmågan och 

möjliggör träning med betydligt mindre träningssampel (se Specht 

1991) 

CNN = Class Neural 

Network  

Samma som LNN, men klassificerar avkastningen som positiv eller 

negativ, istället för att estimera dess nivå 

PCNN = Portfolio Class 

Neural Network 

Portfölj av fem CNN (se PLNN) 

PNN = Probabililstic 

Neural Network 

Feed froward multilayer perceptron som estimerar sannolikheten 

för att avkastningen är positiv 

Tabell 2 Förklaring av modellernas förkortningar i Enke & Thawornwong (2005) 

Modellerna kan grovt delas in i två kategorier, där LNN, PLNN och GRNN (samt OLS-

regression) estimerar nivån på nästa månads avkastning, medan CNN, PCNN och PNN 

klassificerar nästa månads avkastning som positiv eller negativ. Resultaten av 

prognostiseringen visar att modellerna som utnyttjar five-fold cross-validation, d.v.s. 

PLNN och PCNN har en bättre prognosförmåga än de övriga, mätt som RMSE och 

andel rätt prognostiserade förtecken på avkastningarna. Bäst klarar sig PCNN, vilket 

även bekräftas av resultaten från handelssimuleringen. Sharpe-kvoten för PCNN är 

0,43, vilket kan jämföras med 0,32 för Buy&Hold och endast 0,21 för 

regressionsstrategin. 
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4.3 Armano, Marchesi & Murru (2005) 

Författarna introducera en hybridmodell för prognostisering av dagliga 

aktieavkastningar som inkluderar både neuronnät (feed forward MLP) och genetisk 

algoritm. De kallar modellen Neural Extended Classifier System (NXCS). Modellen 

består av flera neuronnät, som tränas att estimera dagliga avkastningar på basen av 

fördröjda avkastningar. Varje nätverk har även en s.k. vakt (guard), som ”vaktar” 

nätverkets output. Vakterna optimeras med hjälp av genetisk algoritm att känna igen 

det rådande marknadsläget på basen av tekniska variabler och besluter på basen av 

detta för varje enskild prognos om nätverkets output skall beaktas eller inte. Detta 

medger att olika nätverk kan vara olika lämpade för att prognostisera avkastningen 

beroende på hur läget på marknaden ser ut, vilket gör modellen väldigt adaptiv vid 

förändringar på marknaden. 

Modellen testas på ett index och en enskild aktie, nämligen S&P500 och Banka 

Commerciale Italiana (COMIT). Från varje tidsserie används 1 000 observationer för 

träning och validering och 1 000 observationer för simulering av en handelsstrategi. 

Tidsserien för S&P500 innefattar 2 juni 1993 till 3 maj 2001, medan tidsserien för 

COMIT går från 21 maj 1992 till 20 April 2000. 

Med ett begynnelsekapital på 100 000 € simuleras portföljer vars strategier är att följa 

prognoserna från modellen. Författarna använder två olika handelsstrategier, en 

defensiv och en aggressiv. I den defensiva hålls kapitalet i indexet/aktien om modellen 

ger en köp-signal och i kontanter om modellen ger en säljsignal. 4 % ränta på kontanta 

medel antas genom hela simuleringsperioden. I den aggressiva strategin leder en 

säljsignal till en kort position i indexet/aktien (räntor och marginaler beaktas inte). 

Transaktionskostnaderna uppskattas till en fast del på 10 €, samt en relativ del på 0,1 % 

av kapitalet. För att minska mängden transaktioner görs även en glidande analys av 

prognosförmågan på de senaste prognoserna. Om prognosförmågan sjunker under ett 

tröskelvärde upphör handeln och återupptas först då prognosförmågan stigit över 

tröskelvärdet. 

Resultatet av handelssimuleringen visar att både den defensiva och den aggressiva 

strategin ger en högre riskjusterad avkastning än Buy&Hold. Vid handel med COMIT är 

sharpe-kvoten något högre för den defensiva strategin, medan motsatsen gäller för 

S&P500. Författarna undersöker även den statistiska signifikansen i prognosförmågan 
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med hjälp av ett binomialtest, men finner inte att prognosförmågan är signifikant på en 

95 % signifikansnivå. 

4.4 Sammanfattning 

Alla tre tidigare forskningar som presenterats ovan visar att överavkastning kan 

åstadkommas, även då fullständigt orört out-of-sample data prognostiseras. Tabell 3 

sammanfattar resultaten från forskningarna 

Författare År Modell Data Resultat 

Pesaran & 

Timmermann 

1995 OLS-regression S&P 500 

1954–1992 

(månatlig) 

Modellen ger en högre 

riskjusterad avkasting än 

Buy&Hold även då transaktions-

kostnader beaktas. 

Enke & 

Thawornwong  

2005 LNN, PLNN, GRNN, 

CNN, PCNN, PNN 

OLS-regression (se 

Tabell 2 på sid 28) 

S&P 500  

1976–1999 

(månatlig) 

Samtliga NN-modeller utom 

GRNN ger en högre riskjusterad 

avkastning än Buy&Hold och 

OLS-regression. PCNN bäst. 

Armano, 

Marchesi & 

Murru 

2005 NXCS (Hybridmodell 

som inkluderar Feed 

Forward MLP och 

GA) 

S&P 500  

och COMIT  

1992–2001 

(daglig) 

Modellen ger en högre 

riskjusterad avkastning än 

Buy&Hold även då 

transaktionskostnader beaktas 

Tabell 3 Sammanfattning av resultaten från tidigare forskning 
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5 DATA 

Denna undersökning går ut på att prognostisera ett aktieindex och ett obligationsindex 

och sedan mäta prognosernas kvalitet genom simulering av en portföljstrategi baserad 

på prognoserna. Eftersom index inte går att handla i sig, återstår frågan hur strategin 

skall utformas i praktiken. En metod som använts i bl.a. Enke et al. 2005 är att anta att 

samtliga tillgångar i indexet handlas varje gång portföljen uppdateras. Som tidigare 

diskuterats medför detta dock en del praktiska problem i form av bl.a. 

transaktionskostnader, samt många antaganden som kan snedvrida resultatet.  

En relativt naturlig strategi skulle vara att handla i futurer eller andra derivativa 

instrument som följer värdet av indexet. Strategin skulle då exempelvis vara att gå lång 

i futuren då modellen ger en köpsignal och gå kort då modellen ger en säljsignal. Denna 

strategi medför dock ytterligare antaganden om räntor och marginalkrav som försvårar 

simuleringen. Strategin skulle dessutom kräva att kapitalet är tillräckligt stort för att 

överhuvudtaget kunna utnyttja futurer på ett ändamålsenligt sätt. 

Börshandlade fonder (exchange traded fund, ETF) utgör däremot en möjlighet att 

handla index direkt på en börs, utan några kapitalkrav. Hela indexet kan därmed 

handlas i en transaktion vilket drar ner transaktionskostnaderna och minskar risker 

med dålig likviditet och dylikt (jämfört med att handla varje enskild aktie/obligation). 

Som beroende variabler i prognostiseringssimuleringen används därför ETF:arna 

SPDR S&P 500 ETF (SPY) och iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY). SPY följer 

S&P500-indexet och data finns tillgängligt från och med 29.1.1993. SHY följer ett 

obligationsindex med amerikanska statsobligationer med medellång löptid. Data för 

SHY finns tillgängligt från och med 26.7.2002. Två modeller kommer därför att skapas 

– en som progostiserar avkastningen på SPY och en som prognostiserar avkastningen 

på SHY (SPY-modellen, respektive SHY-modellen). 

Datasamplet spänner över drygt 13 år, från och med 26.7.2002 till och med 17.11.2015. 

Samplet är uppdelat i ett träningssampel och ett simuleringssampel, där 

träningssamplet utgörs av observationer från 26.7.2002 till 31.12.2004. 

Simuleringssamplet utgörs av observationer från 3.1.2005 till 24.11.2015. Eftersom 

modellen använder fördröjda värden på upp till 5 dagar, faller 5 observationer från 
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början bort. Träningssamplets längd är därför 609 observationer1 och 

simuleringssamplets längd 2 739 observationer för båda modellerna. All data är 

hämtad från Standard & Poors Capital IQ databas. 

Träningssampel (1-609) Simuleringssampel (610-3 348) 

Inlärning  
ca 490 observationer 

Validering 
ca 120 obs. 2 739 observationer 

Tabell 4 Datasamplets uppdelning på träning och simulering. Notera att 
valideringsobservationerna väljs slumpvis från träningssamplet och därmed inte 
är samma för alla nätverk. 

Cirka 80 % av observationerna i träningssamplet kommer att användas för nätverkens 

egentliga inlärning, medan resten, ca 20 % reserveras för validering. Varje nätverk 

tilldelas observationer från träningssamplet, så att varje observation med 80 % 

sannolikhet används för träning och med 20 % används för validering. Detta betyder 

att varje nätverk har en unik fördelning av observationer mellan träning och validering. 

Under simuleringsfasen utökas träningssamplet allteftersom nya observationer ”blir 

kända”. En utförligare beskrivning av detta ingår i kapitel 7. 

5.1 Beroende variabler: Inlärningsinput 

Modellerna kommer att tränas att prognostisera ifall morgondagens avkastning (rt+1) är 

positiv eller negativ. Avkastningarna anges som den logaritmerade skillnaden mellan 

priserna i de jämförda perioderna, d.v.s. 

          
    

  
 (4) 

där pt är priset till stängningskurs under dag t. Priserna är justerade för dividender och 

splittar. 

                                                 
1 609 observationer torde vara tillräckligt för den inledande träningen av modellen. Allteftersom 

simuleringen går framåt tränas modellen även på de nya observationerna som ”blir kända”. Jämför 

träningssamplet i Enke & Thawornwong (200 månatliga observationer), och Armano et al. (1 000 dagliga 

observationer). 
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Figur 6 Dividender, prisutveckling, samt kumulativ prisutveckling med återinvesterade 
dividender för SPY. 

Skillnaden mellan SPY och indexet som den följer – S&P500 – är mycket liten. Inom 

träningssamplet är korrelationen mellan dessa två 0,98 och inom simuleringssamplet 

0,99. Det är därför naturligt att se investeringen i SPY som en investering i en 

marknadsportfölj. Avkastningarna på SPY kommer därför att antas utgöra 

avkastningen på marknadsportföljen då tester som relaterar resultatet till 

marknadsavkastningen utförs. 

 

Figur 7 Dividender, prisutveckling, samt kumulativ prisutveckling med återinvesterade 
dividender för SHY. 
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  rSPY rSHY 

Min -10,3637 % -0,6588 % 

Max 13,5577 % 0,7094 % 

Median 0,0749 % 0,0118 % 

Medeltal 0,0334 % 0,0086 % 

Standardavvikelse 1,2319 % 0,0943 % 

Skevhet -0,0675 -0,1405 

Kurtosis 12,9522 5,2669 
 

Tabell 5 Deskriptiv statistik för de beroende variablerna SPY och SHY, baserat på hela 
samplet (träningssamplet + simuleringssamplet) 

Avkastningarna på både SPY och SHY avviker kraftigt från normalfördelningen med 

negativ skevhet och positiv kurtosis, vilket är allmänt bland finansiella tidsserier (bl.a. 

Westerfield 1977). Ett normalitetstest1 visar att avkastningarnas fördelning både på SPY 

och SHY avviker signifikant från en normalfördelning, t.o.m. på en 99,9 % 

signifikansnivå. Figur 8 visar fördelningen på avkastningarna för SPY respektive SHY 

gentemot en normalfördelning. En stor del av avvikelsen från normalfördelningen kan 

antagligen förklaras med den heteroskedastisitet som framförallt finanskrisen orsakar i 

samplet. 

 

Figur 8 Fördelningen av avkastningar på SHY, samt normalfördelning 

                                                 
1 Normalitetstestet som används är det som utvecklades av Doornik och Hansen (1994) och som utnyttjas i 

statistikprogrammet PcGive. 
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5.2 Förklarande variabler: Input-vektor 

Det finns gott om variabler som skulle kunna tänkas ha ett samband med avkastningen 

på ett aktie- eller obligationsindex. Datafrekvensen i undersökningen begränsar dock 

de möjliga variablerna till sådana som finns tillgängliga på daglig basis. Med andra ord 

faller variabler som t.ex. inflation, BNP och industriell produktion bort. Variablerna i 

denna undersökning är istället fördröjda avkastningar, samt förändringar i olika ränte-

spreadar. Allt som allt kommer 15 förklarande variabler att användas i simuleringen: 

Fördröjda värden på beroende variabeln i modellen, en teknisk variabel som är dagens 

pris i förhållande till ett femdagars glidande medeltal av priset, ett fördröjt värde på 

den beroende variabeln i den andra modellen, samt förändringar i termin-spread 

(kort), termin-spread (lång), och risk-spread. Simuleringen är uppdelad på två 

modeller, där varje modell använder 10 förklarande variabler. Fem av variablerna är 

med andra ord gemensamma för båda modellerna. 

  SPY-modellen SHY-modellen 
Gemensamma för  
SPY- och SHY-modellen 

Beroende variabel rSPY,t+1 rSHY,t+1   

Förklarande varibler rSPY,t-1 rSHY,t-1 rSPY,t 

  rSPY,t-2 rSHY,t-2 rSPY,t 

  rSPY,t-3 rSHY,t-3 rYSS,t 

  rSPY,t-4 rSHY,t-4 rYSL,t 

  rSPY,t-ma5 rSHY,t-ma5 rCS,t 

Tabell 6 Beroende och förklarande variabler för SPY- respektive SHY-modellen 

5.2.1 Fördröjda värden på beroende variabeln i modellen 

Autokorrelationen på finansiella tidserier är i allmänhet mycket liten. I en icke lineär 

modell som artificiella neuronnät – där den beroende variabeln kan bero på alla 

tänkbara icke-lineära kombinationer av de förklarande variablerna – ger 

korrelationskoefficienten däremot inte nödvändigtvis en rättvisande bild av det verkliga 

sambandet. Både SPY- och SHY-modellen använder fem fördröjda värden på den 

beroende variabeln, d.v.s. rt, rt-1, … rt-4, där rt är avkastningen samma dag som 

prognosen görs, rt-1 är avkastningen en dag innan, o.s.v. 
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Figur 9 Autokorrelation för SPY, respektive SHY, samt 95 % konfidensintervall 
(korrelationen mellan rt+1 och rt ... rt-4). 

Av Figur 9 framgår att avkastningen rt+1 är signifikant negativt korrelerad med 

avkastningarna rt och rt-1 för både SPY och SHY. SPY rt är dessutom signifikant negativt 

korrelerad med SPY rt-4. Det är viktigt att notera att korrelationen endast mäter ett 

lineärt beroende, vilket betyder att rt+1 kan vara icke-lineärt beroende av alla de 

fördröjda värdena trots låg korrelation. 

5.2.2 Glidande medeltal på priset 

Glidande medeltal på priset har använts inom teknisk analys för att bedöma om en 

tillgång är över- eller undervärderad. När dagens pris korsar ett glidande medeltal 

(vilket kan vara av olika längd, t.ex. 5-, 10-, 20-, 50, 100-, eller 200-dagars medeltal) 

anses det vara en köp- eller säljsignal, beroende på om priset korsar medeltalet nerifrån 

upp, respektive uppifrån ner. (Bodie, Kane & Marcus 2011 sid 423–424) 

I denna undersökning används en variabel, rt-ma5 som är skillnaden mellan det 

logaritmerade värdet på dagens pris och det logaritmerade värdet på ett femdagars 

glidande medeltal på priset: 
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5.2.3 Fördröjt värde på den beroende variabeln i den andra modellen 

Båda modellerna (SPY- och SHY-) kommer även att använda rt från den andra 

modellen. SPY-modellen använder med andra ord rSHY,t och SHY-modellen rSPY,t. 

Korrelationen mellan rSPY,t+1 och rSHY,t (och vice versa) är låg, men variabeln är 

lättillgänglig och skadar inte att tas med. Nätverken kommer under träningen att 

eliminera variabler med dåligt informationsvärde, med hjälp av den genetiska 

algoritmen. Korrelationen mellan rSPY,t+1 och rSHY,t inom träningssamplet är 0,03742. 

Motsvarande siffra för korrelationen mellan rSHY,t+1 och rSPY,t är 0,07179. Avkastningen 

på obligationsindexet verkar med andra ord ha ett större samband med tidigare 

avkastning på aktieindexet, än avkastningen på aktieindexets samband med tidigare 

avkastning på obligationsindexet.  

5.2.4 Förändring i termin-spread kort = rYSS 

Två olika termin-spreadar (skillnaden mellan långa och korta räntor) kommer att 

användas som förklarande variabler - en kort version och en lång version. Den korta 

termin-spreaden, YSS, är i denna undersökning definierad som skillnaden mellan 

avkastningen på US Treasury constant maturity 6 months (TCMSM06) med sex 

månaders löptid och US Treasury constant maturity 1 month (TCMSM01) med 1 

månads löptid. YSS = TCMSM06 - TCMSM01. Variabeln rYSS definieras som skillnaden 

mellan dagens värde på termin-spreaden (YSSt) och dess 5 dagars glidande medeltal: 

 
              

     
   
     

 
 

(6) 

Variabeln rYSSt mäter således avvikelsen på dagens yield spread från sitt 5-dagars 

medeltal. Samma modifiering görs även på den långa termin-spreaden och 

risk-spreaden. Modifiering åstadkommer betydligt mera stationärt data, vilket tydligt 

framgår av figurerna Figur 10, Figur 11 och Figur 12. 
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Figur 10 YSS och rYSS över hela samplet. 

5.2.5 Förändring i termin-spread lång = rYSL 

Den långa termin-spreaden, YSL, är i denna undersökning definierad som skillnaden 

mellan avkastningen på US Treasury Constant Maturity 5 Year (TCMSY05) med fem 

års löptid och avkastningen på US Treasury Constant Maturity 1 Year (TCMSY01) med 

1 års löptid. YSS = TCMSY05 - TCMSY01. Variabeln rYSL definieras som skillnaden 

mellan dagens värde på termin-spreaden (YSSt) och dess 5 dagars glidande medeltal. 

Variabeln rYSLt mäter således avvikelsen på dagens termin-spread från sitt 5-dagars 

medeltal. 
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Figur 11 YSL och rYSL över hela samplet. 

5.2.6 Förändring i risk-spread - rCS 

Risk-spreaden, d.v.s. skillnaden i avkastning mellan lågrisk och högriskobligationer, är 

i denna undersökning definierad som skillnaden mellan avkastningen på Moodys Bond 

Yield Avg. – BAA Rated Corporates och Moodys Bond Yield Avg. – AAA Rated 

Corporates. Variabeln rCS definieras (i likhet med termin-spreadarna) som skillnaden 

mellan dagens värde på risk-spreaden och dess 5 dagars glidande medeltal:  

 
            

    
   
     

 
 

(8) 

mäter således avvikelsen på dagens risk spread från sitt 5-dagars medeltal. 

 

Figur 12 CS och rCS över hela samplet. 

Korrelationen mellan de beroende- och förklarande variablerna tyder inte på några 

starka (lineära) samband. För både SPY- och SHY-modellen gäller att korrelationen är 

högst mellan rt+1  och rt-ma5. Korrelationen mellan rt+1 och rt är däremot också hög för 

båda modellerna. Minst samband verkar det finnas mellan rt+1 och förändringen i lång 

termin-spread rYSL i båda modellerna. Som tidigare nämnts mäter korrelationen endast 

lineära samband, vilket betyder att Tabell 7 inte nödvändigtvis ger en rättvisande bild 

av de verkliga icke-lineära sambanden som eventuellt existerar. 
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  SPY SHY 

  rt+1 rt+1 

rt -0,0814 -0,1046 

rt-1 -0,0606 -0,0422 

rt-2 0,0260 -0,0032 

rt-3 -0,0174 -0,0062 

rt-4 -0,0523 -0,0111 

rt-ma5 -0,0965 -0,1084 

rYSS -0,0043 0,0028 

rYSL 0,0371 0,0517 

rCS 0,0253 0,0121 

rt (SHY) 0,0374 - 

rt (SPY) - 0,0718 

 

Tabell 7 Korrelation mellan rSPY,t+1, respektive rSHY,t+1  och samtliga förklarande variabler 
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6 BESKRIVNING AV MODELLEN 

Hela undersökningen är indelad i en träningsfas och en simuleringsfas. I träningsfasen 

tränas modellerna på träningssamplet och i simuleringsfasen prognostiseras 

avkastningarna i simuleringssamplet, samtidigt som modellerna tränas ytterligare med 

jämna mellanrum, allteftersom ny data från simuleringssamplet blir tillgängligt. Detta 

kapitel fokuserar på träningsfasen genom att beskriva implementering och träning av 

SPY- och SHY-modellen. Utförandet är i princip identiskt för de båda modellerna, 

förutom de förklarande variablerna som ges som input. Därför kommer modellerna 

inte att behandlas skilt, utan med ordet modell syftas härefter på båda modellerna. 

En stor del av detaljerna i modellens implementering är utvecklade specifikt för 

prognostiseringsuppgiften i denna undersökning och kan därför skilja sig från 

allmänna beskrivningar av motsvarande modeller. De specifika egenskaperna har 

utvecklats genom omfattande ”försök och misslyckande”, för att hitta en så optimal 

lösning för modellens utformande som möjligt. Vid utvecklandet av modellen har dock 

simuleringssamplet hela tiden lämnats orört, för att kunna göra en verklighetstrogen 

out-of-sample analys. 

6.1 Multi Neural Gas med Genetisk Algoritm – MNGGA 

Prognostiseringen i denna undersökning är i sin enkelhet en klassificeringsuppgift, där 

modellen måste kunna klassificera morgondagens avkastning som positiv eller negativ 

på basen av variabler som är kända i dag. Klassificeringen används sedan som köp- 

respektive säljsignaler i handelssimuleringen. Flera undersökningar, bl.a. Leung et al. 

(2000) och Enke & Thawornwong (2005) har visat att klassificering av avkastningen 

som positiv eller negativ ger en robustare modell som är mer ändamålsenlig med tanke 

på lönsamheten, än om modellen prognostiserar nivån på avkastningen. 

Modellen baserar sig på multi neural gas (M-NG) som beskrivs i Goerke & Scherbart 

(2006). I modellen ingår en population på 50 stycken M-NG-nätverk och genetisk 

algoritm (GA) används för att hitta optimala parametervärden för struktureringen av 

de enskilda nätverken. Modellen kan därför allmänt förkortas MNGGA. SPY- och 

SHY-modellen är med andra ord båda en implementering av MNGGA. Kombinationen 

av genetisk algoritm och träning av 50 nätverk gör att behovet av beräkningskapacitet 

är betydande. För att försnabba träningsprocessen har M-NG-nätverket därför 

modifierats bl.a. med inspiration från Gravitational Search Algorithm (GRA) som 
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utvecklades av Rashedi et al. (2009). Istället för att under träningen rangordna 

neuronerna varje gång en inputvektor presenteras och använda rangen som 

utgångspunkt för förflyttning av neuronen, förflyttas neuronen här endast i proportion 

till sitt euklidiska avstånd till inputvektorn. Neuronerna förflyttas inte heller mot 

vinnarneuronen, utan mot inputvektorn (eller bort från inputvektorn), dock så att de 

aldrig når ända fram.  

Ett enskilt nätverk i modellen består av en inputrymd med 10 dimensioner (en för varje 

förklarande variabel) och två gaser – en för positiva och en för negativa avkastningar. 

När en inputvektor It och dess respektive inlärningsinput, Tt (som består av värdet på 

avkastningen rt+1) presenteras för nätverket, förflyttas varje enskild neuron, ni enligt 

förflyttningsvektorn vitc, som ligger i linje med ni och It i inputrymden, och vars längd 

definieras som 

                                                      (9)  

där funktionen             returnerar 1 om neuronen ni har samma förtecken som Tt 

(om ni  tillhör den positiva gasen och Tt, d.v.s. rt+1 är positiv, eller om neuronen ni 

tillhör den negativa gasen och Tt är negativ). I annat fall returnerar funktionen 

-1.             anger det euklidiska avståndet mellan It och ni i inputrymden. Faktorn 

st är en kraftparameter som är direkt proportionell mot absoluta beloppet av värdet på 

Tt, vilket betyder att ju högre det absoluta beloppet av avkastning rt+1, är desto längre 

förflyttas neuronen ni. Värdet på st är begränsat till intervallet 0 ≤ st ≤ 1 och beräknas 

 
       

  

    
    

(10) 

där maxkraften Tmax är en parameter som är specifik för nätverket och som optimeras 

genom genetisk algoritm. Värden på Tt som överstiger Tmax leder till att st är 1, vilket 

betyder att alla avkastningar som är högre än Tmax behandlas lika av nätverket. Låga 

värden på Tmax minskar därför extremvärdenas betydelse för träningen av nätverket, 

medan  höga värden på Tmax ökar extremvärdenas betydelse. 

Faktorn lrc i formel (9) är en typ av inlärningshastighet (learning rate) som minskar 

med antalet träningscykler, c och definieras 
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(11) 

där H är inlärningshastighetens halveringstid och lr0 är inlärningshastigheten vid 

början av träningssessionen. c är antalet träningscykler sedan träningssessionen 

påbörjades. H och lr0 är båda specifika för varje nätverk och optimeras genom genetisk 

algoritm. 

Figur 13 visar principen för träningen och användningen av MNGGA-nätverket. Då en 

inputvektor med positiv inlärningsinput presenteras för nätverket rör sig neuronerna i 

den positiva gasen mot inputvektorn, medan neuronerna i den negativa gasen rör sig 

bort från inputvektorn (A). Det motsatta gäller då en inputvektor med negativ 

inlärningsinput presenteras (B). Då nätverket används utses en vinnarneuron varje 

gång en inputvektor presenteras. Vinnarneuronen är den neuron vars euklidiska 

distans till inputvektorn är kortast. Beroende på om vinnarneuronen tillhör den 

positiva eller negativa gasen ger nätverket en positiv eller negativ prognos (C, D).1 

 

                                                 
1 Notera att Figur 13 är en förenkling. Nätverken som använts i MNGGA-modellen i denna undersökning 

har mellan 200 och 4 000 neuroner (istället för 8). Alla 609 observationer i träningssamplet presenteras 

upp till flera tusen gånger innan nätverket börjar användas för prognostisering (istället för 2 observationer 

som presenteras en gång var). Inputrymden innehåller 10 dimensioner (istället för 3). 
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Figur 13 Principen för träning och användning av MNGGA. A: En inputvektor med positiv 
inlärningsinput presenteras för nätverket. B: En inputvektor med negativ inlärningsinput presenteras för 
nätverket. C: En inputvektor presenteras och nätverket klassificerar den som positiv. D: En inputvektor 
presenteras och nätverket klassificerar den som negativ. 

Hammer och Villmann (2002) och Hammer, Strickert och Villmann (2005) 

uppmärksammar problemet med att olika förklarande variabler kan vara olika viktiga. 

De föreslår att man möjliggör en skalning av variablerna som en del av träningen, för 

att beakta skillnaderna i variablernas förklaringsgrad. Varje dimension i inputrymden 

får då en skalningsfaktor som beaktas då avstånd i inputrymden beräknas, som t.ex. i 

funktionen             i formel (9). Värdena på skalningsfaktorerna optimeras som en 

del av den genetisk algoritmen i modellen. 
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6.2 Träning av MNGGA 

Under träningsfasen tränas de 50 nätverken i populationen och genetisk algoritm 

skapar nya generationer, där de sämsta nätverken i populationen elimineras till förmån 

för nya, bättre anpassade nätverk. Detta görs om och om tills populationens anpassning 

inte längre förbättras. Figur 14 åskådliggör träningsfasen, vars slutprodukt är en 

population som är optimalt anpassad för prognostiseringsuppgiften i simuleringsfasen. 

 

Figur 14 Schematisk beskrivning av träningsfasen 
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6.2.1 Träningscykeln och felfunktionen 

Under en träningscykel presenteras observationer från nätverkets inlärningssampel, 

d.v.s. de observationer i träningssamplet som nätverket använder för inlärning (till 

skillnad från de som används för validering) för nätverket. Inlärningsobservationer 

dras slumpvis från inlärningssamplet och presenteras för nätverket, varpå neuronerna i 

nätverket flyttas enligt formel (9) och principen som beskrivs i Figur 13 (A och B). Detta 

görs lika många gånger som det finns observationer i nätverkets inlärningssampel, 

vilket betyder att träningscykeln kan vara olika lång för olika nätverk beroende på 

längden på deras inlärningssampel. Eftersom observationerna dras slumpvis 

presenteras inte nödvändigtvis alla inlärningsobservationer för nätverket under varje 

träningscykel, utan en del observationer kan presenteras flera gånger, medan andra 

inte presenteras alls. Under en hel träningssession – som kan omfatta flera tusen 

träningscykler – kommer dock varje observation att ha presenterats ungefär lika många 

gånger allt som allt, eftersom sannolikheten för varje enskild observation att bli 

presenterad är oberoende och lika stor för alla observationer. 

I slutet av varje träningscykel beräknas nätverkets felfunktion. Felfunktionen beräknas 

skilt på nätverkets inlärningssampel och valideringssampel och hela nätverkets 

felfunktion, ε, är ett medeltal av dessa två. 

 
  

     
 

 
(12) 

där εi är felfunktionen på nätverkets inlärningssampel och εv är felfunktionen på 

nätverkets valideringssampel. Felfunktionen på inlärningssamplet beräknas som 

 
    

           

           

 

   

 
(13) 

Där t anger en observation i nätverkets inlärningssampel, T är totala antalet 

observationer i nätverkets inlärningssampel, DIST(It, nr) är det euklidiska avståndet 

mellan inputvektorn It och den närmaste neuronen med samma förtecken som 

observationens inlärningsinput och DIST(It, nw) är det euklidiska avståndet mellan 

inputvektorn It och den närmaste neuronen med motsatt förtecken som observationens 

inlärningsinput. εv beräknas på motsvarande sätt som εi, men med observationer från 

nätverkets valideringssampel istället för inlärningssampel. 
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6.2.2 Träningssession och anpassningsmått 

Målet med en träningssession är att minimera felfunktionen. Efter varje träningscykel 

jämförs felfunktionen med sina tidigare värden. Om felfunktionen uppnått ett nytt 

minimum sparas neuronernas positioner för att nätverket skall kunna återgå till detta 

stadium i fall inget nytt minimum i felfunktionen uppnås. Allteftersom nätverket 

anpassar sig till sitt inlärningssampel ökar sannolikheten för överanpassning, vilket ger 

sig uttryck i att felfunktionen på valideringssamplet inte längre avtar, utan börjar öka. 

Om εi inte längre minskar lika mycket som εv ökar, leder det till att inga nya minimum i 

ε uppnås. Om 50 träningscykler gått utan att ε uppnått ett nytt minimum avslutas 

träningssessionen och nätverkets neuroner återställs till de sparade optimala 

positionerna. Därefter inleds en ny träningssession för nästa nätverk i populationen. 

Efter att alla nätverk i populationen genomgått en träningssession beräknas nätverkens 

anpassningsmått. Anpassningsmåttet för ett nätverk, m beräknas som 

 

   
 

  
    

  

    

 
 

  
    

  

    

   

(14)  

där ti anger en observation i nätverkets inlärningssampel, tv anger en observation i 

nätverkets valideringssampel, Ti är det totala antalet observationer i nätverkets 

inlärningssampel och Tv är det totala antalet observationer i nätverkets 

valideringssampel. Dti är en dummy variabel med värdet 1 för observationer i 

nätverkets inlärningssampel som prognostiseras rätt och 0 för observationer som 

prognostiseras fel, medan Dtv är en motsvarande dummyvariabel för 

valideringssamplet. Fm antar således värden mellan -1 och 1, där högre värden betyder 

att nätverket prognostiserar en större andel av inlärnings- och valideringssamplet rätt.  

Hela populationens anpassning beräknas som ett medeltal av de enskilda nätverkens 

anpassning: 

 
  

 

  
   

  

   

 
(15)  

Efter att anpassningsmåttet för populationen beräknats jämförs det med tidigare 

beräknade anpassningsmått (förutsatt att detta inte är den första gången modellen 

tränas). Om F nått ett nytt maximum sparas alla nätverken i populationen för att 

modellen skall kunna återgå till denna generation ifall inget nytt maximum i 
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anpassningsmåttet uppnås. Om anpassningsmåttet nått ett nytt maximum under de 5 

senaste generationerna fortsätter träningsfasen med genetisk algoritm för att skapa 

nästa generation. Om däremot inga nya maximum uppnåtts på 5 generationer i följd 

avslutas träningsfasen. Modellen återgår då till den sparade optimala generationen och 

är redo att börja användas för prognostisering. Här börjar simuleringsfasen. 

6.2.3 Genetisk algoritm (GA) 

Den genetiska algoritmen inleds med att alla nätverk i populationen rangordnas enligt 

sitt anpassningsmått, Fm. Därefter skapas en ny generation vars individer består av 

överlevare1 från nuvarande generation, samt nya individer som skapats genom 

kloning, korsvis rekombination och mutation. Alla nätverk vars anpassningsmått är 

över populationens medeltal, F överlever till nästa generation (dessa utgör i praktiken 

ungefär hälften av den nya generationen). Resten av den nya generationen skapas 

genom att välja individer från den nuvarande generationen genom en urvalsfunktion 

och skapa nya individer med hjälp av kloning, korsvis rekombination och mutation av 

de valda individernas gener. 

Generna: En individ beskrivs av 14 gener. De 10 första generna är värden på 

skalningsfaktorerna för de 10 dimensionerna. Övriga gener är inlärningshastigheten, 

lr0, inlärningshastighetens halveringstid, H, maxkraften, Tmax, samt antalet neuroner i 

de båda gaserna, Ng. 

Generna representeras av en binär sträng på 16 bitar, som resulterar i ett värde mellan 

0 och 216 = 65 536. Då en individ skapas skalas detta värde till ett intervall som beror på 

vilken gen det är fråga om. lr0 är mellan 0,00001 och 0,1, H är mellan 100 och 10 000, 

Tmax är mellan 0,001 och 1, och Ng är mellan 100 och 2 000, medan alla 

skalningsfaktorer är mellan 0 och 10. Den binära representationen används allmänt 

inom genetisk algoritm och gör det möjligt att simulera korsvis rekombination och 

mutation på ett sätt som motsvarar den biologiska förebilden. (Holland 1975) 

Urvalsfunktionen: En individ väljs ut från den nuvarande generationen genom en 

slumpvis iterativ urvalsprocess som går igenom de rangordnade nätverken från det 

                                                 
1 Begreppet överlevare används i regel inte i samband med genetiska algoritmer, utan man brukar endast 

tala om kloner. I denna modell kan överlevare däremot inte likställas med klon på grund av att 

neuronnäten ändras under sin träning på ett sätt som inte syns i generna. Neuronernas positioner bestäms 

inte av generna, utan placeras alltid ut slumpvis varpå de genom träning förflyttas mot sina optimala 

positioner. En klon är med andra ord en otränad kopia av ett annat nätverk. 
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högst rankade till det lägst rankade. Sannolikheten att det första nätverket skall bli valt 

är 10 %. Givet att det högst rankade nätverket inte väljs är sannolikheten åter 10 % att 

nästa nätverk väljs, o.s.v. (d.v.s. sannolikheten att det nästhögst rankade nätverket väljs 

är 0,1 (1–0,1) = 9 %). Processen fortsätter genom hela populationen till det lägst 

rankade nätverket. Om inget nätverk valts efter det lägst rankade nätverket börjar 

processen åter vid det högst rankade nätverket tills en individ valts. 

Efter att en individ valts med urvalsfunktionen förs den över till nästa generation på ett 

av tre sätt. Med 10 % sannolikhet klonas individen. Med 88 % sannolikhet skapas en ny 

individ på basen av korsvis rekombination med en annan individ som också väljs ut 

med urvalsfunktionen. Med 2 % sannolikhet skapas en klon som är kraftigt muterad. 

Kloning: Genom att kopiera samtliga gener skapas en ny individ som är en otränad 

kopia av den valda individen. 

Korsvis rekombination: För att åstadkomma korsvis rekombination väljs en 

ytterligare individ ut genom urvalsfunktionen. På detta sätt erhålls två ”föräldrar” vars 

gener kombineras till en ny individ. Den nya individen skapas genom att för varje gen 

slumpvis välja ut bitar ur de båda föräldrarnas gener. 

Kraftig mutation: Genom att först klona den valda individen och därefter kraftigt 

mutera dens gener skapas en ny individ som delvis har nya gener, men som ändå 

grundar sig på den ursprungliga individen. Mutation sker genom att varje gen med en 

viss sannolikhet får en av sina bitar förändrade (d.v.s. en etta byts mot en nolla eller en 

nolla byts mot en etta).  Utbytet kan resultera i olika stora förändringar i genens värde 

beroende på vilken bit som byts ut. Vid kraftig mutation är sannolikheten för att en gen 

skall muteras 10 %. 

Nya individer skapas till den nya generationen tills populationen åter består av 50 

nätverk. Innan den genetiska algoritmen avslutas muteras varje individ lätt. Under 

denna lätta mutation är det 1 % sannolikhet att en gen blir muterad. Detta görs för att 

öka den genetiska mångfalden i populationen. 

Efter att den genetiska algoritmen avslutas fortsätter träningsfasen med att träna den 

nya generationen som nu delvis består av nya otränade nätverk.  
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7 MODELLENS SIMULERINGSFAS 

I simuleringsfasen används de båda tränade MNGGA-modellerna, SPY-modellen och 

SHY-modellen för att prognostisera nästa dags avkastning på ETF:arna SPY och SHY 

och på basen av dessa prognoser handla ETF:arna. Varje observation, It i 

simuleringssamplet matas i kronologisk ordning in i modellerna, som då ger en 

prognos för förtecknet på avkastningen rt+1. På basen av prognoserna görs dagligen ett 

handelsbeslut där portföljens kapital kan investeras i SPY och/eller SHY, eller i 

kontanter till riskfri ränta. 

7.1 Prognostisering och träning under simuleringsfasen 

Ett enskilt nätverk i modellen ger prognosen 1 för positiv avkastning och -1 för negativ 

avkastning. Hela modellens prognos beräknas som medeltalet av de enskilda 

nätverkens prognoser, vilket betyder att ett värde som överstiger noll tolkas som en 

positiv prognos, medan ett värde på noll eller lägre är en negativ prognos. 

Efter att prognosen för dag t+1 gjorts och den verkliga avkastningen rt+1 blir känd, läggs 

observationen för dag t+1 (inputvektor It+1 och inlärningsinput, Tt+1) till modellernas 

träningssampel. För varje nätverk i de båda modellerna hamnar observationen då med 

80 % sannolikhet i nätverkets inlärningssampel och med 20 % sannolikhet i nätverkets 

valideringssampel. 

Efter var 60:e dag initieras en ny träning, för att nätverken skall ha möjlighet att träna 

på de nya observationer som blivit kända. Denna träning börjar med GA som skapar en 

ny generation av nätverk i varje modell. Därefter körs en träningssession för varje 

nätverk i de båda modellerna. När nätverken i de båda modellerna är tränade fortsätter 

prognostiseringen. 

7.2 Utnyttjande av prognoserna – portföljstrategi 

Prognoserna kunde utnyttjas till en mängd olika typer av portföljstrategier. 

Utgångspunkten bör dock vara att en tillgång vars avkastning prognostiseras vara 

positiv skall finnas i portföljen medan en tillgång vars avkastning prognostiseras vara 

negativ bör säljas (Inga korta köp kommer att tillåtas i strategin). En typisk passiv 

strategi är att placera 60 % i aktier och 40 % i obligationer (Asness 1996). Strategin i 

denna undersökning kommer därför att utgå från dessa förhållanden. Strategin kan 
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sammanfattas på följande sätt: Om både prognosen för SPY och prognosen för SHY är 

positiva, placeras 60 % i SPY och 40 % i SHY. Om antingen prognosen för SPY eller för 

SHY är positiv, medan den andra prognosen är negativ, placeras 100 % av kapitalet i 

tillgången vars prognos är positiv. Om ingendera prognosen är positiv placeras 

kapitalet i kontanter till riskfri ränta. 

Prognoser Andel av kapitalet i 

SPY SHY SPY SHY kontant 

+ + 60 % 40 % 0 % 

+ - 100 % 0 % 0 % 

- + 0 % 100 % 0 % 

- - 0 % 0 % 100 % 

Tabell 8 Portföljstrategin på basen av de dagliga prognoserna för SPY och SHY. 

7.2.1 Antaganden 

En av de stora utmaningarna i handelssimuleringen är svårigheten att göra en 

tillförlitlig simulering på bristfällig data. En fullständigt realistisk simulering skulle 

kräva intradagsdata – helst samtliga avslut under samtliga dagar som ingår i 

prognossamplet. Denna datamängd hade dock varit svår att få tag i och mycket 

besvärlig att jobba med. Därför är ett av antagandena att man alltid kan handla till 

stängningskursen. I princip utgår man ifrån att prognosen görs en kort stund innan 

börsen stänger, på basen av de värden på de förklarande variablerna som då gäller, 

varpå man hinner handla till en kurs som i praktiken kommer att vara mycket nära den 

noterade stängningskursen. 

Ett annat problem är att den egna handeln i en verklig situation skulle påverka utfallet. 

Om man just före börsen stänger säljer eller köper en betydande mängd, kommer 

stängningskursen för dagen eventuellt att vara en annan än om man inte hade deltagit i 

handeln (Bodie, Kane & Marcus 2011, sid 104). I många fall är denna effekt i praktiken 

negligerbar, men priset på tillgångar med låg likviditet kan påverkas betydligt om 

kapitalet i portföljen är stort. En estimering av effekten skulle kräva en mängd 

uppgifter angående likviditet, i form av t.ex. intradagsdata för orderdjup och 

handelsvolym. Den genomsnittliga dagliga handelsvolymen för SPY och SHY i 

simuleringssamplet är $21,3 miljarder, respektive $94,3 miljoner, vilket betyder att 

man uppskattningsvis kan genomföra en transaktion på upp till $1 miljon utan att 

nämnvärt påverka priset, speciellt om transaktionen kan spridas ut på den sista 

halvtimmen av börsens öppethållningstid. I denna undersökning antas därför att 



 

 

52 

kapitalet i portföljen är så litet att transaktionerna inte nämnvärt påverkar priset. Den 

egna handelns påverkan på priset beaktas med andra ord inte i handelssimuleringen. 

7.2.2 Transaktionskostnader 

Förutom handelns påverkan på priset uppstår även andra transaktionskostnader som 

är lättare att estimera, nämligen courtage som betalas för att genomföra transaktionen, 

samt den kostnad som uppkommer på grund av skillnaden mellan köp och säljkurs 

(Bodie, Kane & Marcus 2011, sid 104). En ytterligare potentiell kostnad skulle vara 

alternativkostnaden för den tid som går åt till att genomföra transaktionen. Ett 

antagande är däremot att handeln helt kan automatiseras, vilket betyder att ingen lön 

eller motsvarande ersättningar behöver betalas för att genomföra transaktionen.  

Den mest direkta kostnaden, courtaget, har uppskattats till $0,005 per aktie. På basen 

av sammanställningar av amerikanska onlinemäklares prislistor tar de flesta mäklare 

ut en fast avgift på knappt $10 per transaktion (se t.ex. 

www.nasdaq.com/investing/online-brokers/). En del (som exempelvis Interactive 

Brokers eller Cobra trading) låter en dock handla för kring $0,005 per aktie. Fördelen 

med att anta att courtaget är en fast avgift per aktie är att man inte behöver anta 

någonting angående portföljens storlek. Courtagets andel av transaktionens värde är 

oberoende av hur stor transaktionen är. En institutionell investerare kunde sannolikt 

handla ännu billigare, men genom att anta att courtaget är $0,005 per aktie blir 

handelssimuleringen relevant också för en investerare med mindre kapital. Uttryckt i 

procent av transaktionens värde blir courtaget: 

 
     

      

  
 

(16)  

där pt är priset på aktien (SPY eller SHY) då transaktionen genomförs. 

Även skillnaden mellan köp- och säljkursen ger en direkt påverkan på 

transaktionskostnaderna. Man kan utgå ifrån att i genomsnitt varannan stängningskurs 

är en säljkurs och varannan är en köpkurs. Därför antas att transaktionskostnader som 

uppstår p.g.a. denna skillnad är hälften av skillnaden mellan köp- och säljkursen vid 

dagens slut på den dag då transaktionen genomförs. Uttryckt i procent av 

transaktionens värde blir denna kostnad därför: 
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 (17)  

där pask,t är köpkursen, pbid,t är säljkursen och pt är stängningskursen under dag t då 

transaktionen genomförs. Den totala kostnaden för en transaktion, i, uttryckt i procent 

av transaktionens värde är således 

               (18)  

De totala transaktionskostnaderna under en dag, t, uttryckt i procent av portföljens 

värde blir 

 

       

  

   

     

(19)  

där Nt är antalet transaktioner under dag t, cti är den procentuella 

transaktionskostnaden för transaktionen i och Tti är transaktionens storlek uttryckt i 

procent av portföljens värde. Varje dag dras transaktionskostnaden ct av från 

portföljens värde innan nästa dags avkastning läggs till portföljen. 

7.2.3 Dividender 

SPY betalar ut dividender kvartalsvis, medan SHY betalar dividender månatligen. 

Dessa dividender måste återinvesteras. För att minimera transaktionskostnaderna 

antas att dividenderna återinvesteras endast de dagar då återbalansering av portföljen 

sker. Detta betyder att dividenderna inte nödvändigtvis återinvesteras samma dag som 

de erhålls. 
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8 RESULTAT AV HANDELSSIMULERINGEN 

Genom att utnyttja prognoserna från SPY- och SHY-modellen, så som beskrevs i 

kapitel 7, åstadkoms en total avkastning på ca 104 % över simuleringsperioden, vilket 

motsvarar en årlig avkastning på 6,8 %. Bortser man från transaktionskostnaderna 

skulle avkastningen ha varit drygt 122 % (7,6 % årlig avkastning). Detta nominella 

värde säger däremot inte mycket i sig själv. För att avgöra kvaliteten på strategin 

kommer avkastningen att jämföras med avkastningen på tre jämförelseportföljer som 

investerar i samma tillgångar. Avkastningen i förhållande till risken kommer också att 

analyseras. För att skilja portföljen som följer prognoserna från jämförelseportföljerna, 

benämns den i resten av detta kapitel ANN (från Artificial Neural Network). 

 

Figur 15 Utvecklingen på ANN-portföljen och de tre jämförelseportföljerna under 
simuleringsperioden. 

8.1 Jämförelseportföljerna 

Det är naturligt att jämförelseportföljerna investerar 60 % i SPY och 40 % i SHY, 

eftersom dessa är vikterna som använts även i ANN-portföljen (då prognoserna för 

både SPY och SHY varit positiva). På basen av detta skapas två passiva portföljer och en 

aktiv som fungerar som jämförelse då ANN-portföljens egenskaper analyseras.  

Buy&Hold (B&H): Den första jämförelseportföljen investerar allt kapital i SPY och 

SHY i början av simuleringsperioden enligt vikterna 60-40 och håller dessa tillgångar 

till simuleringsperiodens slut. Dividender återinvesteras i sin respektive tillgång 
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samma dag som de erhålls. Eftersom avkastningen på SPY är betydligt högre än på SHY 

leder detta dock till att vikterna i portföljen ändras betydligt under 

simuleringsperioden, vilket bl.a. innebär att B&H-portföljens risk är betydligt högre i 

slutet av perioden än i början. 

Buy&Hold med återbalansering (B&H å.b.): Ett sätt att hålla vikterna 

någorlunda lika under hela simuleringsperioden är att regelbundet återbalansera 

portföljen mellan SPY och SHY. Denna strategi är inte lika passiv som B&H och 

resulterar i en del transaktionskostnader, men man undviker att vikterna avviker allt 

för mycket från sina ursprungliga värden. B&H å.b.-portföljen återbalanseras 

månatligen så att vikterna mellan SPY och SHY i början av varje månad är 60 % 

respektive 40 %. För att minimera transaktionskostnaderna återinvesteras 

dividenderna inte då de erhålls, utan i samband med den månatliga återbalanseringen. 

Regression: ANN jämförs också med en annan aktiv portfölj. Denna portfölj grundar 

sin strategi på prognoser från regressionsmodeller med samma förklarande variabler 

som används för prognoserna i ANN-portföljen (se kapitel 5 för en förklaring av 

variablerna). Modellen för SPY är  

                                                                

                                                     

(20)  

Modellen för SHY är 

                                                                

                                                     

(21)  

För varje dag, t, i simuleringssamplet uppdateras estimaten för α och β1 ... β10 i båda 

modellerna med hjälp av OLS regression, på basen av observationer från dag 0 till t1. 

Modellerna används sedan för att göra prognoser för avkastningarna på SPY och SHY 

under dag t+1. På basen av dessa prognoser görs sedan investeringsbeslut enligt samma 

strategi som i ANN-portföljen (se Tabell 8 i kapitel 7). Dividender återinvesteras i 

samband med nästa återbalansering, d.v.s. inte nödvändigtvis samma dag som de 

erhålls. 

                                                 
1 Även träningssamplet utnyttjas för att estimera parametrarna i modellen, vilket betyder att dag 0 syftar 

på den första dagen i träningssamplet (1.8.2002) 
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8.2 Avkastningarna 

Över hela simuleringssamplet är ANN-portföljens avkastning klart högst (se Figur 15). 

Skillnaden mellan B&H- och B&H å.b.-portföljen är relativt liten, 80,4 %, respektive 

71,7 %, vilket innebär en årlig avkastning på 5,6 %, respektive 5,1 %. 

Regressionsportföljens avkastning är klart lägre än de övriga portföljernas 

avkastningar, vilket till stor del beror på att strategin leder till höga 

transaktionskostnader. Över hela simuleringsperioden är regressionsportföljens 

avkastning negativ med -5,7 %. 

  ANN B&H B&H återb. Regression 

Daglig avkastning         

Högre kvartilen 0,291 % 0,352 % 0,338 % 0,117 % 

Median 0,029 % 0,048 % 0,045 % 0,000 % 

Lägre kvartilen -0,191 % -0,272 % -0,259 % -0,069 % 

Medeltal 0,028 % 0,024 % 0,022 % 0,000 % 

Std.avv. 0,635 % 0,697 % 0,713 % 0,700 % 

Skevhet 0,139 -0,044 -0,091 2,333 

Kurtosis 18,961 9,887 11,265 83,582 

Total avkastning* 103,941 % 80,370 % 71,676 % -5,723 % 

Årlig avkastning 6,774 % 5,575 % 5,096 % -0,541 % 

Årlig std.avv. 10,043 % 11,028 % 11,274 % 10,995 % 

* Akastning över hela simuleringsperioden = 1.1.2005 - 17.11.2015 

Tabell 9 Avkastningar från ANN-portföljen och de tre jämförelseportföljerna 

Tittar man på fördelningen av de dagliga avkastningarna (Tabell 9) ser man att ANN-

portföljen har en något lägre medianavkastning än B&H- och B&H å.b.-portföljen. 

Avkastningen vid den högre kvartilen är också lägre för ANN-portföljen. Däremot 

verkar ANN-portföljen undvika de lägsta avkastningarna, med tanke på att 

avkastningen vid den lägre kvartilen är -0,19 %, mot -0,272 % och -0,26 % för B&H- 

respektive B&H å.b.-portföljen. Denna hypotes stöds även av att ANN-portföljen har en 

positiv skevhet, medan B&H- och B&H å.b.-portföljen har en negativ skevhet i 

avkastningarna.  

ANN-portföljen har även en lägre standardavvikelse – både daglig och årlig – än 

samtliga jämförelseportföljer. Anmärkningsvärt är däremot att ANN-portföljen har en 

betydligt högre kurtosis, d.v.s. toppighet än B&H- och B&H å.b.-portföljen, vilket 

betyder att risken kan vara större än vad standardavvikelsen antyder. En djupare 

analys av den riskjusterade avkastningen görs i stycke 8.4. 
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Bryter man upp avkastningarna i årliga avkastningar över åren 2005 till och med 2015 

är ANN-portföljens avkastning något lägre än B&H- och B&H å.b.-portföljen under de 

åren då marknaden stigit som kraftigast, medan den är klart högre för de åren då 

marknaden sjunkit eller haft en mer blygsam ökning. Regressionsportföljen har den 

lägsta avkastningen under nästan samtliga år. 

 

 

Tabell 10 Årlig avkastning under simuleringsperioden för ANN- och jämförelseportföljerna. 
* Notera att år 2015 inte är komplett utan slutar 17.11.2015 

8.3 Portföljvikter, handel och transaktionskostnader 

Även om utgångspunkten för alla fyra portföljer är att investera 60 % i SPY och 40 % i 

SHY skiljer sig de verkliga genomsnittliga vikterna från dessa värden i alla portföljer, 

på grund av dagliga fluktuationer i priserna, som påverkar vikterna. De genomsnittliga 

vikterna i B&H å.b.-portföljen, som återbalanseras månatligen, är som väntat mycket 

nära 60-40, medan vikterna i B&H-portföljen avviker ungefär 1,5 %-enheter från detta. 

ANN-portföljen har i genomsnitt haft en vikt på endast 54 % i SPY, 44,6 % i SHY och 

1,4 % i kontanter, vilket torde sänka dess risk i förhållande till B&H- och 

B&H å.b.-portföljen. Regressionsportföljen har i genomsnitt placerat hela 26 % i 

kontanter, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att dess standardavvikelse inte är 

nämnvärt lägre än de övriga portföljernas. 
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  ANN B&H B&H återb. Regression 

Genomsnittlig andel investerad i:  

SPY 53,96 % 61,59 % 60,05 % 42,01 % 

SHY 44,65 % 38,41 % 39,95 % 31,96 % 

Kontant 1,39 %     26,03 % 

Totalt 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Tabell 11 Genomsnittliga vikter för ANN- och de tre jämförelseportföljerna. 

En aktiv investeringsstrategi leder i värsta fall till höga transaktionskostnader som äter 

upp den potentiella nyttan med att handla aktivt. Av de två aktiva portföljerna har 

ANN-portföljen gjort klart färre transaktioner än regressionsportföljen. Med 

sammanlagt 1289 transaktioner har ANN-portföljen i genomsnitt gjort 118,6 

transaktioner per år och 9,9 transaktioner per månad1. Notera att varje uppdatering av 

en vikt samtidigt leder till en uppdatering av en annan vikt, vilket betyder att minst två 

transaktioner görs varje gång vikterna uppdateras. Transaktionerna i B&H-portföljen 

beror enbart på återinvesteringar av dividender. 

  ANN B&H B&H återb. Regression 

Antal transaktioner (köp + sälj)       

SPY 611 45 131 1548 

SHY 626 132 131 1474 

Kontant 52 0 0 1010 

Totalt 1289 177 262 4032 
 

Tabell 12 Antal transaktioner över hela samplet för ANN-portföljen och de tre 
jämförelseportföljerna. 

De 1 289 transaktionerna hos ANN-portföljen resulterar i ackumulerade 

transaktionskostnader som motsvarar 8,95 % av portföljens värde vid slutet av 

simuleringsperioden. Slås kostnaderna ut som årliga kostnader blir de dock bara 

0,79 % per år, vilket torde vara relativt konkurrenskraftigt i jämförelse med t.ex. 

kostnaderna som många aktivt förvaltade fonder debiterar. De passiva portföljerna har 

som väntat mycket låga transaktionskostnader. Till och med B&H å.b.-portföljen, med 

sina 262 transaktioner ackumulerar endast 0,026 % i transaktionskostnader, främst 

tack vare att justeringen av vikterna är mycket små. Regressionsportföljen däremot har 

hela 22,3 % i transaktionskostnader, vilket i viss mån förklarar dess låga avkastning. 

                                                 
1 Notera att det sista året i samplet, 2015, inte är fullständigt, utan slutar 17.11. Detta innebär att hela 

simuleringssamplet omspänner 10,87 år. 



 

 

59 

  ANN B&H B&H återb. Regression 

Ackumulerade transaktionskostnader*     

SPY 2,554 % 0,005 % 0,009 % 7,851 % 

SHY 6,236 % 0,005 % 0,017 % 14,438 % 

Kontant         

Totalt 8,949 % 0,011 % 0,026 % 22,289 % 

Tabell 13  Totala transaktionskostnader för ANN-portföljen och de tre 
jämförelseportföljerna. *Kostnaderna är uttryckta som % av portföljens värde den 
sista dagen i simuleringsperioden. 

8.4 Prestationsmått 

I princip kan man alltid öka den förväntade avkastningen genom att ta på sig mera risk. 

Därför är ANN-portföljens högre avkastning i sig inte ett bevis på att den är att föredra 

framför jämförelseportföljerna. Fyra prestationsmått som relaterar avkastningen till 

risken har beräknats för att avgöra om ANN-portföljen verkligen skapar 

överavkastning. Prestationsmåtten är Sharpe-kvot, Sortino-kvot, Jensens alpha och 

Henriksson & Merton timing test.   

8.4.1 Sharpe-kvot 

Sharpe kvoten1 är högre för ANN-portföljen än för samtliga jämförelseportföljer (se 

Tabell 14). Volatiliteten är i det närmaste samma för alla portföljer, vilket betyder att 

den högre sharpe-kvoten främst beror på ett högre årligt riskpremium på 

ANN-portföljen. 

  ANN B&H B&H å.b. Regression 

Årligt riskpremium 5,43 % 4,24 % 3,77 % -1,80 % 

Volatilitet 9,70 % 9,60 % 10,07 % 9,73 % 

Sharpe 0,56 0,44 0,37 -0,18 

Tabell 14 Sharpe-kvot för ANN-portföljen och jämförelseportföljerna 

Även om sharpe-kvoten är högst för ANN-portföljen, kvarstår möjligheten att 

skillnaden kan ha uppkommit genom slumpen. Den statistiska signifikansen på 

skillnaden mellan två sharpe-kvoter beräknas sällan, eventuellt på grund av 

svårigheten i att estimera skillnadens varians. Relativt enkla metoder för detta existerar 

                                                 
1 Beräkningen av sharpe-kvoterna har gjorts på månatliga riskpremier. Som riskfri ränta har använts 

avkastningen på Amerikanska T-Bill  med en månads löptid (TCMSM01) för ifrågavarande månad. 

Volatiliteten är beräknad på de månatliga riskpremierna för samtliga 131 månader i simuleringssamplet 

och justerad till årlig nivå. 
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dock. Opdyke (2007) beskriver en metod för beräkning av t-värde för skillnaden mellan 

två sharpe-kvoter, som till skillnad från tidigare metoder av bl.a. Jobson och Korkie 

(1981) beaktar att avkastningarna inte är normalfördelade. Resultatet av 

implementeringen av Opdykes metod i denna undersökning presenteras i Bilaga 1. 

Testet visar att Sharpe-kvoten för ANN-portföljen på en 95 % signifikansnivå är bättre 

än Regressionsportföljen, men inte signifikant bättre än B&H- och 

B&H å.b.-portföljerna. 

8.4.2 Sortino-kvot 

Medan sharpe-kvoten relaterar avkastningen till dess standardavvikelse, jämför 

sortino-kvoten avkastningen endast med den negativa risken. Sortino-kvoten definieras 

som förväntat årligt riskpremium dividerat med LPSD. LPSD står för ”Lower Partial 

Standard Deviation”, d.v.s. ett riskmått som beaktar endast avkastningar som är lägre 

än ett tröskelvärde, i detta fall riskfria räntan (Bodie, Kane & Marcus 2011, sid 167). I 

denna undersökning har LPSD definierats som:       
 

   
              

  
   , där 

rpt är portföljens avkastning vid månad t, rft är den riskfria räntan vid tidpunkt t, n är 

det totala antalet månatliga avkastningar i simuleringssamplet = 131, m är antalet 

avkastningar som är lägre än riskfria räntan rf och Dneg är en binär variabel som antar 

värdet 1 då rpt är mindre än rft och noll i övriga fall12. 

  ANN B&H B&H å.b. Regression 

Årligt riskpremium 5,43 % 4,24 % 3,77 % -1,80 % 

Årlig LPSD 10,64 % 11,04 % 11,83 % 11,21 % 

Sortino 0,51 0,38 0,32 -0,16 

Tabell 15 Sortino-kvot för ANN-portföljen och jämförelseportföljerna 

Sortino-kvoten för ANN- och jämförelseportföljerna följer samma mönster som 

sharpe-kvoten. Eftersom ANN-portföljen har det högsta riskpremiet och samtidigt det 

lägsta värdet på LPSD, är dess sortino-kvot klart högre än de övrigas. 

                                                 
1 Denna definition av LSPD följer Bodie, Kane & Marcus (2011). Sortino och Forsey har avrått från att 

använda en diskret formel som denna och förordar istället en kontinuerlig formel som uppskattar den 

verkliga sannolikhetsfördelningen snarare än att förlita sig enbart på de avkastningar som realiserats (se 

Sortino & Forsey 1996). Med tanke på att syftet här endast är att komplettera övriga prestationsmått och 

med tanke på att datasamplet är relativt stort och spänner över flera konjunkturscykler, anser jag att en 

diskret formel är tillräklig för att ge en riktgivande bild av portföljernas prestation. 

 
2 Beräkningen av sortino-kvoterna har gjorts på månatliga riskpremier. Som riskfri ränta har använts 

avkastningen på Amerikanska T-Bill  med en månads löptid (TCMSM01) för ifrågavarande månad. 
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8.4.3 Jensens alpha 

Ett populärt mått för att mäta en portföljs prestation är det s.k. Jensens alpha, som 

presenterades i Jensen (1968). Beräkningen utgår från Capital asset pricing model. 

Antagandet är att ett signifikant positivt värde på interceptet α innebär en förmåga att 

skapa en riskjusterad avkastning som överstiger marknadens avkastning. 

Modellen kan skrivas 

                      (22)  

där rp är portföljens avkastning, rf är den riskfria räntan, rm är marknadsavkastningen 

och εp feltermen. Beräkningen har i denna undersökning gjorts på dagliga 

logaritmerade avkastningar på ANN-portföljen och marknadsportföljen (SPY), samt 

logaritmerade dagliga värden på fed overnight rate. 

  koefficient Standardfel t-värde 

α 6,50E-05 7,37E-05 0,883 

rm – rf 0,4014 0,00585 68,6 

Tabell 16 Jensens alpha för ANN-portföljen 

Resultatet visar att interceptet är positivt, men dock så lågt att det inte signifikant 

skiljer sig från 0. β för portföljen är 0,4. 

8.4.4 Timing-förmåga 

Henriksson och Merton föreslår ett test för att mäta en portföljförvaltares 

timing-förmåga som går ut på att mäta portföljens β skilt för negativa och positiva 

marknadsavkastningar. Om β är signifikant högre då marknaden avkastar positivt, 

antas det att portföljförvaltaren har kunnat öka sin exponering för marknadsrisk då 

marknadsavkastningen är positiv och minskat riskerna då marknaden avkastar 

negativt. (Henriksson & Merton 1981) 

Henriksson och Mertons modell kan skrivas 

                                 (23)  

där rp är portföljens avkastning, rf är den riskfria räntan, rm är marknadsavkastningen 

och εp feltermen. D är en dummy som antar värdet 1 för positiva riskpremier och 0 för 

negativa riskpremier. Beräkningen har i denna undersökning gjorts på dagliga 
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logaritmerade avkastningar på ANN-portföljen och marknadsportföljen (SPY), samt 

logaritmerade dagliga värden på fed overnight rate. Om β2 är signifikant positiv 

antyder det en signifikant timing-förmåga. 

  koefficient Standardfel t-värde t-JHCSE t-HACSE 

α -1,21E-04 9,53E-05 -1,270 -0,464 -0,434 

rm – rf 0,379 0,009 41,100 8,350 7,280 

(rm – rf)D 0,047 0,015 3,070 0,594 0,553 

Tabell 17  Resultat av Henriksson & Merton timing test. 

Vid första anblicken är β2 signifikant positiv. Med ett t-värde på 3,07 skiljer det sig från 

o även på en 99 % signifikansnivå. Eftersom datamaterialet är kraftigt 

heteroskedastiskt har däremot även robusta t-värden beräknats. På basen av dessa 

värden, 0,59 och 0,55 för t-JHCSE respektive t-HACSE kan man inte dra slutsatsen att 

någon signifikant timing-förmåga förekommer. 
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9 ANALYS AV PROGNOSTISERINGEN 

I en verklig situation, där modellens prognoser används för beslut vid 

portföljförvaltning, görs dagligen en prognos, varpå beslut om handel tas på basen av 

prognosen. Prognostisering och handel går på det sättet hand i hand. I denna 

undersökning har däremot samtliga prognoser på simuleringssamplets 2 739 

observationer i praktiken gjorts innan handelssimuleringen genomförs. Detta gör det 

lättare att åtskilja och åskådliggöra prognoserna, samt analysera dem. Denna 

åtskiljning skapar däremot även problem, eftersom den möjliggör analys av framtida 

prognoser innan handelsbeslut tas, vilket inte skulle vara möjligt i verkligheten. Av 

denna orsak har handelssimuleringen gjorts innan analysen av prognoserna. 

 

Figur 16 Den genomsnittliga årliga prognosförmågans utveckling över 
simuleringsperioden, samt prisutveckling på SPY och SHY indexerade till 3.1.2005 = 1. 

Analysen av SPY- och SHY-modellernas prognosförmåga är indelad i två steg. I det 

första steget kommer andelen korrekt prognostiserade avkastningar att beräknas. 

Dessutom kommer signifikansen i prognosernas träffsäkerhet att testas. I det andra 

steget testas hur prognosförmågan påverkas av parametrar i modellen (modellens 

felfunktion), samt av osäkerheten på marknaden (volatiliteten) och konjunkturen (bull- 

eller bear-marknad). 
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 SPY – Avkastningar Antal Andel 

Realiserade avkastningar (observationer) 2739 100,00 % 

Positiva avkastningar 1505 54,95 % 

Negativa avkastningar 1234 45,05 % 

    SHY - Avkastningar Antal Andel 

Realiserade avkastningar (observationer) 2739 100 % 

Positiva avkastningar 1374 50,16 % 

Negativa avkastningar 1365 49,84 % 

Tabell 18 Andel positiva och negativa avkastningar för SPY respektive SHY i 
simuleringssamplet (1.1.2005 – 17.11.2015). 

Av SPYs 2 739 avkastningar i simuleringssamplet är 54,95 % positiva och 45,05 % 

negativa. För SHY är däremot skillnaden mellan andelen positiva och negativa 

avkastningar betydligt mindre. 

9.1 Prognosförmåga 

Tabell 19 visar att 54,84 % av avkastningarna på SPY prognostiseras korrekt, men 

eftersom positiva och negativa avkastningar uppstår med olika sannolikhet (54,95 % av 

avkastningarna i simuleringssamplet är positiva och 45,05 % är negativa) är det mer 

ändamålsenligt att mätningen av prognosförmågan beaktar positiva och negativa 

avkastningar skilt (Bodie, Kane, Marcus 2011, sid 867). Prognosförmågan för 

SPY-modellen är då p = ppositiv + pnegativ – 1 = 0,8917 + 0,1297 – 1 = 2,14 %.  

SPY – Prognoser Antal     Andel 

Positiva prognoser 2416 / 2739 88,21 % 

Negativa prognoser 323 / 2739 11,79 % 

Rätt prognos 1502 / 2739 54,84 % 

Positiv avkastning rätt prognostiserad 1342 / 1505 89,17 % 

Negativ avkastning rätt prognostiserad 160 / 1234 12,97 % 

Positiv prognos rätt 1342 / 2416 55,55 % 

Negativ prognos rätt 160 / 323 49,54 % 

Tabell 19 Prognosernas andel och träffsäkerhet för SPY (1.1.2005 – 17.11.2015). 

Iögonfallande för prognoserna på SHY är att en betydande majoritet av prognoserna är 

positiva, trots att nästan varannan avkastning är negativ. Detta kan tyda på att 

avkastningen på SHY har ett svagare samband med de förklarande variablerna, än vad 

som är fallet för SPY och att modellen därför i större grad förlitar sig på typvärdet (som 

är positivt). Prognosförmågan för SHY-modellen är även betydligt lägre än för 

SPY-modellen, men dock positiv: 0,9672 + 0,0359 – 1 = 0,31 %. 
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SHY - Prognoser Antal     Andel 

Positiva prognoser 2645 / 2739 96,57 % 

Negativa prognoser 94 / 2739 3,43 % 

Rätt prognos 1378 / 2739 50,31 % 

Positiv avkastning rätt prognostiserad 1329 / 1374 96,72 % 

Negativ avkastning rätt prognostiserad 49 / 1365 3,59 % 

Positiv prognos rätt 1329 / 2645 50,25 % 

Negativ prognos rätt 49 / 94 52,13 % 

Tabell 20 Prognosernas andel och träffsäkerhet för SHY (1.1.2005 – 17.11.2015). 

9.2 Prognosens träffsäkerhet 

Man kan även se på prognosförmågan från andra hållet, d.v.s. utgående från prognosen 

istället för den verkliga avkastningen. Frågan lyder då: givet prognosen, vad är 

sannolikheten att den är korrekt? Tabell 19 visar att 55,55 % av de positiva prognoserna 

är rätt, medan 49,54 % av de negativa prognoserna är rätt. Om ingen prognosförmåga 

finns, borde dessa värden motsvara andelen positiva respektive negativa avkastningar i 

samplet, d.v.s. 54,95 % respektive 45,05 %. Vi kan därför testa hypotesen h1: p > π0 skilt 

för de positiva och negative prognoserna med ett test för relativ andel i en population1, 

där p1 är andelen korrekta prognoser och π0 är andelen avkastningar med prognosens 

förtecken i samplet. Resultatet framgår av Tabell 21. 

SPY – Träffsäkerhet (p1 > π0) n p1 π0 Sp1 z-värde p -värde 

Positiv prognos rätt 2416 55,55 % 54,95 % 0,0101 0,5920 0,2769 

Negativ prognos rätt 323 49,54 % 45,05 % 0,0277 1,6192* 0,0527* 

 

SHY – Träffsäkerhet (p1 > π0) n p1 π0 Sp1 z-värde p -värde 

Positiv prognos rätt 2645 50,25 % 50,16 % 0,0097 0,0838 0,4666  

Negativ prognos rätt 94 52,13 % 49,84 % 0,0516 0,4444 0,3284 

 

Tabell 21 Hypotestest för p1 > π0, där p1 är andelen rätta prognoser och π0 är den verkliga 
andelen avkastningar med prognosens förtecken i samplet. 

På en 95 % signifikansnivå är varken de negativa, eller de positive prognoserna från 

vare sig SPY- eller SHY-modellen bättre än en slumpvis gissning. På en 90 % 

signifikansnivå är däremot de negativa prognoserna från SPY-modellen signifikant 

bättre med ett p-värde på 0,0527. 

                                                 
1    
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9.3 Analys av prognosförmågan – sannolikheten för rätt prognos 

Genom att analysera hur modellernas prognosförmåga beror av olika externa variabler 

(variabler som inte ingår som förklarande variabler i modellen) kan prognosernas 

användbarhet vid portföljförvaltning potentiellt öka. Prognosförmågan antas här vara 

sannolikheten att en prognos vid en given tidpunkt, t är korrekt. Prognosförmågan 

undersöks med en logit-modell, där den beroende variabeln Progn_Rätt är en binär 

variabel som antar värdet 1 för de dagar t  då prognosen har samma förtecken som den 

realiserade avkastningen vid t+1 och värdet 0 vid övriga fall1. Till att börja med 

undersöks hur prognosförmågan beror av modellens anpassning, marknadsvolatiliteten 

och tiden sedan modellen senast tränades. De förklarande variablerna är: Anpassning, 

VIX och sqrt_DsT.  

                                                       (24)  

Anpassning är ett mått som används under träningen av neuronnäten för att avgöra 

hur väl de har lärt sig sin uppgift (se kapitel 6 för en definition av anpassningsmåttet). I 

detta fall avses hela modellens anpassning, som är medeltalet av modellens alla 

enskilda neuronnäts anpassning. Variabelns värden rör sig mellan -1 och 1, där -1 

indikerar att inga avkastningar prognostiserats rätt, medan 1 betyder att samtliga 

avkastningar prognostiserats rätt. Ju högre värde, desto högre är modellens 

prognosförmåga på träningssamplet. Eftersom träningssamplet utvidgas dagligen 

under simuleringsfasen, allteftersom ny data blir tillgänglig, ändrar värdet på 

Anpassning kontinuerligt. Hypotesen för beroendet mellan prognosförmågan och 

Anpassning är att högre värden på Anpassning (bättre prognosförmåga på 

träningssamplet) ökar sannolikheten för att prognostisera rätt utanför träningssamplet, 

d.v.s. β1 > 0. 

VIX är det allmänt använda volatilitetsmåttet VIX-index, som mäter den implicita 

årliga volatiliteten på S&P500-indexet en månad framåt i tiden (VIX White Paper). 

Bland annat resultaten i Christoffersen & Diebold (2006) tyder på att volatiliteten har 

en betydelse för möjligheten att prognostisera framtida avkastningar. De visar bland 

annat på teoretisk väg att en ökning i villkorlig volatilitet minskar sannolikheten för 

positiva avkastningar, även om det villkorliga medeltalet förblir oförändrat. Eftersom 

modellerna i denna undersökning prognostiserar positiva avkastningar rätt med större 

                                                 
1 Om avkastningen är 0 behandlas den som negativ. Positiva avkastningar är därmed alla rt+1 > 0. På 

samma sätt behandlas en prognos som är 0 som en negativ prognos. 
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sannolikhet än negativa, torde ett dylikt samband leda till att högre volatilitet minskar 

modellens prognosförmåga. Här bör noteras att VIX mäter den totala volatiliteten på 

S&P500 och inte den villkorliga, men eftersom den ovillkorliga volatiliteten är konstant 

torde sambandet vara det samma. Hypotesen för VIX är att högre värden på VIX 

minskar sannolikheten för att prognostisera rätt, d.v.s. β2 < 0. 

sqrt_DsT är kvadratroten av antalet dagar sedan modellen senast tränades1. Ju längre 

tid det gått sedan modellen tränades, desto mer data finns tillgängligt som inte ännu 

använts för att förbättra modellens prognosförmåga. Därför är det naturligt att anta att 

prognosförmågan är högst genast efter en träningssession, för att därefter avta för varje 

dag. Rent intuitivt kan man anta att avtagandet i prognosförmågan inte är lineärt. 

Skillnaden i prognosförmåga mellan dag 1 och dag 2 sedan senaste träning torde vara 

större än skillnaden mellan dag 59 och dag 60 sedan senaste träning. Genom att ta 

kvadratroten av antalet dagar sedan senaste träning, erhålls variabeln sqrt_DsT, som 

uppfyller kriteriet med en avtagande derivata. Hypotesen för sqrt_DsT är att högre 

värden på sqrt_DsT minskar sannolikheten för att prognostisera rätt utanför 

träningssamplet, d.v.s. β3 < 0. 

9.3.1 Resultat för SPY-modellen 

Korrelationen mellan den beroende variabeln Progn_Rätt och de förklarande 

variablerna är små och tyder på att inga starka samband existerar. Korrelationen 

mellan variablerna Anpassning och VIX är -0,53, vilket tyder på att hög volatilitet följer 

på låg anpassning (notera att låga värden på Anpassning indikerar dålig förmåga att 

prognostisera träningssamplet, d.v.s. in-sampel)2. 

 SPY Progn_Rätt Anpassning VIX sqrt_DsT 

Progn_Rätt 1 0,0123 -0,0304 -0,0288 

Anpassning 0,0123 1 -0,5259 -0,0275 

VIX -0,0304 -0,5259 1 0,0000 

sqrt_DsT -0,0288 -0,0275 0,0000 1 

Tabell 22 SPY-modellen, korskorrelationsmatris: Progn_Rätt, Anpassning, VIX, sqrt_DsT. 

                                                 
1 Modellen tränas på nytt med 60 dagars mellanrum.  

2 En regression mellan VIX och Anpassning visar mycket riktigt att det finns ett signifikant samband 

mellan dessa två, så att VIXt = 0.466251 -4.20821 Anpassningt + μt, med ett t-värdet på -32,4. En vidare 

analys av orsakerna bakom detta ligger dock utanför omfånget för denna undersökning. 
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Ingen av de tre förklarande variablerna verkar kunna förklara variationerna i 

SPY-modellens prognosförmåga. β2 och β3 har negative förtecken helt enligt 

förväntningarna, men de är inte signifikanta ens på en 90 %-signifikansnivå.  

 SPY   Koefficient Standardfel t-värde p-värde 

Konstant α 0,56713 0,32310 1,760 0,079* 

Anpassning β1 -1,02363 3,72900 -0,274 0,784 

VIX β 2 -0,69514 0,46470 -1,500 0,135 

sqrt_DsT β 3 -0,03263 0,02155 -1,510 0,130 

Tabell 23 SPY-modellen: Resultat av regressionen                                    
                   

9.3.2 Restultat för SHY-modellen 

Sambanden mellan SHY modellens prognosförmåga och de förklarande variablerna 

skiljer sig delvis från resultaten från SPY-modellen. Korskorrelationsmatrisen (Tabell 

24) visar att samtliga förklarande variabler har en positiv korrelation med Progn_Rätt 

(jmf. Tabell 22). Den starka negativa korrelationen mellan Progn_Rätt och VIX för 

SPY-modellen är här förbytt i en ungefär lika stark positiv korrelation. 

SHY Progn_Rätt Anpassning VIX sqrt_DsT 

Progn_Rätt 1 0,0451 0,0241 0,0363 

Anpassning 0,0451 1 0,4980 -0,0536 

VIX 0,0241 0,4980 1 0,0000 

sqrt_DsT 0,0363 -0,0536 0,0000 1 

Tabell 24 SHY-modellen, korskorrelationsmatris: Progn_Rätt, Anpassning, VIX, sqrt_DsT 

Resultatet av regressionen visar att variabeln Anpassning har ett signifikant positivt 

samband med prognosförmågan, vilket är enligt förväntningarna. Däremot har även 

sqrt_DsT ett signifikant positivt samband med prognosförmågan, vilket betyder att 

prognosförmågan blir bättre ju längre tid som gått sedan modellen senast tränades. 

Detta är tvärt emot förväntningarna. VIX verkar inte ha något samband med 

SHY-modellens prognosförmåga. 

SHY  Koefficient Standardfel t-värde p-värde 

Konstant α -0,3968 0,1490 -2,660 0,008*** 

Anpassning β1 4,8178 2,2330 2,160 0,031**  

VIX β 2 0,0093 0,4555 0,020 0,984      

sqrt_DsT β 3 0,0434 0,0215 2,020 0,043**  

Tabell 25 SHY-modellen: Resultat av regressionen                                    
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9.4 Prognosförmågan och avkastningens storlek och riktning 

Både SPY- och SHY-modellen prognostiserar positiva avkastningar rätt med större 

sannolikhet än negativa (se Tabell 19 och Tabell 20), men har storleken på 

avkastningen någon betydelse? Är det större (mindre) sannolikhet att prognosen blir 

rätt ifall den kommande avkastningen i absoluta termer är högre (lägre). För att 

undersöka hur förtecknet och storleken på den realiserade avkastningen rt+1 påverkar 

prognosförmågan skapas en ny variabel, Abs_avk, som är det absoluta beloppet av 

avkastningen rt+1, Abs_avk = | rt+1|. Dessutom skapas en dummy variabel, Dpos, som 

antar värdet 1 för positiva värden på rt+1 och värdet 0 i övriga fall. Variabeln Dpos 

används dels för att fånga upp skillnaden i prognosförmågan mellan positiva och 

negativa avkastningar och dels för att dela upp Abs_avk mellan positiva och negativa 

avkastningar. Prognosförmågan Progn_Rätt undersöks åter med en logit-modell, där 

variablerna Anpassning, VIX och sqrt_DsT används som kontrollvariabler. 

                   

                                   

                                               

(25)  

Eftersom vi redan vet att positiva avkastningar prognostiseras rätt med större 

sannolikhet än negativa av både SPY- och SHY-modellen, förväntar vi oss att β6 är 

positiv. Intressant blir däremot att se vilka värden β4 och β5 antar. Positiva värden 

skulle betyda att prognosförmågan blir bättre då rt+1 är större i absoluta termer, d.v.s. 

avviker mera från noll, vilket skulle vara en positiv egenskap med tanke på modellernas 

användbarhet vid portföljförvaltning. Intressant blir även att se om β4 och β5 antar olika 

värden, d.v.s. om sambandet mellan prognosförmågan och avkastningens storlek är 

olika beroende på om avkastningen är negativ eller positiv. 

9.4.1 Resultat från SPY-modellen 

Korskorrelationsmatrisen för data från SPY-modellen visar som förväntat att 

dummy-variabeln Dpos har en stark positiv korrelation med Progn_Rätt, vilket beror 

på att positiva avkastningar prognostiseras rätt oftare än negativa. Korrelationen 

mellan Progn_Rätt och de positiva avkastningarna är positiv, medan den är negativ 

mellan Progn_Rätt och de negativa avkastningarna. Korrelationen mellan 

Dpos∙Abs_Avk och Dpos är relativt hög (vilket är förväntat, då den första är en lineär 
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kombination av den andra) men ligger ändå på en betryggande låg nivå med tanke på 

multikollinearitet. 

 SPY Progn_Rätt Anpassning VIX sqrt_DsT 

Dpos∙ 
Abs_Avk 

(1-Dpos) ∙ 
Abs_Avk Dpos 

Progn_Rätt 1 0,0123 -0,0304 -0,0288 0,2982 -0,3043 0,7619 

Anpassning 0,0123 1 -0,5259 -0,0275 -0,1559 -0,1281 -0,0115 

VIX -0,0304 -0,5259 1 0,0000 0,3858 0,3208 -0,0050 

Sqrt_DsT -0,0288 -0,0275 0,0000 1 -0,0182 0,0413 -0,0293 

Dpos∙Abs_Avk 0,2982 -0,1559 0,3858 -0,0182 1 -0,2534 0,4881 

(1-Dpos)∙Abs_Avk -0,3043 -0,1281 0,3208 0,0413 -0,2534 1 -0,5191 

Dpos 0,7619 -0,0115 -0,0050 -0,0293 0,4881 -0,5191 1 

Tabell 26 SPY-modellen, korskorrelationsmatris: Progn_Rätt, Anpassning, VIX, sqrt_DsT, 
Dpos∙Abs_Avk, (1-Dpos) ∙Abs_Avk, Dpos. 

Resultatet av regressionen (Tabell 27) visar som förväntat att β6 är signifikant positiv. 

Även β5 är signifikant positiv, vilket betyder att givet att avkastningen rt+1 är negativ blir 

prognosförmågan bättre ju längre från noll rt+1 är. Med andra ord är avkastningar som 

är kraftigt negativa mer benägna att prognostiseras korrekt än avkastningar som är 

endast svagt negativa. Å andra sidan är β4 signifikant negativ, vilket tyder på att 

prognosförmågan sjunker ju högre avkastningen är, givet att avkastningen är positiv. 

Med andra ord är sannolikheten för att de allra största avkastningarna skall bli rätt 

prognostiserade mindre än att de minsta positiva avkastningarna skall bli det. Detta är 

en negativ egenskap med tanke på modellens förmåga att med sina prognoser skapa 

överavkastning. Eftersom förtecknen på β4 och β5 är olika och båda avviker signifikant 

från noll, behöver inget ytterligare test utföras för att kunna konstatera att värdet på β4 

skiljer sig signifikant från värdet på β5. 

En detalj som är värd att notera är att β2 i denna regression är signifikant negativ på en 

95 % signifikansnivå (vilket den inte var innan variablerna Abs_Avk och Dpos lades till 

i regressionen). 

 SPY   Koefficient Standardfel t-värde p-värde 

Konstant α -2,3700 0,5117 -4,630 0,000*** 

Anpassning β1 5,2541 5,8780 0,894 0,371 

VIX β2 -1,5883 0,7965 -1,990 0,046** 

Sqrt_DsT β3 -0,0292 0,0341 -0,857 0,391 

Dpos∙Abs_Avk β4 -31,9771 9,1970 -3,480 0,001*** 

(1-Dpos)∙Abs_Avk β5 58,4713 8,0200 7,290 0,000*** 

Dpos β6 4,9203 0,1652 29,800 0,000*** 

Tabell 27 SPY-modellen, resultat av regressionen:                                    
                 

                                             . 
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9.4.2 Reultat från SHY-modellen 

Korrelationerna mellan Progn_Rätt och variablerna Dpos∙Abs_Avk, (1-Dpos)∙Abs_Avk 

och Dpos har samma förtecken som de motsvarande korrelationerna för SPY-modellen, 

men är starkare. Ingen av korskorrelationerna tyder däremot på problem med 

multikollinearitet. 

 SHY Progn_Rätt Anpassning VIX Sqrt_DsT 
Dpos X 

Abs_Avk 
(1-Dpos) X 
Abs_Avk Dpos 

Progn_Rätt 1 0,0451 0,0241 0,0363 0,5223 -0,4169 0,9313 

Anpassning 0,0451 1 0,4980 -0,0536 0,1956 0,1629 0,0492 

VIX 0,0241 0,4980 1 0,0000 0,1572 0,1675 0,0258 

Sqrt_DsT 0,0363 -0,0536 0,0000 1 0,0329 -0,0117 0,0387 

Dpos X Abs_Avk 0,5223 0,1956 0,1572 0,0329 1 -0,2847 0,5841 

(1-Dpos) X Abs_Avk -0,4169 0,1629 0,1675 -0,0117 -0,2847 1 -0,4874 

Dpos 0,9313 0,0492 0,0258 0,0387 0,5841 -0,4874 1 

Tabell 28 SHY-modellen, korskorrelationsmatris: Progn_Rätt, Anpassning, VIX, sqrt_DsT, 
Dpos∙Abs_Avk, (1-Dpos) ∙Abs_Avk, Dpos. 

Resultatet av regressionen på data från SHY-modellen (Tabell 29) tyder på att 

sambanden mellan prognosförmågan och storlek och riktning på avkastningen rt+1 

motsvarar resultaten från regressionen på data från SPY-modellen. Storleken på 

koefficienterna β4 och β5 är ungefär 16, respektive 12 gånger större för SHY-modellen 

än för SPY-modellen, men detta är i stort sätt i linje med att den genomsnittliga 

storleken på positiva, respektive negativa avkastningar på SPY är ungefär 11, respektive 

14 gånger större än på SHY. 

SHY   Koefficient Standardfel t-värde p-värde 

Konstant α -3,6119 0,4276 -8,450 0,000*** 

Anpassning β1 -2,1336 6,4700 -0,330 0,742 

VIX β2 -0,3580 1,1490 -0,312 0,755 

sqrt_DsT β3 -0,0012 0,0602 -0,021 0,983 

Dpos∙Abs_Avk β4 -514,086 151,80 -3,390 0,001*** 

(1-Dpos)∙Abs_Avk β5 672,842 133,90 5,020 0,000*** 

Dpos β6 7,6027 0,2869 26,500 0,000*** 

Tabell 29 SHY-modellen, resultat av regressionen:                                    
                 

                                             . 

9.5 Sammanfattning av analysen av prognosförmågan 

Möjligheten att på dagen t kunna avgöra sannolikheten för att prognosen för rt+1 är 

korrekt kunde potentiellt vara till stor hjälp då köp- och säljsignalerna skapas. Genom 

att skapa ett tröskelvärde för prognosförmågan kunde man undvika handel då 

prognosen är osäker. Detta skulle dels minska mängden felaktiga köp- och säljbeslut, 
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och samtidigt dra ner antalet transaktioner och därmed även transaktionskostnaderna. 

Faktum är dock att analysen som gjorts i detta kapitel är ex post, vilket betyder att 

parameterestimaten för de förklarande variablerna Anpassning, VIX och sqrt_DsT inte 

var tillgängliga vid prognostidpunkterna. Däremot skulle det ha varit fullt möjligt att 

utföra en rullande regression som uppdaterar parameterestimaten dagligen. Huruvida 

detta hade förbättrat resultatet av handelssimuleringen är utanför denna avhandlings 

omfång. Med tanke på att sambanden mellan prognosförmågan och de tre förklarande 

variablerna Anpassning, VIX och sqrt_DsT var relativt svaga, ter det sig osannolikt att 

förbättringen skulle ha varit signifikant. 

Analysen av hur prognosförmågan beror av storleken och förtecknet på den realiserade 

avkastningen rt+1 tyder på att en av de starka sidorna med både SPY- och SHY-

modellerna är deras förmåga att upptäcka de största negativa avkastningarna. I Figur 

15 i kapitel 8 syns denna egenskap tydligt under början av finanskrisen (år 2008), då 

ANN-portföljen fortsätter att stiga, trots att alla tre jämförelseportföljer sjunker. Att 

förmågan att prognostisera de största positiva avkastningarna är sämre än förmågan 

att prognostisera mindre positiva avkastningar är eventuellt en aning förvånande. En 

hypotetisk förklaring kunde vara att en ökad osäkerhet på marknaden åstadkommer 

både extremt höga och extremt låga avkastningar, dock så att de extremt låga är mer 

sannolika. Modellerna tenderar därför att i ett sådant marknadsläge ge negativa 

prognoser, vilket innebär att sannolikheten för att de extremt höga avkastningarna 

skall prognostiseras korrekt sjunker. Detta är endast en helt otestad hypotes, men är i 

linje med teorin i Christoffersen & Diebold (2006). 
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10 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Artificiella neuronnät och artificiell intelligens i allmänhet erbjuder kraftfulla verktyg 

för nästan vilken typ av prognostiseringsuppgift som helst. Genetisk algoritm, som ofta 

används i samband med artificiell intelligens fungerar förtjänstfullt vid en mängd olika 

typer av optimeringsproblem, som exempelvis strukturering av neuronnät. 

Prognostiseringsuppgiften i denna undersökning är däremot utmanande även för ett 

neuronnät. Finansmarknader anses allmänt vara mycket effektiva och den amerikanska 

aktiemarknaden är troligen en av de allra effektivaste. Trots det har flera 

undersökningar (se kapitel 3 och 4) visat att tillförlitliga prognoser kan göras och 

överavkastning åstadkommas med hjälp av olika typer av neuronnät. Få av de tidigare 

forskningarna beräknar däremot några prestationsmått och ännu färre analyserar den 

statistiska signifikansen i överavkastningen. Det är därför svårt att relatera resultaten 

från denna undersökning till resultaten från tidigare forskningar, på annat sätt än att 

konstatera att överavkastning verkar vara möjlig med hjälp av prognoser från 

neuronnät, men statistiskt signifikanta resultat saknas. 

10.1 Sammanfattning och tolkning av resultaten 

Avkastningen på ANN-portföljen är i nominella termer högre än för de tre 

jämförelseportföljerna. Också prestationsmåtten, som relaterar avkastningen till 

risken, antyder att ANN-portföljen presterat bättre än jämförelseportföljerna, även 

efter transaktionskostnader. Skillnaderna är dock inte statistiskt signifikanta, vilket 

betyder att sannolikheten för att den högre avkastningen uppkommit på grund av tur är 

relativt stor. 

Att MNGGA-modellen lyckas skapa prognoser som får ANN-portföljen att avkasta 

bättre än jämförelseportföljerna kan ha många förklaringar. Om man förespråkar 

effektiva marknadshypotesen är den naturliga slutsatsen att den höga avkastningen 

uppkommit på grund av tur. Tittar man på ANN-portföljens α är detta inte heller helt 

långsökt. Med ett t-värde på 0,88 är sannolikheten de facto hela 0,38 % att 

överavkastningen uppkommit genom slumpen, snarare än genom skicklighet. 

På basen av adaptiva marknadshypotesen (Lo 2004) kan man däremot dra andra 

slutsatser. Eftersom ekosystemet på marknaden förändras över tiden kommer det att 

finnas perioder då marknaden är mindre effektiv och överavkastningar kan 

åstadkommas av den som lyckas utnyttja ineffektiviteten. Figur 16 på sid 63 stöder 
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detta synsätt. Av figuren framgår tydligt att prognosförmågan varierar kraftigt över 

tiden. Under finanskrisen lyckas modellen prognostisera både SPY och SHY med 

relativt stor säkerhet. Under bull-marknaden som följer är prognosförmågan däremot 

betydligt sämre (och t.o.m. negativ under långa perioder). Denna iakttagelse ger belägg 

för att marknaderna för det mesta är mycket effektiva – vilket utarmar möjligheterna 

att över en längre tid åstadkomma signifikant positivt α – men att tillfälliga störningar 

och förändringar i marknadens ekosystem erbjuder möjligheter att tillfälligt skörda 

betydligt högre avkastningar än marknadsavkastningen. En djupare analys av 

modellens (och övriga motsvarande modellers) varierande prognosförmåga kunde vara 

ett intressant tema för fortsatt forskning på området. 

Adaptiva marknadshypotesen har som tidigare konstaterats en stark förankring i 

teorierna om komplexa system. Komplexa system, vilka utgör en utvidgning av 

kaosteorin, är som bekant deterministiska och därför i teorin möjliga att förutse. Även 

om man ser på finansmarknaderna som ett komplext system, är det däremot uppenbart 

att komplexiteten är så hög att systemet är praktiskt taget omöjligt att skilja från ett 

stokastiskt system (se kapitel 2). På basen av Los adaptiva marknadshypotes kommer 

däremot reglerna i systemet att förändras över tiden. Är det möjligt att komplexiteten i 

systemet minskar då marknadens ekosystem utsätts för kraftiga förändringar, så att 

reglerna blottläggs för en prognostiseringsmodell som är adaptiv och snabb på att 

anpassa sig? 

Generellt verkar ANN-portföljen klara sig förhållandevis bättre då marknaden sjunker, 

än då den stiger. Detta kan naturligtvis ha sin förklaring i att det är svårare att klå 

marknaden om de flesta avkastningarna är positiva än om en större andel är negativa. 

Om alla marknadsavkastningar skulle vara positiva skulle den bästa strategin vara att 

investera allt i marknadsindexet och att åstadkomma högre avkastning än detta skulle 

vara omöjligt. Då andelen negativa avkastningar ökar, uppstår däremot fler möjligheter 

att undvika dessa negativa avkastningar och därmed erhålla en högre avkastning än 

marknaden.  

På basen av analysen i kapitel 9 verkar det däremot som om modellens positiva 

prestation under lågkonjunktur även kunde förklaras med modellens egenskaper. 

Resultaten i Tabell 27 och Tabell 29 visar att prognosförmågan stiger ju lägre den 

realiserade avkastningen är (även om prognosförmågan generellt är sämre för negativa 

avkastningar än för positiva). Detta torde stärka effekten av att ANN-portföljen klarar 
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sig bäst i förhållande till de passiva portföljerna då marknaden sjunker som mest, vilket 

är en attraktiv egenskap även med tanke på riskhantering. 

10.2 Begränsningar i resultatens tillförlitlighet 

MNGGA-modellens förmåga att prognostisera avkastningar på aktie- och 

obligationsindex verkar delvis lovande även om statistiskt signifikanta stöd för dess 

förmåga att åstadkomma överavkastning inte erhållits. Det finns även ytterligare 

orsaker till att tolka resultaten med en viss försiktighet. 

En fullständigt realistisk simulering av portföljen är inte möjlig. Dels är en exakt 

estimering av transaktionskostnaderna omöjlig och dels är det omöjligt att veta exakt 

till vilket pris man kunnat handla endast på basen av stängningskursen. Att anta att 

transaktionerna alltid kunnat genomföras till dagens stängningskurs är antagligen i 

medeltal väldigt nära sanningen. Möjligheten kvarstår däremot att någon form av 

systematiskt beroende mellan transaktionerna och priset gör stängningskursen till ett 

dåligt estimat i simuleringen. Ett sådant systematiskt beroende är naturligtvis handelns 

påverkan på priset till följd av bristfällig likviditet. I undersökningen konstateras att 

kapitalet i portföljen antas vara så litet att denna påverkan kan ignoreras. Innan 

modellen används i en verklig situation borde däremot en djupare analys göras 

angående hur stort kapitalet i portföljen kan vara innan påverkan på priset bör beaktas. 

En aspekt som inte beaktats i denna undersökning är skatter. Portföljstrategin i denna 

undersökning kan i de flesta länder utsätta en privat investerare för betydande 

skattenackdelar i jämförelse med en passiv strategi. Orsaken till att skatter inte 

beaktats är att dessa varierar mellan länder och över tiden. En analys av skatternas 

inverkan bör däremot naturligtvis genomföras innan modellen utnyttjas i en verklig 

situation. 

Kanske viktigast av allt är att påminna att en undersökning av denna typ som bäst kan 

ge svar på vad som skulle ha hänt. Den kan aldrig ge ett definitivt svar på vad som 

kommer att hända. Även om ANN-portföljen skulle ha åstadkommit en mycket 

signifikant överavkastning hade det inte varit ett absolut bevis för att dess framtida 

utveckling skulle fortsätta i samma spår. 
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10.3 Fortsatt forskning – utveckling av modell och portföljstrategi 

Neuronnät som prognostiseringsverktyg är otroligt flexibla. De olika 

variationsmöjligheterna är oändliga och det är egentligen bara fantasin som sätter 

gränser för vilka typer av modeller som kan utvecklas. Under arbetet med denna 

undersökning har därför flera idéer uppstått angående vidareutveckling av modellen. 

Förutom modellens rent tekniska aspekter finns det flera ekonomiska aspekter i 

samband med simuleringen av portföljstrategin som kunde undersökas djupare och 

utvecklas vidare.  

10.3.1 Tekniska aspekter 

Vid implementeringen av MNGGA-modellen har flera restriktioner satts för att 

möjliggöra att modellens träning och handelssimulering kan utföras inom skälig tid 

med tillgänglig beräkningskapacitet. Med mera beräkningskapacitet och/eller mera 

tillgänglig tid kunde man lätta på en del av restriktionerna. Speciellt följande 

restriktioner kunde med fördel modifieras: 

Mängden neuroner. I den nuvarande modellen kan en gas i ett enskilt nätverk 

innehålla maximalt 2 000 neuroner. Flera neuroner torde i allmänhet ge nätverket en 

större förmåga att anpassa sig till data, även om träningstiden blir längre och 

generaliseringsförmågan lider. Genom att ge en möjlighet för nätverken att skapas med 

fler neuroner kunde prognosernas kvalitet hypotetiskt förbättras. Ifall det inte finns 

någon fördel med fler neuroner ser den genetiska algoritmen trots allt till att neuronnät 

med ofördelaktig mängd neuroner med tiden elimineras från populationen. 

Dynamisk mängd neuroner: Neuronernas antal kan även ändras dynamiskt under 

träningssessionen. Implementering av Growing neural gas (Fritzke 1995) kunde vara 

ett sätt att öka MNGGA-modellens prestation. I en Growing neural gas skapas nya 

neuroner i områden i inputrymden som är speciellt aktiva, medan neuroner som sällan 

(eller aldrig) aktiveras elimineras. På detta sätt ökas nätverkets ”känslighet” i de 

områden i inputrymden där den största mängden observationer finns, d.v.s. där flest 

neuroner behövs.  

Populationens storlek: Även om en population på 50 individer är tillräckligt för att 

köra en effektiv genetisk algoritm skulle en större population öka sannolikheten för att 

optimala strukturer på neuronnäten hittas. På en snabbare processor kunde det vara 

intressant att se resultatet av en population på 100, eller till och med 1 000 neuronnät. 
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En ökning av antalet neuronnät torde också öka modellens generaliseringsförmåga, då 

den genomsnittliga prognosen baserar sig på genomsnittlig output från ett större antal 

neuronnät. 

10.3.2 Ekonomiska aspekter  

I denna undersökning används MNGGA-modellen till att prognostisera ett aktieindex 

och ett boligationsindex. Oberoende av vad resultatet av prognostiseringen och 

handelsimuleringen hade varit, hade man knappast kunnat dra några generella 

slutsatser angående modellens förmåga att prognostisera finansiella tidsserier. Det 

skulle vara till fördel att fortsätta undersöka hur modellen klarar av att prognostisera 

avkastningen på olika typer av tillgångar, samt utveckla handelsstrategin och 

mätningen av resultaten. 

Hur klarar modellen av att prognostisera övriga index? Hur klarar den av att 

prognostisera enskilda aktier och obligationer? Kan den prognostisera valutakurser, 

eller råvarupriser? Hur presterar en portfölj som innehåller flera tillgångar, som alla 

handlas på basen av prognoser från MNGGA?  Genom att testa modellen på fler typer 

av data, kunde man eventuellt få mer robusta svar angående modellens förmåga eller 

oförmåga att prognostisera finansiella tidsserier. 

På basen av analysen av modellens prognosförmåga i kapitel 9 verkar det som om det 

finns ett signifikant samband mellan prognosförmågan och olika externa (och interna) 

variabler. En djupare analys av dylika samband kunde vara till fördel, dels på ett 

allmänt plan för att utöka förståelsen av finansmarknadens förutsägbarhet, men även 

specifikt för att utveckla modellen och portföljstrategin. En ytterligare dimension i 

modellen kunde vara att träna den att även förutsäga sannolikheten för att prognosen 

är korrekt (likt det som gjordes i Armano et al. 2005). Denna sannolikhetsvariabel 

kunde därefter utnyttjas i portföljstrategin för att minska transaktionskostnaderna, 

genom att definiera ett tröskelvärde för när handel tillåts. Med andra ord skulle 

strategin vara att handla endast när sannolikheten för att prognosen är rätt anses 

tillräckligt stor. 

I denna undersökning har jag strävat till att göra en så allmängiltig simulering som 

möjligt. Detta har betytt att jag inte specificerat portföljens storlek, eller under vilken 

skattelagstiftning portföljen faller. För att öka resultatens tillförlitlighet borde även en 

analys av handelns inverkan på marknadspriserna, samt eventuella skatteaspekter 
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beaktas. Genom att specificera portföljens storlek, samt information om 

skattelagstiftningen i simuleringen torde en dylik estimering vara fullt möjligt.  

10.3.3 Ytterligare test av modellens prestation 

En specifik aspekt hos modellen i denna undersökning (samt hos de flesta andra typer 

av neuronnät) är att träningsprocessen baserar sig på slumptal och därmed inte är 

deterministisk. Eftersom antalet parametrar som uppdateras under träningen är stort 

betyder det att nätverket under en träningssession praktiskt taget alltid kommer till ett 

nytt lokalt minimum av felfunktionen. Om hela denna undersökning skulle göras på 

nytt skulle prognoserna med andra ord med största sannolikhet delvis vara 

annorlunda. Detta framhäver frågan ”uppkom resultatet enbart på grund av tur?” 

Ett sätt att djupare analysera hur robust modellen är skulle vara att utföra samma 

träning och handelssimulering flera gånger om. På basen av resultaten kunde man 

uppskatta en fördelning som skulle antyda sannolikheten för att modellen verkligen lärt 

sig något av data. Frågan är alltså om modellen alltid skulle komma till ungefär samma 

resultat under handelssimuleringen. Om variationen mellan resultaten vore stor skulle 

det sannolikt vara ett tecken på att slumpens inverkan på den lyckade 

prognostiseringen är betydande. Det bör dock påpekas att träningen av modellen i 

denna undersökning tog drygt tre veckor i anspråk, medan simuleringsfasen räckte 

ytterligare två veckor. Att köra träningen och simuleringen tillräckligt många gånger för 

att kunna dra några slutsatser om variationerna mellan resultaten skulle med andra ord 

i praktiken kräva betydligt mera beräkningskapacitet1. 

10.4 Slutsats 

Även om MNGGA-modellen verkar ha en viss förmåga att prognostisera SPY och SHY 

är resultaten från handelsimuleringen allt för osäkra för att dra några definitiva 

slutsatser angående portföljstrategins lönsamhet. Det finns däremot flera uppenbara 

sätt att utveckla modellen. Djupare analys av prognosförmågan tillsammans med en 

utveckling av modellen enligt anvisningarna ovan bör göras innan modellen 

implementeras i verkligheten. 

                                                 
1 Datorn som modellen körts på har en Intel Pentium dubbelkärnig processor med 2,3 GHz, samt 4 GB 

RAM-minne.  
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BILAGA 1 JÄMFÖRELSE AV SHARPE-KVOTER 

För att avgöra om skillnaden mellan ANN-portföljens och jämförelseportföljernas 

sharpevärden är signifikant har Opdykes (2007) metod använts. Testet är giltigt även 

för heteroskedastiska och autokorrelerade avkastningar, vilket är en stor fördel med 

tanke på att avkastningarna på ANN-portföljen (och även jämförelseportföljerna) 

skiljer sig väldigt kraftigt från normalfördelningen (under perioder då ANN-portföljen 

investerar hela kapitalet i SHY är volatiliteten betydligt mindre än under de perioder då 

kapitalet är investerat i SPY). 

För testet har sharpekvoterna beräknats på dagliga logaritmerade avkastningar, för att 

erhålla maximal mängd data. Som riskfri ränta har logaritmerade värden på fed 

overnight rate använts. Beräknad på detta sätt är sharpekvoten för ANN, SANN = 0,035 

och för jämförelseportföljerna, Sjp1 = 0,025, Sjp2 = 0,022 och Sjp3 = -0,0086 för B&H-, 

B&H å.b.- respektive regressionsportföljen1. 

För att beräkna t-värdet för skillnaden mellan Sharpe-kvoterna, Sdiff = SANN – Sjp måste 

variansen VAR(Sdiff) estimeras (Se Opdyke(2007) för en härledning av formel (26)). 

 
             

    
 

 
 
     

    
         

     

    
 

   
   

 

 
 
    

   
        

    

   
 

           
       

 
 
         

    
    

    

 
 

 
    

         

    
    

 
 

 
    

         

       
   

(26)  

där SANN och Sjp är sharpe-kvoter för ANN-portföljen, respektive en jämförelseportfölj. 

                      
 
  och                    

 
  är det tredje centrala 

momentet för riskpremiet på ANN- respektive en jämförelseportfölj, medan       

                                                 

1 Sharpe-kvoten kan skalas upp till årlig nivå genom att multiplicera med kvadratroten av det 

genomsnittliga antalet börsdagar per år            . På detta sätt erhålls sharpe-kvoterna 0,55, 0,40, 

0,35 och -0,14, vilka tämligen väl stämmer överens med sharpe-kvoterna som beräknades på månatligt 

data i kapitel 8. 
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  och                     

 
  är det fjärde centrala momentet 

för portföljerna. Variablerna        ,           och           definieras: 
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(28)  
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(29)  

där rANN och rjp är riskpremier på ANN-portföljen respektive en jämförelseportfölj.  

Standardfelet erhålls genom 

 

           
          

   
 

(30)  

där T är det totala antalet observationer (= 2739 dagliga observationer). 

Tabell 30 visar värdena på variablerna i formel (26) och (30), samt t- och p-värden för 

hypotestestet h1: SANN > Sjp. Av tabellen framgår att sharpe-kvoten för ANN-portföljen 

är signifikant högre än för regressionsportföljen på en 95 % signifikansnivå. Skillnaden 

mot de övriga jämförelseportföljernas sharpe-kvoter är däremot inte signifikanta. 

  



 

 

88 

  ANN B&H B&H å.b. Regression 

Observationer, T 2739 2739 2739 2739 

μ3 -1,215E-08 -5,403E-08 -8,065E-08 5,281E-07 

μ4 3,401E-08 2,955E-08 3,588E-08 1,709E-07 

μ2ANN,2jp   2,255E-08 2,445E-08 5,016E-08 

μ1ANN,2jp   2,678E-08 2,986E-08 5,201E-07 

μ2ANN,1jp   1,382E-08 1,405E-08 2,679E-07 

ρ (rANN, rjp)   0,8155 0,8094 0,5358 

SANN och Sjp 0,0349 0,0254 0,0223 -0,0086 

Sdiff   0,0095 0,0126 0,0435 

VAR (Sdiff)   0,3843 0,3954 0,9721 

SE (Sdiff)   0,0118 0,0120 0,0188 

t-värde   0,8057 1,0509 2,3101** 

p-värde   0,2102 0,1466 0,0104 

Tabell 30 T-test för skillnaden mellan Sharpe-kvoten för ANN-portföljen och de tre 

jämförelseportföljerna. ρ (rANN, rjp) är korrelationen mellan riskpremierna på 

ANN-portföljen och en jämförelseportfölj. 
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BILAGA 2 DESKRIPTIV STATISTIK FÖR SPY OCH SHY 

SPY 

Hela samplet rS&P500,t+1 rSPY,t+1 rSPY,t rSPY,t-1 rSPY,t-2 rSPY,t-3 rSPY,t-4 rSPY,t-ma5 rSHY,t rYSS rYSL rCS 

Observationer 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 

Max 0,1096 0,1356 0,1356 0,1356 0,1356 0,1356 0,1356 0,0760 0,0071 1,0940 0,3880 0,4360 

Min -0,0947 -0,1036 -0,1036 -0,1036 -0,1036 -0,1036 -0,1036 -0,1153 -0,0066 -0,9460 -0,6540 -0,2000 

Median 7,21E-04 7,50E-04 7,47E-04 7,47E-04 7,47E-04 7,50E-04 7,52E-04 2,17E-03 1,18E-04 0,00E+00 -4,00E-03 0 

Medeltal 2,63E-04 3,40E-04 3,29E-04 3,21E-04 3,17E-04 3,24E-04 3,43E-04 8,44E-04 8,60E-05 2,62E-04 -4,95E-04 1,42E-04 

Standardavvikelse 0,0124 0,0123 0,0123 0,0123 0,0123 0,0123 0,0124 0,0139 0,0009 0,0865 0,0701 0,0351 

Skevhet -0,2726 -0,0671 -0,0668 -0,0679 -0,0675 -0,0687 -0,0556 -0,9738 -0,1415 0,4553 -0,0369 1,9550 

Kurtosis 10,02 12,96 12,94 12,91 12,92 12,92 12,85 7,44 5,26 35,71 5,29 24,78 

% positiva 54,5 % 55,0 % 55,0 % 55,0 % 55,0 % 55,0 % 55,1 % 58,5 % 51,0 % 47,3 % 45,8 % 47,1 % 

Tabell 31 SPY – Hela samplet 2.8.2002 – 17.11.2015 

Träningssamplet rS&P500,t+1 rSPY,t+1 rSPY,t rSPY,t-1 rSPY,t-2 rSPY,t-3 rSPY,t-4 rSPY,t-ma5 rSHY,t rYSS rYSL rCS 

Observationer 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 

Max 0,0462 0,0470 0,0470 0,0470 0,0470 0,0470 0,0476 0,0717 0,0035 0,1680 0,2220 0,0960 

Min -0,0424 -0,0389 -0,0389 -0,0389 -0,0389 -0,0389 -0,0389 -0,0538 -0,0042 -0,1460 -0,1880 -0,0920 

Median 7,06E-04 8,75E-04 8,75E-04 8,75E-04 8,82E-04 8,82E-04 8,82E-04 1,92E-03 1,22E-04 0,00E+00 -1,20E-02 -2,00E-03 

Medeltal 5,42E-04 6,09E-04 5,80E-04 5,40E-04 5,47E-04 5,66E-04 6,35E-04 1,44E-03 7,10E-05 3,99E-03 -4,12E-03 -2,80E-03 

Standardavvikelse 0,0111 0,0110 0,0111 0,0111 0,0111 0,0111 0,0113 0,0130 0,0011 0,0413 0,0722 0,0226 

Skevhet 0,1505 0,1538 0,1451 0,1302 0,1283 0,1251 0,2200 0,1094 -0,2746 0,4566 0,4044 0,2850 

Kurtosis 1,69 1,94 1,91 1,88 1,88 1,86 2,08 2,41 0,99 1,49 0,36 1,88 

% positiva 53,2 % 55,0 % 55,0 % 55,0 % 55,0 % 55,2 % 55,0 % 55,8 % 55,0 % 47,6 % 42,2 % 40,4 % 

Tabell 32 SPY – Träningssamplet 2.8.2002 – 31.12.2004 



 

 

90 

Simulerings-
samplet rS&P500,t+1 rSPY,t+1 rSPY,t rSPY,t-1 rSPY,t-2 rSPY,t-3 rSPY,t-4 rSPY,t-ma5 rSHY,t rYSS rYSL rCS 

Observationer 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 

Max 0,1096 0,1356 0,1356 0,1356 0,1356 0,1356 0,1356 0,0760 0,0071 1,0940 0,3880 0,4360 

Min -0,0947 -0,1036 -0,1036 -0,1036 -0,1036 -0,1036 -0,1036 -0,1153 -0,0066 -0,9460 -0,6540 -0,2000 

Median 7,25E-04 7,16E-04 7,15E-04 7,15E-04 7,08E-04 7,15E-04 7,16E-04 2,26E-03 3,10E-05 0,00E+00 -4,00E-03 0 

Medeltal 2,01E-04 2,80E-04 2,73E-04 2,72E-04 2,66E-04 2,71E-04 2,78E-04 7,11E-04 8,93E-05 -5,67E-04 3,12E-04 7,96E-04 

Standardavvikelse 0,0127 0,0126 0,0126 0,0126 0,0126 0,0126 0,0126 0,0140 0,0009 0,0936 0,0696 0,0373 

Skevhet -0,3319 -0,0966 -0,0956 -0,0955 -0,0947 -0,0955 -0,0967 -1,1614 -0,0875 0,4518 -0,1435 1,9451 

Kurtosis 11,00 14,25 14,27 14,27 14,29 14,30 14,31 8,20 6,86 31,48 6,60 23,37 

% positiva 54,2 % 54,5 % 54,5 % 54,5 % 54,5 % 54,6 % 54,6 % 58,6 % 49,8 % 46,8 % 46,4 % 48,0 % 

Tabell 33 SPY – Simuleringssamplet 3.1.2004 – 17.11.2015 
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SHY 

Hela samplet rSHY,t+1 rSHY,t rSHY,t-1 rSHY,t-2 rSHY,t-3 rSHY,t-4 rSHY,t-ma5 rSPY,t rYSS rYSL rCS 

Observationer 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 

Max 0,0071 0,0071 0,0071 0,0071 0,0071 0,0071 0,0063 0,1356 1,0940 0,3880 0,4360 

Min -0,0066 -0,0066 -0,0066 -0,0066 -0,0066 -0,0066 -0,0065 -0,1036 -0,9460 -0,6540 -0,2000 

Median 1,18E-04 1,18E-04 1,18E-04 1,18E-04 1,18E-04 1,18E-04 1,58E-04 7,47E-04 0,00E+00 -4,00E-03 0,00E+00 

Medeltal 8,53E-05 8,60E-05 8,67E-05 8,76E-05 8,72E-05 8,61E-05 2,17E-04 3,29E-04 2,62E-04 -4,95E-04 1,42E-04 

Std.avvikelse 9,43E-04 9,44E-04 9,44E-04 9,46E-04 9,46E-04 9,47E-04 1,05E-03 1,23E-02 0,0865 0,0701 0,0351 

Skevhet -0,1419 -0,1415 -0,1410 -0,1338 -0,1329 -0,1426 0,2101 -0,0668 0,4553 -0,0369 1,9550 

Kurtosis 5,27 5,26 5,24 5,22 5,23 5,21 3,88 12,94 35,71 5,29 24,78 

% positiva 51,0 % 51,0 % 51,0 % 51,1 % 51,0 % 51,0 % 58,9 % 55,0 % 47,3 % 45,8 % 47,1 % 

Tabell 34 SHY hela samplet 2.8.2002 – 17.11.2015 

Träningssamplet rSHY,t+1 rSHY,t rSHY,t-1 rSHY,t-2 rSHY,t-3 rSHY,t-4 rSHY,t-ma5 rSPY,t rYSS rYSL rCS 

Observationer 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 

Max 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0046 0,0470 0,1680 0,2220 0,0960 

Min -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0042 -0,0038 -0,0389 -0,1460 -0,1880 -0,0920 

Median 1,22E-04 1,22E-04 1,22E-04 1,22E-04 1,22E-04 1,22E-04 2,02E-04 8,75E-04 0,00E+00 -1,20E-02 -2,00E-03 

Medeltal 6,80E-05 7,10E-05 7,36E-05 7,80E-05 7,76E-05 7,15E-05 1,85E-04 5,80E-04 3,99E-03 -4,12E-03 -2,80E-03 

Std.avvikelse 1,07E-03 1,08E-03 1,08E-03 1,09E-03 1,09E-03 1,09E-03 1,22E-03 1,11E-02 0,0413 0,0722 0,0226 

Skevhet -0,2773 -0,2746 -0,2708 -0,2430 -0,2419 -0,2692 0,0248 0,1451 0,4566 0,4044 0,2850 

Kurtosis 1,02 0,99 0,97 0,98 0,97 1,00 0,73 1,91 1,49 0,36 1,88 

% positiva 54,8 % 55,0 % 54,8 % 54,7 % 54,5 % 54,7 % 56,5 % 55,0 % 47,6 % 42,2 % 40,4 % 

Tabell 35 SHY – Träningssamplet 2.8.2015 – 31.12.2004 
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Simulerings-
samplet rSHY,t+1 rSHY,t rSHY,t-1 rSHY,t-2 rSHY,t-3 rSHY,t-4 rSHY,t-ma5 rSPY,t rYSS rYSL rCS 

Observationer 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 2739 

Max 0,0071 0,0071 0,0071 0,0071 0,0071 0,0071 0,0063 0,1356 1,0940 0,3880 0,4360 

Min -0,0066 -0,0066 -0,0066 -0,0066 -0,0066 -0,0066 -0,0065 -0,1036 -0,9460 -0,6540 -0,2000 

Median 2,68E-05 3,10E-05 3,40E-05 5,73E-05 3,40E-05 3,40E-05 1,46E-04 7,15E-04 0,00E+00 -4,00E-03 0,00E+00 

Medeltal 8,91E-05 8,93E-05 8,96E-05 8,97E-05 8,94E-05 8,94E-05 2,24E-04 2,73E-04 -5,67E-04 3,12E-04 7,96E-04 

Std.avvikelse 9,12E-04 9,12E-04 9,12E-04 9,12E-04 9,12E-04 9,12E-04 1,01E-03 1,26E-02 0,0936 0,0696 0,0373 

Skevhet -0,0870 -0,0875 -0,0884 -0,0888 -0,0879 -0,0879 0,2907 -0,0956 0,4518 -0,1435 1,9451 

Kurtosis 6,86 6,86 6,86 6,86 6,87 6,87 5,12 14,27 31,48 6,60 23,37 

% positiva 49,8 % 49,8 % 49,8 % 49,8 % 49,8 % 49,8 % 58,9 % 54,5 % 46,8 % 46,4 % 48,0 % 

Tabell 36 SHY – Simuleringssamplet 3.1.2005 – 17.11.2015 

 


