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Sammandrag: Avhandlingen undersöker diversifieringsnyttan av individuella 

råvarufuturer överlag samt i förhållande till råvaruindex. Undersökningen bygger på 

analys av glidande korrelationer och jämförelse av såväl ex-ante som ex-post 

prestationer av portföljer konstruerade baserat på relevanta tillgångsuppsättningar. 

Portföljkonstruktionen genomförs dels som optimering i enlighet med modellen i 

Markowitz (1952) och dels som naiv viktning. Optimeringen baserar sig på kriterierna 

minst risk, 15 procent årlig målavkastning samt högst Sharpe kvot (SK). Utvärderingen 

baseras på effektiva fronter, SK samt maximal avvikelse från högsta historiska nivån 

(MDD). Algoritmen som används utvecklas ad hoc. Förutom den långa strategin 

undersöks även en strategi som tillåter kort positionering genom applicering av 

hävstång. Hela tidsintervallet 2003 - 2012 undersöks såväl som delperioderna före 

krisperiod respektive efter krisperiod. 

I teorin har diversifieringsnyttan av de flesta råvaror minskat under 2000-talet i och 

med ökande korrelationer till aktier till uppemot 0,75. Boskap är det enda segmentet 

som hållit sin nivå just ovanför noll och även ädelmetaller, om än segmentet uppvisat 

ökande trend, uppvisar under slutet av intervallet korrelationer kring 0,25. 

Trots att individuella råvaror bidrar till effektivare fronter ex-ante indikerar ex-post 

resultaten att råvaror kan bereda diversifieringsnytta men att en investerare med MV-

eller naiva preferenser i termer av SK och MDD erhåller bäst resultat med en portfölj 

bestående av enbart traditionella tillgångar. Därutöver konstateras, enligt samma 

preferenser och utvärderingsmått, att portföljen som inkluderar råvaruindex 

överpresterar den som inkluderar individuella råvaror. 
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1 INLEDNING 

Historiskt sett är råvaror det äldsta betalningsmedlet. På stenåldern var exempelvis 

agrikulturella produkter vanliga inom byteshandel. Enligt Stassen (1982) kunde derivat 

av agrikulturella produkter handlas på 1850-talet i Chicago medan det första finansiella 

futurkontraktet lanserades år 1972, även det i Chicago (Jorion 2006: 12). Intresset för 

futurmarknaden har däremot på allvar tagit fart först under början av 2000-talet; 

exempelvis ökade handeln i råvaruindex, sett till teoretiskt värde av utestående 

positioner, från 13 biljoner USD år 2003 till 260 biljoner år 2008 (Masters 2008). 

Motsvarande siffra för globala derivatmarknaden år 2005 var 343 triljoner USD medan 

globala aktie- och obligationsmarknaden uppvisade en total handel för 85 triljoner USD 

(Jorion 2006: 12-13). Dessa värderingar är inte direkt jämförbara, men ger god insikt i 

det starkt ökade intresset för derivathandel som ägt rum på senaste år. Tang and Xiong 

(2012) argumenterar att ökningen beror på att investerare efter 

aktiemarknadskraschen år 2001 började se råvaror som primära 

diversifieringsinstrument istället för svårhanterliga tillgångar. Denna ökning i 

kombination med uppkomsten av en lång serie finansiella derivat har påverkat 

riskhantering och diversifiering i stor omfattning. 

Diversifiering avser spridning av risk; istället för att allokera allt kapital till samma 

tillgång konstrueras en portfölj av flera tillgångar vilket minskar risken. Portföljteori i 

dess kvantitativa form härstammar från modellen i Markowitz (1952), vilken ger 

investeraren verktyg för avvägning av förväntad avkastning mot risk. Modellen, vilken 

är av central betydelse i denna avhandling, refereras vanligen till som ”mean-variance” 

i enlighet med de moment den beaktar och benämns härefter MV. Bevisligen är 

Markowitz arbete en milstolpe inom portföljteori, och finansiell ekonomi 

överhuvudtaget, i och med att han för detta erhöll Nobelpriset i ekonomi år 1990. 

Teorin utnyttjar det faktum att olika finansiella tillgångar och tillgångsklasser 

avkastningsmässigt uppvisar icke-perfekt positiv korrelation. Genom att konstruera en 

portfölj av tillgångar med negativ eller svagt positiv korrelation uppnås högre förväntad 

avkastning per given nivå risk. MV modellen syftar till att hitta de allokeringar av 

tillgångar som ger de bästa risk-justerade förväntade avkastningarna. Investerarens 

risk-preferenser bestämmer alltså den optimala portföljen och förväntade 

avkastningen. Denna modell skiljer sig teoretiskt från tidigare litteratur (Williams 

1938; Graham och Dodd 1934, citerat i Rubinstein 2002) i de aspekterna att risk kan 

reduceras men inte elimineras samt att risk av individuella tillgångar i sig inte bidrar 
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med ändamålsenlig information utan det väsentliga är hur de bidrar till totala 

portföljrisken. 

1.1 Problemområde 

Emedan mycket forskning har ägnats åt portföljoptimering med aktier som 

underliggande tillgångar så är forskning inom diversifiering med råvaruderivat relativt 

sett mindre beprövat. En logisk förklaring till detta är just att marknaden för 

råvaruderivat historiskt uppvisat klart lägre handelsvolym. Forskning kring 

råvarufuturer accelererade visserligen under 1990-talet men är koncentrerad till index 

medan en klart mindre del allokerats till individuell nivå (You och Daigler 2013). 

Gällande huruvida råvaror är bra komplement till traditionella tillgångsklasser såsom 

aktier och räntor är forskningen oenig. Under slutet av 1900-talet påvisas negativ till 

svagt positiv korrelation till aktier och räntor i Lintner (1983), Björnson och Carter 

(1997), Jensen, Johnson och Mercer (2002), Gorton och Rouwenhorst (2006) och 

Idzorek (2006), samtidigt som flera undersökningar under 90-talet påvisar markant 

ökade korrelationer aktiemarknader emellan (för sammanfattning, se Shawky, Kuenzel 

och Mikhail, 1997). Negativ till svagt positiv korrelation har även extensivt 

dokumenterats mellan råvaror och inflation (Fama och Schwert 1977; Bodie och 

Rosansky 1980; Jensen, Johnson och Mercer 2002; Erb och Harvey 2006; Cheung och 

Miu 2010; Buttell 2011), vilket gör råvaror ännu mera attraktiva som 

diversifieringsinstrument till aktie- och ränteportföljer. Dessa korrelationsmönster 

påvisar alltså potentiell diversifieringsnytta av råvaror. Delvis visar dock senaste års 

forskning att råvarornas korrelationer till aktier ökat sedan 1990-talet (Cheung och Miu 

2010; Daskalaki och Skiadopoulos 2011; Tang och Xiong 2012; Silvennoinen och Thorp 

2013). Vad gäller verkliga ex-ante1 portföljprestationer föreligger viss oenighet i tidigare 

forskning, även om största delen påvisar bättre prestationer när även råvaror 

inkluderas. Bodie och Rosansky (1980) allokerar 40 procent av totala portföljen till 

råvaror och reducerar på så vis risken med 30 procent samtidigt som avkastningen 

hålls oförändrad. Daskalaki och Skiadopoulos (2011) finner å andra sidan för 

tidsperioden 1989-2009 att portföljer optimerade av råvaror, aktier och räntor inte 

presterar bättre än portföljer optimerade av enbart aktier och räntor.  

Majoriteten av tidigare undersökningar talar för att introducering av segment eller 

index av råvaror till en i övrigt väldiversifierad portfölj höjer den riskjusterade 

                                                        
1 Begreppet ex-ante förklaras närmare i kapitel 1.5. 
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avkastningen. Däri bottnar intresset i att undersöka huruvida introducering av 

individuella råvaror till en i övrigt väldiversifierad portfölj överhuvudtaget höjer den 

riskjusterade avkastningen samt huruvida högre riskjusterad avkastning på så vis 

erhålls än vid introducering av index av råvarufuturer, ceteris paribus. 

1.2 Syfte 

Huvudsyftet med denna avhandling är att jämföra diversifieringsnytta mellan 

råvarufuturer på individuell kontra indexnivå. Som sekundärt syfte undersöks huruvida 

individuella råvarufuturer överhuvudtaget bidrar med diversifieringsnytta som 

komplement till de traditionella tillgångsklasserna aktier och räntepapper. 

1.3 Kontribution 

Denna avhandling kontribuerar till existerande finansiell litteratur i flera aspekter. 

Först och främst bereds en uppdatering av ämnesområdet i och med att 

diversifieringsnyttan av individuella råvarufuturer i ytterst liten omfattning undersökts 

för data efter 2003. Ytterligare breddas insikten i ämnesområdet eftersom dylika 

tidigare undersökningar till min kännedom kan räknas på en hand, även om relativt 

mycket forskning ägnats åt diversifieringsnyttan av råvaruindex. Undersökning av 

råvarors diversifieringsnytta genom index är bristfälligt (i) eftersom de ofta 

överbetonar vissa segment, såsom Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) och Dow 

Jones-UBS Commodity Index (DJ-UBSCI) historiskt sett överbetonar energifuturer, (ii) 

eftersom få index är tillgängliga för handel och (iii) eftersom index ombalanseras 

relativt infrekvent (S&P Dow Jones Indices 2012a; Southammakosane 2013) och 

därmed inte kan anses motsvara den diversifieringsnytta individuella råvaror bereder 

för portföljförvaltare med högre ombalanseringsfrekvens. 

1.4 Avgränsning 

Datat som undersöks sträcker sig från 1.1.2003 till 31.12.2012. På grund av 

exceptionella marknadsrörelser under finanskrisen undersöks förutom hela urvalet 

även delperioderna 1.1.2003 – 30.6.2008 och 1.1.2009 – 31.12.2012. Dagliga priser 

omvandlas till veckopriser enligt medeltal för att minska brus. 

Tillgångsbasen består av 23 råvaror, ett råvaruindex, tre aktieindex och fyra 

räntepapper. Samtliga tillgångar är börsnoterade och således tillgängliga för handel. 
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1.5 Terminologi 

Den kanske bästa översättningen av engelska termen ”commodity” är finansiellt 

kontrakt av råvara. De för denna avhandling aktuella termerna ”commodity future” 

eller ”commodity futures contract” refereras härefter till som råvarufutur, 

futurkontrakt eller enbart råvara, beroende på sammanhanget. 

Den engelska termen ”contract size” benämns naturligt kontraktsstorlek. Termen avser 

hur många enheter råvara ett futurkontrakt avser. Observera alltså skillnaden mellan 

kontraktsstorlek och futurkontrakt, eftersom de lätt förväxlas exempelvis när en 

enskild enhet i kontraktsstorleken diskuteras. 

Diversifiering definieras i inledningen som spridning av risk och förklaras inte desto 

mera i fortsättningen av denna avhandling. Detta eftersom portföljteori behandlas 

mera ingående och diversifiering är den därav önskade utkomsten. 

I undersökningen analyseras såväl optimerade portföljer som naiva portföljer. Med 

optimerade portföljer avses sådana som maximerar investerarens kriterier 

(preferenser). I undersökningen analyseras portföljprestationer enligt tre olika 

preferenser. För själva optimeringen appliceras MV modellen enligt Markowitz (1952). 

Modellen är statisk i den aspekten att den utför en en-periods portföljoptimering. I 

undersökningen tas däremot en semi-dynamisk approach genom att MV optimeringen 

körs med jämna mellanrum. Detta refereras till som ombalansering av portföljen. Den 

naiva portföljen är en jämnt viktad portfölj av alla valda tillgångar och behöver således 

varken optimeras eller ombalanseras. 

Begreppen ex-ante och ex-post är centrala och förekommer frekvent. De raka 

översättningarna från latin är före faktumet respektive efter faktumet. I denna 

avhandling används det förstnämnda vid portföljoptimering på basis av historiska data 

fram till tid � medan den senare avser applicering av tillgångsvikterna enligt 

optimeringen vid tiden � + 1. 

1.6 Disposition 

Avhandlingen är strukturerad enligt följande. Kapitel två ger en inblick i derivat och 

derivatmarknaden med tyngdpunkt på råvarufuturer. I kapitel tre behandlas 

underliggande portföljteori; först bereds historisk insikt i vad som format modern 

portföljteori och sedan behandlas mera ingående MV modellens parametrar och 
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appliceringsområde. Kapitel fyra kartlägger tidigare forskning inom ämnet med såväl 

kvantitativ som kvalitativ betoning. Kapitel fem och sex presenterar undersökningens 

metodik och data, medan resultatanalysen och slutsatserna följer i de två sista kapitlen. 
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2 FUTURMARKNADEN 

Detta kapitel behandlar egenskaper och särdrag av futurmarknaden. Först introduceras 

derivat och derivatmarknader med tyngdpunkt på futurer med råvaror som 

underliggande tillgång. Därefter behandlas teorier gällande prissättning och 

prisstrukturer i futurkontrakt och avslutningsvis diskuteras riskfaktorer. 

2.1 Investering i råvaror 

Det är opraktiskt och kostnadsineffektivt att köpa råvaror i fysisk form i 

investeringssyfte på grund av transport- och lagringskostnader samt på grund av 

problemen detta medför vid försäljning på icke-standardiserade marknader. 

Ädelmetaller såsom guld, silver och platina anses vara undantag, men en fysisk portfölj 

bestående av enbart dessa vore å andra sidan dåligt diversifierad. (Fabozzi, Füss och 

Kaiser 2008:11) 

Det finns fyra alternativa sätt att indirekt investera i råvaror vilka kringgår ovan 

nämnda problem. Denna avhandling undersöker alltså det alternativ där investering 

görs i finansiella kontrakt med råvaror som underliggande tillgång. Råvaror handlas i 

kontraktsform som futurer, forwarder och optioner på futurer. 

Ett annat alternativ är investering i så kallade råvaruaktier, det vill säga aktier i 

råvaruproducerande företag. Dessa aktier erbjuder som alternativ aldrig fulländad 

råvaruexponering, eftersom aktiepriset förutom själva produktionsråvaran påverkas av 

många företagsspecifika faktorer såsom interna regleringar och risker, företagsstrategi, 

ledningens kvalitet och kapitalstruktur. (Fabozzi, Füss och Kaiser 2008:11) 

Det tredje alternativet är att låta professionella investerare såsom 

råvaruhandelsrådgörare (CTA) och fonder-av-fonder sköta om placeringarna. 

Investeringar via professionella CTA har ökat explosionsartat under början av 2000-

talet. I Credit Suisse (2011) estimeras en ökning från USD 500 biljoner vid sekelskiftet 

till USD 1800 biljoner år 2006. Samtidigt redovisas dubblerat antal CTA från ungefär 

3500 till 7500 stycken. Fördelarna med investering via dylika alternativ är att önskad 

diversifiering uppnås för relativt små transaktionskostnaderna, i och med att de i 

praktiken uppdelas mellan investerarna (Fabozzi, Füss och Kaiser 2008:12). 
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Ytterligare kan investerare också investera i börshandlade fonder (ETF) eller 

skuldebrev (ETN), vilka är instrument som imiterar råvarors prisutveckling. Dessa 

värdepapper har på senaste år växt fram i ett försök att fånga upp investerare som 

söker efter alternativa råvaruinvesteringar. De förstnämnda handlas som andelar precis 

som namnet antyder på börser och prissätts enligt värdet på det underliggande indexet. 

De senare prissätts på samma vis och är i övrigt identiska med ETF förutom den 

skillnaden att utfärdaren vid förfallodagen betalar motparten för andelarna av det 

underliggande indexet exklusive administrationskostnader (”management fee”). (Stoll 

och Whaley 2010) 

Geman, Thukral och Wright (2012) undersöker fördefinierade potentiella fördelar av 

ETN gentemot övriga börshandlade produkter såsom ETF. Författarna finner att ETN 

bereder bredare diversifieringsmöjligheter och större hävstänger samt undviker en 

årlig börsavgift som för många övriga liknande produkter uppbärs. 

2.2 Futurhandel 

Jorion (2006:12) ger en koncis inblick i derivatmarknaden och dess omfattning. 

Derivathandel äger rum på börser centraliserade för futurer och optioner eller på över-

disken (OTC) marknader. Dessa marknader befinner sig i en stark tillväxtfas; mellan år 

1986 och 2005 ökade det teoretiska värdet av utestående positioner från 1,083 triljoner 

till 343 triljoner USD. En anledning anses vara att ökad korrelation mellan 

internationella aktiemarknader de senaste årtiondena (se Shawky, Kuenzel och Mikhail 

1997 för sammanfattning av studier under 90-talet som dokumenterar dessa 

förhållanden) ledde till att marknadsaktörerna blev mera mottaglika för nya 

investeringsalternativ och råvaror var ett bra alternativ på grund av deras låga 

korrelation med aktier (Lintner 1983; Björnson och Carter 1997). 

Grinblatt och Titman (2004:219-220,783) beskriver futurer som tvåparts kontrakt 

enligt vilket parterna vid kontraktets utgång får köpa eller sälja överenskommen mängd 

underliggande tillgång till ett på förhand fastslaget pris. Futurer är standardiserade och 

har exempelvis förutbestämd kontraktsstorlek och maturitet, till skillnad från 

forwarder som i övrigt är mycket liknande derivat men i större utsträckning kan 

skräddarsys. Vinst och förlust av positioner i futurer realiseras på daglig basis, medan 

forwardpositioners vinst och förlust realiseras på förfallodagen. Med futurer som 

exempel överflyttar förmedlaren pengar från ägare av kort position till ägare av lång 

position för de handelsdagar då stängningspriset ökat från föregående dag och tvärtom 
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då stängningspriset sjunkit (Gorton och Rouwenhorst 2006). Vid öppnande av ett 

handelskonto för futurer fastställs och betalas en limit, det vill säga så mycket pengar 

kontoägaren maximalt får förlora, som förmedlaren övervakar via den dagligt 

realiserade vinsten eller förlusten. Storleken av denna limit fastställs på basis av vilka 

futurer investeraren ämnar idka handel med. När realiserad förlust ätit upp för stor del 

av limiten eller om utökad handel tillräckligt mycket påverkat risken för dess 

överträdelse, kräver förmedlaren att kontoägaren tillför kontot ytterligare kapital 

(”margin call”). 

De kontraktsspecifika limiterna justeras oregelbundet och kan således inte beräknas 

med en unik formel. Dessa medför hävstång; exekverad handel för kontots räkning är i 

praktiken inte helt finansierad av kontots ägare. Antaget att limiten på en futur är 5 

procent2 så är maximala hävstången 20 = ���%
% 	 gånger det investerade kapitalet. 

Ytterligare behöver den inte nödvändigtvis deponeras i riktiga pengar utan kan ofta 

utgöras av exempelvis räntepapper eller aktier (CME Group 2013a). 

Värdeutvecklingen av ett futurkontrakt (�) ges enligt; 

� = ��� − ����� ∗ �,																																																																																															�1� 
där ��avser kontraktspriset vid tidpunkt � och � avser kontraktsstorlek. Ta 

futurkontraktet för guld på Chicago Mercantile Exchange (CME) som exempel. Ett 

kontrakt motsvarar 100 troy-uns (oz) guld och minimiförändringen i kontraktet (tick-

storleken) är 0,10 USD per troy-uns. Under en handelsdag påverkar alltså varje 

minimiförändring i kontraktspriset värderingen med 10 USD3. Stängningspriset för 

kontraktet med förfallodag i december 2012 låg under perioden 14. - 16.11.2012 på 

1730,1, 1713,8 respektive 1714,7 USD. Anta att en investerare hade tagit lång position i 

fyra kontrakt dag ett till kontraktspriset 1729,7 och stängt positionen dag tre till priset 

1714,5. Ingen transaktion av pengar hade skett dag ett, dag två hade investeraren 

realiserat ett utflöde av -6360 USD4 och dag tre ett inflöde av 360 USD5. Limiten för 

guldfuturer låg i december 2012 på 7425 USD per kontrakt (CME Group 2013b) vilket 

uttryckt i procent exempelvis av kontraktspriset dag ett är 4,36.  Transaktionsavgifter 

                                                        
2 Hedegaard (2011) finner att medeltalen av limiterna för de vanligaste råvarorna från segmenten energi, 
metaller, kreatur och grödor för tidsperioden 2003-2011 varierar mellan 2,02 och 9,72 procent. 
3 0,10	���/��	 ∗ 	100	��	 = 	10	��� 
4 �1713,8 − 1729,7�	���/�� ∗ 4 ∗ 100	��	 = −6360	��� 
5 �1714,5 − 1713,8�	���/�� ∗ 4 ∗ 100	��	 = 280	��� 
6 7425	��� �1730,1	���/�� ∗ 100	���⁄ = 0,043 
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kan förstås ytterligare förekomma, men poängerna med exemplena är (i) att kontrakt 

inte köps utan positioner tas, (ii) att positionerna värderas och realiseras under den tid 

de är öppna inte enbart genom kontraktspriset och -antalet utan även genom 

kontraktsstorleken och (iii) att kapital behöver tillföras futurkontot minst i mån enligt 

limiter för de futurer med vilka handel idkas. Den dagliga realiseringen som 

förekommer i samband med futurer, refererad till som märkning-till-marknad 

(”marking-to-market”, Grinblatt och Titman 2004:220), nämns och utnyttjas i få 

akademiska studier (Woodard, Egelkraut, Garcia och Pennings 2011). 

Som tidigare nämns är futurkontrakt standardiserade, vilket betyder att maximala 

tiden en position kan hållas beror på i vilket skede av kontraktets löptid positionen tas. 

För att hålla positioneringen oförändrad över förfallodagen bör den rullas över till ett 

kontrakt med senare maturitet. Detta betyder i praktiken att nuvarande positioner 

stängs, genom att motsatta positioner tas, varefter den ursprungliga positioneringen tas 

i en senare maturitet. Råvarufuturer har oftast fysisk leverans, vilket inträffar när 

öppna positioner inte stängs innan förfallodagen. Detta avser att de underliggande 

råvarorna antingen bör levereras till börsen eller emottas därifrån, enligt den mängd 

positionerna avsett, beroende på om positionen varit kort eller lång. 

2.3 Prissättning av futurer 

Även om denna undersökning tar en teknisk approach till undersökning av 

råvarufuturers diversifieringsnytta genom MV modellen är det nödvändigt för varje 

futurinvesterare att känna till processer och faktorer som formar futurpriset. Genom 

åren har flera teorier framförts, vilka på olika fundamentala sätt härleder 

prissättningen och prisstrukturen av futurkontrakt. Gemensamt för dessa teorier är 

spotpriset, det vill säga nuvarande priset på den underliggande tillgången. Något som 

kräver extra poängtering är särskiljningen mellan fenomen och deras förklarande 

teorier gällande prisstrukturer eftersom dessa används överlappande i olika 

sammanhang historiskt sett. Specifikt, när det sägs att futurer befinner sig i 

backwardation eller motsatsen contango, kommenteras prisstrukturen för serien av 

noterade maturiteter. En annan sak är de drivande faktorerna bakom dessa strukturer. 

Till de tidiga och mest refererade teorierna hör normal backwardation, (Keynes 1930), 

lagerteorin (Working 1933, 1949) och teorin om bekvämlighetsavkastning (Kaldor 

1939). 
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2.3.1 Sambandet mellan futur- och spotpris för finansiella tillgångar 

Sambandet mellan futur- och spotpriset har definierats i flera ekvationer under spot-

futur pariteter med tolkningen att arbitragemöjligheter finns ifall ekvationen ifråga inte 

uppfylls. Fabozzi, Füss och Kaiser (2008:18-20,40) beskriver förhållandet mellan 

futur- och spotpriset för finansiella tillgångar enligt: 

%�,& = ��'(),*�&���,																																																																																																				�2� 
alternativt 

%�,& − �� = '(),*�&���,																																																																																														�3� 
där %�,& avser priset vid tid � för en futur med förfallodag +, �� avser spotpriset på 

futurens underliggande tillgång vid tid �, ' är basen i den naturliga logaritmen och 

används för beräkning av kontinuerlig ränta, ,�,& står för riskfri ränta från tid � till + och + − � avser tid till futurens förfallodag. I detta kapitel görs genomgående antagandet att 

inga transaktionskostnader förekommer. 

Enligt sambandet i formel (2) beror futurpriset alltså på den underliggande finansiella 

tillgångens nuvärde justerat för riskfria räntan enligt futurens tid till förfallodag7. Rent 

hypotetiskt, om antagandet görs att futuren %�,& är felaktigt prissatt så, att den vid 

diskontering enligt riskfria räntan ”bakåt i tiden” till idag är större än ��, föreligger 

möjlighet till arbitrage. Investeraren kan nämligen riskfritt och utan eget kapital göra 

vinst genom att låna till riskfria räntan, investera i spoten och samtidigt ta kort position 

i futuren. Vid förfallodagen levereras tillgången åt futurkontraktets motpart till det 

förutbestämda högre priset än den räntejusterade spoten (lånet). På en marknad där 

aktörerna är rationella kommer dessa arbitragemöjligheter att utnyttjas vilket i sin tur 

styr prissättningen tillbaka till det tillståndet där de tidigare arbiträra futurerna 

uppfyller futur-spot pariteten. 

Vänstersidan i ekvation (3), %�,& − ��, benämns ofta futur-spot spridningen, eller enbart 

spridningen (”spread”). Emedan den riskfria räntan ensam kan förmå förklara 

spridningen för finansiella futurer är detta inte fallet för futurer av råvaror, vilka kräver 

flera förklarande variabler. 

                                                        
7 Faktorer som påverkar spotpriset och därigenom även futurpriset behandlas i följande kapitel 
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2.3.2 Sambandet mellan futur- och spotpris för råvaror 

Som första forskare att dokumentera teori kring det redan länge iakttagna 

råvarumarknadsfenomenet, att futurer med närmast möjliga maturitet ofta var högre 

prissatta än sådana med maturitet längre framåt i tiden, var John Maynard Keynes år 

1930 i och med boken ”A Treatise on Money”. Författaren argumenterar att förbrukare 

av en viss råvara främst köper den som sådan, det vill säga till spotpriset, medan det 

främsta motivet till att ingå en lång position i en futur med förfallodag månader eller 

till och med år framåt i tiden är investeringsrelaterat. För att spekulanter ska intressera 

sig i långa maturiteter krävs alltså ett premium som gottgör för den tillförda risken. 

Detta ger att futurpriset bör vara lägre än det förväntade framtida spotpriset -��&�;  %�,& < -���&�.																																																																																																													�4� 
Råvaruproducenten anses dessutom ha incitament att betala ett riskpremium åt 

spekulanter för att neutralisera potentiella prisfluktuationer fram till råvarans 

överlåtelse. 

Kaldor (1939) tar en annan approach och förklarar detta med en 

bekvämlighetsavkastning. Denna avkastning prissätter förmåner som hållaren av den 

fysiska råvaran åtnjuter i och med lagringen och har således samma effekt på 

futurpriset som Keynes riskpremie. Uppfattningen av denna avkastning har utvecklats 

med tiden. Fama och French (1987) diskuterar att det finns två övergripande förmåner; 

möjligheten att möta oväntad efterfrågan samt möjligheten att använda tillgången i 

andra produktionsprocesser. Brennan (1958) å andra sidan tolkar förmånen som 

möjligheten att placera råvaran på marknaden vid en prismässigt fördelaktig tidpunkt. 

Enligt Keynes och Kaldors teorier uppstår vad Keynes benämner normal 

backwardation i futurens prisstruktur. Fenomenet som teorierna beskriver är som sagt 

inget faktum. Omsvängt förhållande mellan futurpriset och förväntade framtida 

spotpriset har även dokumenterats; 

%�,& > -���&�,																																																																																																													�5� 
vilket refereras till som normal contango. 

I detta skede bör poängteras skillnaden mellan normal backwardation och normal 

contango kontra backwardation och contango. Skillnaden är att de två sistnämnda 

avser förhållandet mellan futurpriset och spoten, inte alltså förhållandet mellan 
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futurpriset och den framtida förväntade spoten. Vidare anses underförstått med 

backwardation (contango) att ju längre fram i tiden maturiteten är, desto lägre (högre) 

är futurpriset. (Charupat och Deaves 2002) 

Ståndaktigheten av contango är begränsad i och med arbitragemöjligheten som tidigare 

diskuteras. Motsvarande begränsning finns däremot inte gällande backwardation; 

kontrakt kan ingås idag för att berättiga köp eller försäljning av den underliggande 

tillgången i framtiden men kontrakt kan inte ingås i framtiden för att berättiga köp eller 

försäljning idag. Visserligen finns viss begränsning eftersom spekulantens intresse 

avtar vid ökande spotpriser och således kommer denne förr eller senare att skjuta upp 

sitt behov eller söka alternativa investeringar. (Geman och Smith 2013) 

I teorin borde dessa begränsningar leda till en assymetrisk förekomst av fenomenen, 

såsom påvisas i Iwarson (2006). Författaren undersöker spridningen för närmaste 

maturiteten av lättolja mellan 1983 och 2005 och visar att futuren uppvisar 

backwardation under 59 procent av dagarna (och således contango maximalt 41 

procent av dagarna) och i genomsnitt uppvisar en grad av backwardation på 0,7 

procent. Fabozzi, Füss och Kaiser (2008:21-22) påvisar å andra sidan genomgående 

contango-betonad struktur för månadsobservationer av råvarusegment under 

tidsperioden 1970-2006. Variationen är dessutom stor; ädelmetaller uppvisar 

backwardation endast tre procent av månaderna medan motsvarande siffra för energi 

är 49 procent. Detta motiveras i Working (1949) med att hedging egentligen är en form 

av arbitrage och kommer att förekomma även vid backwardation. 

Teorin om lagring som Working påbörjade på 1930-talet förmår förklara såväl 

contango som backwardation i andra termer än arbitragemöjligheter. Fabozzi, Füss och 

Kaiser (2008:21-22) förklarar specifikt ädelmetallernas tydliga contango-struktur med 

deras låga lagringskostnader. Vidare diskuterar författarna att strukturen även kan 

uppstå när en stor del av handeln sker enligt leveransscheman (vilket är motiverat 

inom produktionsprocesser för att minimera risken av produktionsstopp) eftersom 

detta ger ett ”överskott” av lång hedging. 

Lagerteorin, vilken idag är synnerligen väldokumenterad, har alltså sitt ursprung i tre 

studier av Hoolbrook Working före mitten av 1900-talet. Working (1933, 1948) 

utvecklar den så kallade Working-kurvan, baserad på observationer för vetemarknaden 

mellan åren 1885 och 1933, vilken förklarar det systematiska förhållandet mellan 

lagring och spridningen. I Working (1948) diskuteras att futurer innehåller en invers 
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lagerkostnad som motiveras på flera sätt. En motivering är, i likhet med Keynes 

motivering av normal backwardation, att producenten hedgar risken för framtida 

prisfluktuationer. En annan motivering är att futurers underliggande tillgångar är 

väldigt olika sett till exempelvis kvalitet och geografisk förekomst och således 

sinsemellan kan uppvisa väldigt olika prisstrukturer. Working (1949) fokuserar på den 

primära typen av lagerkostnader vilka uppstår som ett premium åt parten som 

förbinder sig att sälja kontraktets underliggande tillgång i framtiden (kort position) för 

att täcka de kostnader som varans lagring orsakar. En sådan enkelt mätbar lageravgift 

är avgiften som uppbärs av företag vilkas primära verksamhet är att erbjuda 

lagringstjänster åt råvaruproducenter. I ekvationsform kan teorierna av Working och 

Kaldor uttryckas enligt; 

%�,& − �� = '1(),*23),*�4),*25),*6�&���,																																																																						�6� 
där 7�,& fångar upp lagerkostnaden från tid � till +, 8�,& representerar 

bekvämlighetsavkastningen (vilken är jämförbar med invers lagerkostnaden) från tid � 
till + och 9�,& avser kostnaderna för den påtagna risken från tid � till +. 

Figur 1 nedan är en del av jämviktsmodellen i Brennan (1958) och visualiserar intuitivt 

hur faktorerna diskuterade i Kaldor (1939) och Working (1933, 1948, 1949) påverkar 

spridningen. Grafen tolkar olika faktorers marginella inverkan på spridningen i 

avseende av lagernivån vid tidpunkt �. Med andra ord visualiserar grafen vad som 

orsakar backwardation respektive contango. Medan de prickade kurvorna 

representerar enskilda eller sammanfogade faktorer så representerar den heldragna 

kurvan utkomsten av kombinering av de prickade linjerna. Med lagringskostnader 

(”total outlay on physical storage”) avses hyrning av lagringsfaciliteter, 

hanteringskostnader, försäkringskostnader och riskfri ränta (7� + ,�). Författaren anser 

att lagringskostnader tillkommer linjärt vid ökande lagernivå tills det skede när 

lagringsutrymmet närmar sig maximal kapacitet, varefter de marginella 

lagringskostnaderna ökar exponentiellt. Derivatan, eller frekvensen av ökning, av 

faktorn för marginell riskaversion är konstant fram till ett kritiskt skede då frekvensen 

gradvis ökar. Ju större lagernivå, desto större är de finansiella skadorna vid oväntade 

ras i futurpriset. Efter den kritiska punkten motsvarar de finansiella skadorna 

avgörande effekter på företagets krediter. Bekvämlighetsavkastningen å andra sidan är 

störst vid låga lagernivåer. Producenten kan enbart möta ökad efterfrågan på råvaran 

till den omfattning han (hon) besitter lager. Vid sinande lager är således nyttan av varje 
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ytterligare enhet råvara stor. Författaren antar vidare att en sådan kritisk punkt 

förekommer, varefter lagret är så stort att marginella bekvämlighetsavkastningen är 

noll. Resultatet av dessa tre faktorer refereras till som den nettade marginella 

lagringskostnaden. För denna kurva är således en kritisk punkt den där lagernivån 

övergår från negativ inverkan på spridningen till positiv sådan. Det eleganta i denna 

tolkning av lagerteorin är att den tydligt framför hur teorin förmår förklara futurpriser i 

såväl backwardation som contango. 

 

Figur 1 Lagernivåns inverkan på futur-spot spridningen 

Källa: Brennan (1958) 

2.4 Råvarors riskfaktorer 

Föregående underkapitel härleder samband mellan futur- och spotpriset på 

fundamental nivå genom olika faktorer, vilka i sig kan tolkas som riskfaktorer. Syftet 

med detta underkapitel är att diskutera skillnader i riskfaktorer mellan olika typer av 

råvaror. Exempelvis har oväntad lång torka i Kina antagligen större effekt på priset på 

ris än priset på aluminium. Däremot handlas ett för stort antal råvaror som futurer för 

att det skulle vara ändamålsenligt att diskutera samtliga. Huvudfokus läggs således på 

råvarusegmenten enligt den segmentering som framgår ur figur 2; energi, metaller 

(bas- och ädelmetaller), kreatur och agrikulturella produkter (mjukvaror och grödor). 

Figuren listar råvaror tillgängliga för handel som futurer per år 2006, vilket aningen 

avviker från läget idag; åtminstone futuren av grisfläsk avlistades 2011 till följd av 

likviditetsbrist. 
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Energisegmentet består av åtta övergripande, icke-förnyelsebara råvaror; bensin, blyfri 

bensin, uppvärmningsolja, lättolja, råolja, gasolja, kol och naturgas. Tang och Xiong 

(2012) visar att prisutvecklingen av de fem förstnämnda starkt positivt korrelerar med 

råolja vilket är föga överraskande eftersom de utvinns ur råoljan. Kol och naturgas är 

mera fristående. 

Utbud och efterfrågan är stora gemensamma riskfaktorer för dessa råvaror. Ryssland är 

världsledande producent av råolja och uppvisar för perioden 2007-2011 i medeltal 14 

procent av världsproduktionen. Andelen är ändå på sådan nivå att rysk oljepolitik inte 

borde ha desto större inverkan på oljepriset.  Desto större inverkan har politiken OPEC 

(organisationen för petroleumexporterande stater) för i och med att den uppvisar en 

motsvarande siffra på 43 procent. Således kommer marknadsaktörerna att driva upp 

priset på råolja samt alla råvaror som utvinns därav ifall OPEC stramar åt exporten och 

vice versa drivs priset ner ifall exportflödet ökar. Även världsproduktionen av naturgas 

är för samma period relativt koncentrerad, dock mera till Ryssland (19 procent) och 

USA (19 procent) än medlemmar i OPEC (17 procent). (Qabazard 2012:28-34) 

Andra klara riskfaktorer är USAs ekonomi eftersom råoljans basvaluta är USD, 

världsekonomin överlag samt innovationer inom förnyelsebar energi. Litzenberger och 

Rabinowitz (1995) argumenterar att osäkerheten kring råoljepriset är såpass stor att 

backwardation i kontraktsstrukturen är nödvändigt för råvarans produktion. 

Metaller uppdelas vanligtvis enligt bas- och ädelmetaller. Figur 2 listar 18 sådana av 

vilka tio stycken är basmetaller. Aluminium och koppar respektive guld och silver hör 

till de historiskt sett mest likvida metallerna från respektive grupper. Prissättningen 

styrs långt av utbud och efterfrågan. Fabozzi, Füss och Kaiser (2008:23) diskuterar att 

metaller främst används inom produktion och att en stark indikator på efterfrågans 

medförda risk således är global ekonomisk utveckling. Watkins och McAleer (2008) är 

på samma linje vad gäller aluminium och koppar. Vidare diskuterar författarna att 

metallerna till viss del påverkas av marknadsspecifika händelser samt komplement-

substitut förhållandet metaller emellan. Brunetti och Gilbert (1995) dokumenterar att 

metaller uppvisar höga priser närmare till följd av låga lagernivåer än till följd av 

spekulering. Särskiljning görs också mellan kort- och långsiktiga riskfaktorer; även om 

spekulativ handel tillfälligt ökar volatiliteten kommer de fundamentala faktorerna 

utbud och efterfrågan på längre sikt att dominera prissättningen. 
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Samtidigt som global ekonomisk utveckling generellt är en god indikator på efterfrågan 

av metaller påverkas enskilda metaller betydligt mera av utveckling inom de 

produktionsområden respektive metaller som mest används. Fabozzi, Füss och Kaiser 

(2008:782-783) redogör för största användningsområdena av de sex vanligaste 

basmetallerna; 50 procent (av globala konsumtionen) av koppar och 48 procent av zink 

används inom konstruktion, 71 procent av bly används i batterier, 67 procent av nickel 

används inom stålproduktion, 31 procent av aluminium används inom transport och 38 

procent av tenn används inom plätering. 

Ädelmetaller är, som tidigare nämns, litet av ett undantag vad gäller metallsegmentet 

och råvaror överlag i och med deras höga marginella värde och därmed låga marginella 

lagringskostnader. Dessa, i synnerhet guldet eftersom det ännu på 1970-talet var knutet 

till USD enligt fast växelkurs, tenderar att korrelera negativt med effekten som 

ekonomisk och politisk osäkerhet har på aktie- och räntepappersmarknaden (Hiller, 

Draper och Faff 2006). 

Det minsta segmentet sett till såväl volym som antal är boskapssegmentet, vilket per år 

2006 representerades av grisfläsk, avelskreatur, avelssvin och välgött kreatur. Få 

studier har tillägnats modellering av pris på boskap. Del Valle Colino (2009) förklarar 

detta med svårigheten i att utveckla en bra modell eftersom produktionsprocessen på 

senare år avsevärt effektiverats; industrialiseringsgraden har ökat, fodret effektiverats 

vad gäller dess näring och kostnad och uppfödningen påskyndats genom 

genmanipulering. Vidare diskuterar författaren att hög volatilitet på senare år orsakats 

av ökad efterfrågan från u-länder. Övriga riskfaktorer anses vara djursjukdomar, 

prisutveckling av de agrikulturella produkter som används i djurfoder samt 

naturkatastrofer. 

Agrikulturella produkter uppdelas enligt figur 2 i mjukvaror (14 stycken) och grödor 

(10 stycken). Fabozzi, Füss och Kaiser (2008:22-23) diskuterar att efterfrågan är starkt 

beroende av global ekonomisk utveckling. Utbudet av agrikulturella produkter beror på 

skörden som i sin tur påverkas av många olika riskfaktorer; exempelvis extrem torka, 

oväntad frost eller stormar. 

Indikationer finns på att produktionens tillväxttakt på 2000-talet avtagit samtidigt som 

konsumtionstakten ökat, åtminstone i utvecklingsländer. Denna kombination har 

stramat åt de globala lagernivåerna av spannmål och oljefrön och drivit upp priserna. 

Samtidigt har ökad efterfrågan på biobränsle, som utvinns ur många olika 
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agrikulturella produkter, samt diverse ofördelaktiga väderfenomen åren 2006 och 2007 

i flera stora spannmåls- och oljefröproducerande områden ytterligare minskat 

lagernivåerna. Andra riskfaktorer är ekonomisk och politisk osäkerhet (exempelvis 

försvagad USD), energipriser (vilka inverkar på transport- och produktionskostader) 

samt investeringspolitiken stora matimportörer och -exportörer för. (Trostle 2008) 
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Figur 2 Segmentvis uppdelning av råvarufuturer 

Källa: Fabozzi, Füss och Kaiser (2008:8) 
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3 MODERN PORTFÖLJTEORI 

Inom modern portföljteori är MV modellen i Markowitz (1952) en milstolpe som 

initierat en serie av fortsättningsstudier inom statisk portföljteori. En generaliserad 

modell för enskilda tillgångar och portföljer (CAPM) föreslås, av varandra oberoende, i 

Sharpe (1963), Lintner (1965) och Mossin (1966). I Roll (1977) kritiseras CAPM delvis 

med argumentet att marknadsportföljen, en väsentlig del av CAPM, inte kan observeras 

och att koncentrering till en regressionsfaktor därmed inte är tillräckligt. Ross (1976) 

föreslår en flerfaktormodell i och med teorin för prissättning med arbitrage (APT). Med 

Markowitz (1952) som utgångspunkt erhöll Harry Markowitz, Merton Miller och 

William Sharpe Nobelpriset i ekonomi år 1990 för diverse arbeten inom portföljteori. 

Ett gemensamt tillkortakommande av tidiga modellerna såsom MV, CAPM och APT är 

deras statiska natur i och med att de antar normalfördelad volatilitet och därmed en en-

periods investeringshorisont. Flera studier poängterar att underliggande 

makroekonomiska faser (och därmed tidsvarierande volatilitet) bör tas i beaktande vid 

konstruktion av optimala portföljer. Exempelvis Ang och Bekaert (2002) och Graflund 

och Nilsson (2002) påvisar detta genom att jämföra hur en MV optimerad portfölj 

presterar gentemot en portfölj konstruerad med Markovs portföljvalsmodell för 

växlande regimer. 

Emedan Markovs modell möjliggör strategisk ombalansering av tillgångsvikterna 

under investeringshorisonten så är den inte speciellt applicerbar i verkliga 

optimeringsproblem eftersom antalet tillgångar är ytterst begränsat. Detta är även 

fallet för alternativ såsom dynamisk programmering och stokastiska kontrollprocesser. 

Senaste års vidareutvecklingar av GARCH-modeller som förutom tidsvarierande 

volatilitet även estimerar tidsvarierande korrelation klarar av betydligt större 

tillgångsbaser. 

Oberoende av optimeringsmodell följs tankegången i investeringsprocessen enligt 

modern portföljteori såsom visualiserad i figur 3. Portföljoptimeringen varierar enligt 

estimeringen av parametrarna (i) förväntad avkastning, (ii) risk (volatilitet) och (iii) 

antingen korrelation eller kovarians och i slutskedet väljer investerarens preferenser 

gällande förväntad avkastning och risk den optimala portföljen. Den effektiva fronten i 

figuren är som sådan inget väsentligt steg i processen eftersom den avser alla de 

portföljer som är effektiva gällande förhållandet mellan risk och avkastning. 
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Figur 3 Investeringsprocessen enligt modern portföljteori 

Källa: Fabozzi, Gupta och Markowitz (2002) 

För investeraren som ämnar maximera sin portföljprestation är alltså val av modell för 

estimering av parametrarna väsentligt. Denna avhandling ämnar däremot undersöka 

den relativa diversifieringsnyttan av individuella råvaror, vilket delvis motiverar valet 

av MV modellen i egenskap av dess relativt starka användarvänlighet. Parallellt 

tillämpas även naiv viktning vilket ger mera robusta resultat. Fortsättningen på detta 

kapitel behandlar således underliggande teori för MV modellen; förklaring och 

estimering av parametrarna förväntad avkastning, risk, kovarians och korrelation samt 

effektiva fronten med betoning på de därpå liggande portföljerna med minsta möjliga 

varians och största möjliga SK. 

3.1 Förväntad avkastning, risk och samvariation 

Syn på risk har utvecklats och tagit sig nya uttryck sedan MV modellen i Markowitz 

(1952). Författaren härleder formeln för portföljvarians och visar att varians är ett bra 

mått för risk. För att förtydliga syftet av diversifiering hänvisas till uppdelningen i 

systematisk och icke-systematisk risk som kan spåras till Sharpe (1963) där en en-

faktor marknadsmodell introduceras. Författaren definierar systematisk risk som den 

del av en avkastningsseries totala variation som kan förklaras av en generell faktor och 

därmed inte kan elimineras. Icke-systematisk såsom exempelvis företagsspecifik risk 

går däremot att diversifiera bort. Grinblatt och Titman (2004:180-181) tolkar denna 

uppdelning utgående från CAPM; modellen är en en-faktor modell med systematisk 

risk som faktor där feltermen i praktiken fångar upp den icke-systematiska risken. 

Generellt kan nämnda risktyper definieras utgående från figur 4 enligt följande. Icke-

systematisk risk kan diversifieras bort - exempelvis genom att investera i tillgångar från 
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olika marknadssegment vilka därmed berörs av olika underliggande riskfaktorer. Flera 

undersökningar har adresserat hur många tillgångar som krävs för att minimera den 

systematiska risken. Evans och Archer (1968) finner att riskreduktionen är marginell 

efter 10 tillgångar medan Statman (1987) via en APT modell finner att motsvarande 

antal är 40 stycken i en lång portfölj och 30 stycken i en kort sådan. Fisher och Lorie 

(1970) dokumenterar förhållandena mellan procentuellt reducerad risk och antalet 

tillgångar i portföljen enligt 80:8, 90:16, 95:32 och 99:128. Den systematiska risken å 

andra sidan är den del av totala risken som avser makroekonomiska händelser som 

berör alla tillgångar och på så vis inte kan diversifieras bort. 

 

Figur 4 Risk och förväntad avkastning vid diversifiering 

Källa: Fabozzi (2008b:12) 

Vad MV modellen gör är att den utnyttjar tillgångars samvariation, inte nödvändigtvis 

för att eliminera den icke-systematiska risken, utan för att minimera den i förhållande 

till investerarens önskade förväntade avkastning. Om syftet är att eliminera den icke-

systematiska risken så kommer även den förväntade avkastningen naturligt att vara låg. 

En mera intuitiv förklaring bereds i Cuthbertson och Nitzsche (2004: 119-126). Anta att 

risk mäts i portföljvarians samt att investerare är riskaversiva, det vill säga att de 

föredrar högre förväntad avkastning men ogillar risk. Då kommer investeraren enligt 

MV kriteriet (MVC) att föredra portfölj A framom portfölj B, ifall den (i) har minst lika 

hög förväntad avkastning (-:) och (ii) maximalt lika stor varians ;<=�:�> eller 

standardavvikelse [<�:�] som portfölj B; 
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-:? ≥ 	-:A ,																																																																																																														�7� 
och 

<=�:?� ≤ 	<=�:A� eller <�:?� ≤ 	<�:A�.																																																									�8� 
Däremot om ytterligare en portfölj C introduceras, vilken bidrar med signifikant högre 

förväntad avkastning än A och B men enbart med marginellt och osignifikant högre 

varians förmår inte MVC-kriteriet generalisera investerarens portföljval utan 

investerarens preferenser gällande förhållandet mellan risk och avkastning bör 

ytterligare beaktas. Harry Markowitz belyser detta genom den så kallade effektiva 

fronten, vilken extensivt refereras till och tillämpas i diversifieringsstudier. 

3.2 Minimivariansportföljen och effektiva fronten 

För stora portföljer blir beräkningen av MV parametrarna svårhanterlig. Matrisalgebra 

används för detta ändamål i och med dess smidiga visualiseringsegenskaper och höga 

användningsgrad inom programmeringsspråk såsom Matlab. 

Anta en uppsättning av C stycken tillgångar med � stycken efter varandra följande 

avkastningsobservationer; :DE , F = 1, 2, . . . , C och � = 1, 2, . . . , �. Observera att � härefter 

uppfyller en annan funktion än i tidigare kapitel. Låt G avse CH� matrisen 

IJJ
JK:�� :=� ⋯ :M�:�= :== ⋯ ⋮:M=⋮:�� ⋮:=� ⋱⋯ ⋮:M� PQQ

QR
 och anta för enkelhetens skull att den är symmetrisk; C = �. 

Nödvändigt är i detta sammanhang att introducera en 1H� vektor av ettor; 1 =;1 1 . . . 1>. Denna refereras ofta till som summeringsvektorn eftersom den 

möjliggör summering i stil med linjär algebra. För att särskilja skalären 1 från vektorn 1 

används 1S för skalär. Inom ramarna för MV optimering ges således vektorn av 

tillgångarnas förväntade avkastningar, T, enligt; 

T = ;:S� :S= . . . :SU> = V�� �� . . . ��W IJJ
JK:�� :=� ⋯ :M�:�= :== ⋯ ⋮:M=⋮:�� ⋮:=� ⋱⋯ ⋮:M� PQQ

QR = �� G														�9�  
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Observera att � är en skalär. Den förväntade portföljavkastningen är logiskt produkten 

av den transponerade vektorn av tillgångars viktningar X = ;X� X= . . . XM>, 1YX =1S, och förväntade avkastningar; 

TZ	 = [X�X=⋮XM\ ;:S� :S= . . . :SU> = XYT.																																																																						�10� 
För portföljvariansformuleringen behöver först standardavvikelse och korrelation 

formuleras. Standardavvikelsematrisen H konstrueras enligt; 

H	 = IJJ
K:�� − :S� :=� − :S= ⋯ :M� − :SU:�= −	:S� :== − :S= ⋯ :M= − :SU⋮:�� − :S� ⋮:=� − :S= ⋱⋯ ⋮:M� −:SUPQQ

R = G − T.																																										�11� 
Kovariansmatrisen ] kan nu formuleras enligt; 

] = ^<�� <=� ⋯ <UU<�= <== ⋯ <UU⋮<�M ⋮<=M ⋱⋯ ⋮<UU_ = 1C − 1	HYH,																																																																				�12� 
där <UU avser kovarians mellan tillgång n och tillgång n. Korrelationsmatrisen fås 

genom att standardisera kovariansmatrisen. För att åstadkomma detta introduceras 

den av ] diagonala matrisen � = IJJ
K<�� <== ⋱ <MMPQQ

R
, varefter korrelationsmatrisen ` 

kan formuleras enligt; 

` = ^a�� a=� ⋯ aM�a�= a== ⋯ aM�⋮a�M ⋮a=M ⋱⋯ ⋮aMM_ = ���/=]���/=,																																																												�13� 
där ρUU avser korrelation mellan tillgång n och tillgång n och 

���/= =
IJJ
JJK
�cdd �cee ⋱ �cffPQQ

QQR. 
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Korrelation antar värden inom intervallet {-1,1}; således är den lätt att tolka till skillnad 

från kovarians som saknar dylik begränsning. För beräkning av portföljvariansen, <Z=, 
för vilken antingen kovarians eller korrelation behövs, används kovarians eftersom (i) 

tillgångars samvariation i detta skede inte behöver tolkas och (ii) eftersom den 

utesluter standardiseringssteget. Portföljvariansen ges enligt: 

<Z= = [X�X=⋮XM\ ^
<�� <=� ⋯ <U�<�= <== ⋯ <U=⋮<�� ⋮<=� ⋱⋯ ⋮<Ug_ ;X� X= . . . XM> = XY]X,																								�14� 

där XY1 = X1 = 1S ifall strategin investerar hela kapitalet i portföljen. Vidare gäller 

begränsningen att inga negativa vikter förekommer ifall strategin enbart tar långa 

positioner. 

Formel (14) och (10) sammanknyts genom viktningen och den optimala portföljen 

hittas genom att lösa dessa som kvadratiska programmeringsproblem när investerarens 

preferenser gällande risk och avkastning beaktas8. 

För att visualisera användningsområdet av MV modellen hänvisas till figur 5, som är ett 

förenklat exempel på möjliga portföljer av C stycken tillgångar. Portföljerna visualiseras 

som kors, ringarna P1 och P2 samt punkterna som bildar kurvan ABC. 

 

 

Figur 5 Effektiva och ineffektiva portföljer 

Källa: Cuthbertson och Nitzsche (2004:125) 

Alla portföljer innanför kurvan (bland andra P1 och P2) kan klassas som ineffektiva 

eftersom portföljer med samma förväntade avkastning och lägre risk hittas genom att 

                                                        
8 Detta behandlas närmare i kapitel 5.1 
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projicera dem till vänster. Ytterligare dominerar portföljerna på kurvan AB 

motsvarande på kurvan BC eftersom de har högre avkastning per given nivå risk. 

Kurvan AB representerar den effektiva fronten och består av alla portföljer med högsta 

förväntade avkastningar på olika risknivåer. Minimivariansportföljen avser portfölj B. 

De effektiva portföljerna, exempelvis B, L och U, kan inte rangordnas. Istället är det 

upp till investeraren att välja portfölj genom att väga risk mot förväntad avkastning. 

3.2.1 Sharpe kvoten och tangentportföljen 

Antaget att en investerare ges den effektiva fronten i figur 5 och därifrån bör välja 

vilken portfölj han/hon önskar investera i så är valmöjligheterna som sagt många. I 

Sharpe (1966) bereds en simpel kvot, refererad till som Sharpe kvoten (härefter SK), 

enligt vilken investeraren gör bäst i att välja portföljen som ger högst SK; 

�] = [X�X=⋮XM\ ;:S� :S= . . . :SU> − ,
h[X�X=⋮XM\ ^

<�� <=� ⋯ <U�<�= <== ⋯ <U=⋮<�� ⋮<=� ⋱⋯ ⋮<Ug_ ;X� X= . . . XM>
= XYT − ,√XY]X 	,																�15� 

där skalären , avser riskfria räntan. Måttet är av typen belöning per risk. Denna 

portfölj refereras till som tangentportföljen eftersom den hittas genom att dra en linje 

från riskfria räntan så att den tangerar effektiva fronten, såsom framgår ur figur 6 

nedan. Till skillnad från figur 5 är den baserad på datamaterial som använts i denna 

undersökning för att bereda en parallell mellan teori och tillämpning. De röda 

stjärnorna i figur 6 representerar individuella tillgångar och motsvarar exempelvis 

kryssen i figur 5. 
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Figur 6 Tangentportföljen 

Notera: figuren är genererad på basis av undersökningens data för 2008-2012. Tangentportföljens 
tillgångsvikter är 0,39% kakao (LCC), 1,87% bensin RBOB (RB), 9,96% sojamjöl (SM), 13,91% guld (GC) 

och 73,87% USA 10år T-note (TY). 

Figur 7 nedan visar att tangentportföljen de facto är den portfölj som uppvisar högst 

SK. Tolkningen är alltså att tangentportföljen i den övre grafen, vilken är en avskalad 

version av figur 6, uppvisar samma risk som tangentportföljen i den nedre grafen där 

den är placerad där SK bland alla portföljer på effektiva fronten når sitt maximi. 

 

Figur 7 Tangentportföljen är den med maximal SK 

Notera: figuren är genererad baserat på samma data som figur 6 
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3.2.2 Avvikelse från högsta nivån som riskmått 

Inom såväl finansiella institut som forskning överlag är avvikelse från högsta nivån 

(”Drawdown”) ett välanvänt riskmått. Emedan flera varianter av måttet förekommer 

implementerar denna undersökning den maximala varianten (”Maximum 

Drawdown”), härefter MDD, i utvärderingssyfte. För härledning av MDD krävs till viss 

del linjär algebra. Låt således j�, �	 = 	0, 1, . . . , +, avse serien av portföljens 

ackumulerade värdeförändringsmultiplikatorer. Avvikelsen från högsta nivån, ��, vid 

tid � ges enligt; 

�� = j�klm − j� ,																																																																																																					�16� 
där j�klm är ett så kallat löpande maximi; 

 j�klm = maxqjr|t ∈ ;0, �>v .																																																																																�17� 
MDD ges således enligt; 

w�� = wxH���,																																																																																																		�18� 
där � avser 1H� vektorn [��, ��, … , �&]. 
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4 TIDIGARE FORSKNING 

Detta kapitel behandlar tidigare forskning gällande diversifieringsnyttan av råvaror, 

inte enbart i absoluta termer, utan även som sig bör från övriga aktuella vinklar såsom 

korrelationsmönster, strategier, restriktioner och utvärderingsmått. Detta är 

nödvändigt eftersom ämnesundersökningen historiskt sett är mångfacetterad. Först 

bereds ett kvantitativt referat och sedan gås i detalj in på två strategiskt valda studier. 

Majoriteten av tidigare studier undersöker nyttan av indexfuturer av råvaror medan 

individuella råvarufuturer undersökts i betydligt mindre omfattning. Denna typ av 

forskning är sällan inriktad på någon viss marknad utan futurer väljs vanligen enligt 

hög likviditet och representation från vissa eller samtliga råvarusegment, såsom även i 

undersökningen i denna avhandling. Detta koncentrerar undersökningsmarknaden till 

USA och England9. 

Studier som enbart undersöker huruvida introducering av råvaruindex, oftast GSCI 

såsom i Satyanarayan och Varangis (1996) som visar en månatlig riskreduktion av en 

internationell aktieportfölj från 3,7 procent till 1,9 procent genom att allokera tre 

procent till GSCI, till traditionella portföljer är långt ense om att råvaruindex bidrar till 

bättre portföljdiversifiering. Vad som mera intresserar är, i enlighet med 

syftesformuleringen, delvis huruvida detsamma gäller för individuella råvaror men 

främst hur den bidragande faktorn förhåller sig mellan just individuella råvaror och 

råvaruindex. Bodie och Rosansky (1980) undersöker råvarors diversifieringsnytta 

under tidsperioden 1949 till 1976. Författarna tar en simpel approach och konstruerar 

en naiv portfölj av de 23 mest handlade råvarufuturerna i USA. De visar att den naiva 

portföljen presterar ungefär lika bra som S&P 500 indexet i termer av risk och 

avkastning; däremot reduceras risken med 30 procent samtidigt som avkastningen 

hålls konstant när 40 procent av portföljens kapital allokeras till den naiva portföljen 

och återstoden till aktier. Råvaror ger alltså inte i sig bättre diversifieringsnytta än 

aktier men när kombinerade överpresterar dessa tillgångsklasser varandras 

individuella prestationer. 

Gorton och Rouwenhorst (2006) kommer fram till liknande resultat som ovan nämnda 

studier, om än i andra termer. Författarna undersöker för perioden 1959-2004 en naiv 

portfölj, som mest bestående av 36 råvaror; råvarorna inkluderas vartefter de börslistas 

                                                        
9 Övriga segmentprodukter handlas relativt brett internationellt sett, medan mera än 80 procent av 
världens basmetallkontrakt handlas på LME (London Metal Exchange) i England (www.lme.com). 
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och redan inkluderade råvaror omviktas naivt därefter. Portföljen ger samma 

avkastning och SK som aktieportföljen men avkastningarna uppvisar istället positiv 

skevhet medan aktieportföljen uppvisar negativ sådan och därmed oftare avkastar 

negativt. Till skilnad från Bodie och Rosansky (1980) konstrueras ingen blandad 

portfölj av aktier och råvaror; istället diskuteras att ännu bättre portföljprestering kan 

uppnås genom att inkludera båda tillgångsklasserna i och med deras negativa 

korrelationer. 

Daskalaki och Skiadopoulos (2011) å andra sidan finner inga stöd för att råvaror skulle 

bereda diversifieringsnytta ex-post. Författarna undersöker huruvida investeraren gör 

klokt i att inkludera råvaror i en portfölj bestående av aktier och räntepapper. 

Undersökningen omfattar månatligt data från 1989 till 2009 för ett aktieindex, ett 

ränteindex, två råvaruindex och fem individuella råvaror. Dels används MV modellen 

och dels en approach som använder sig av stokastiska diskonteringsfaktorer, båda med 

absolut riskaversion via olika utilitetspreferenser som optimeringskriterier.  

Portföljerna utvärderas enligt SK, alternativkostnad, omsättning samt riskjusterade 

nettoavkastningar. Författarna implementerar vid ex-ante optimeringen 

estimeringslängderna 36, 48, 60 respektive 72 månader för att erhålla mera robusta 

resultat. Konklusionerna är att portföljen som även innehåller råvaror visserligen delvis 

ex-ante överpresterar traditionella portföljen vid optimering enligt diskonteringsfaktor 

approachen; däremot presterar den traditionella portföljen ex-post bättre än 

råvaruportföljen enligt samtliga utvärderingskriterier oavsett optimeringsmodell. Detta 

trots att råvaror påvisas korrelera negativt till svagt positivt med aktier och räntor. 

Flera undersökningar på 2000- och 2010-talet har ägnats åt jämförelse av MV mot den 

naiva metoden med oeniga resultat. Duchin och Levy (2009) använder data av 30 

Fama-French industriportfölier för intervallet 1991 - 2007 och finner ex-post att naiva 

metoden överpresterar MV vad gäller små portföljer medan förhållandet är omsvängt 

för stora (institutionella) portföljer. DeMiguel, Garlappi and Uppal (2009) 

dokumenterar att varken MV eller flera av dess efterkommande varianter ex-post 

förmår överprestera naiva metoden. Kirby and Ostdiek (2012) finner att MV ex-post 

överpresterar naiva metoden före beaktande av transaktionskostnader medan fördelen 

försvinner, när transaktionskostnader beaktas, i de portföljer vilkas omsättning (det vill 

säga omfattningen av viktningsförändring vid ombalansering) är stor. 

Låg korrelation mellan två avkastningsserier indikerar som sagt 

diversifieringspotential. Förhållandena mellan aktier, räntepapper och råvaror har 
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extensivt dokumenterats. Bodie och Rosansky (1980) finner att råvaror korrelerar 

negativt med aktier och räntepapper medan aktier korrelerar positivt med räntepapper. 

Lintner (1983) och Björnson och Carter (1997) finner liknande förhållanden och 

Jensen, johnson och Mercer (2002) samt Gorton och Rouwenhorst (2006) finner 

liknande förhållanden gällande råvaror. Dessa studier undersöker dock inte 

tidsvarierande förhållanden. Idzorek (2006) finner negativ till svagt positiv korrelation 

samt att den varierar över tid utan absoluta trender. I Chong och Miffre (2010) visas för 

perioden 1980 - 2006 och i Büyüksahin, Haigh och Robe (2010) för perioden 1991 - 

2008 att korrelation mellan råvaror och aktier är osignifikant olika noll. Vidare 

diskuteras att den villkorliga korrelationen märkbart varierat runt noll historiskt sett 

samt att den är betydligt lägre när risken på aktiemarknaden är hög. Författarna 

uppmuntrar således investerare att minska exponering till aktier och öka exponering 

till råvaror när osäkerheten på de traditionella marknaderna ökar. Flera studier på 

2010-talet (Cheung och Miu 2010; Daskalaki och Skiadopoulos 2011; Tang och Xiong 

2012; Silvennoinen och Thorp 2013) visar å andra sidan på ökad korrelation mellan 

tillgångsklasserna. Den sistnämnda undersöker perioden 1990 - 2009 och finner att 

den villkorliga korrelationen med aktier ökar från nära noll uppemot 0,5 för 

majoriteten av råvarorna. För de flesta metaller och en del agrikulturella produkter 

börjar ökningen vid sekelskiftet. 

Som fortsättning på exponeringsskiftningen som uppmuntras i exempelvis Chong och 

Miffre (2010) kan nämnas att en vanlig approach bland undersökningar som taktiskt 

ombalanserar portföljvikterna är användandet av en statlig styrränta som 

indikatorvariabel för förändring i penningpolitik (det vill säga ökad osäkerhet på de 

traditionella marknaderna). Jensen, Johnson och Mercer (2000) använder Federal 

funds styrränta och definierar expansiv (återhållsam) penningpolitik enligt de månader 

som föregås av en månad av ökad (sänkt) ränta. Datamaterialet som sträcker sig från 

1973 till 1997 delas in i 158 expansiva och 130 återhållsamma perioder och visar att 

aktier avkastar 21 procent (4 procent) under expansiva (återhållsamma) perioder 

medan motsvarande siffror för råvaruindexet GSCI är omsvängt; 4 procent respektive 

24 procent. Jensen, Johnson och Mercer (2002) gör samma uppdelning för 

datamaterialet som sträcker sig från 1973 till 1999 och visar att enbart ett av åtta 

råvarusegment (kreatur) presterar sämre i den återhållsamma fasen, dock inte ens 

signifikant. Av de andra sju presterar fem signifikant bättre. Gällande aktierna är 

resultaten de motsatta; de presterar signifikant bättre under de expansiva faserna. 

Woodard, Egelkraut, Garcia och Pennings (2011) finner liknande resultat; 
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återhållsamma perioder korrelerar med förbättrad prestation av GSCI. Optimala ex-

ante vikten för indexet är 6 procent (22 procent) under expansiva (återhållsamma) 

perioder och SK ökar från 0,77 för portföljen optimerad av aktier och räntepapper till 

1,34 när GSCI även inkluderas. 

Vikten av att i optimeringsproblemet beakta hävstång har undersökts i liten 

omfattning. Woodard, Egelkraut, Garcia och Pennings (2011) argumenterar att detta 

beror på att investerare och portföljförvaltare är ovilliga att utnyttja hävstång på grund 

av att implementerade exponeringsbegränsningar gör det oklart till vilken grad 

hävstång tillåts utnyttjas. Författarna undersöker portföljprestationer beaktat samt 

obeaktat hävstång för nio individuella råvarufuturer samt GSCI, S&P 500 och Lehman 

US Aggregate Bond Index för tidsperioden 1994 - 2006. Hävstångsscenariot 

konstrueras på så vis att råvaror ges vikt enligt viktningsprocenten multiplicerad med 

kontraktsvärdenas andel av totala portföljen. Tangentportföljer undersöks för 

uppsättningar av tre tillgångar (aktieindex, räntepappersindex samt antingen GSCI 

eller en individuell råvara), vilket begränsar tolkningsutrymmet. Aningen bakvänt är 

även att exponeringsbegränsningar för räntepapper implementeras efter att den 

initiella optimeringen påvisar ”för höga” vikter till räntepapper (mellan 86 och 88 

procent). Ex-post jämförelse av de tio optimerade portföljerna utan begränsningar visar 

att avkastningen inte varierar mycket över olika tidsintervall mellan scenariot där 

hävstång utnyttjas och scenariot där den inte utnyttjas. Däremot när 

exponeringsbegränsningar 0,4, 0,6 respektive 0,8 implementeras för räntepapper 

erhålls klara skillnader mellan de två scenarierna, även om skillnaden varierar 

beroende på vilken råvara som inkluderas i optimeringsproblemet. 

4.1 Två fallstudier 

Idzorek (2006) undersöker diversifieringsnyttan av råvaruindex som komplement till 

traditionella tillgångar och inkluderar i optimeringsproblemet tre aktieindex, nio 

ränteindex samt ett sammanfogat index av fyra råvaruindex. Författaren använder 

månatligt data för tidsintervallet 1970 till 2004. Undersökningens resultat 

kommenteras inte i termer av statistisk signifikans. 

Undersökningen analyserar först tidsvarierande korrelation och konstruerar sedan ex-

ante effektiva fronter enligt tre modeller. Istället för ex-ante används dock 

benämningen ”framåtblickande”, vilken alltså inte bör förväxlas med ex-post. Således 

undersöks i princip optimala scenarier vilket begränsar resultatens tolkningsutrymme. 
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Den första modellen som används är omvänd optimering, introducerad i Sharpe (1974). 

Denna är långt baserad på Sharpes tidigare arbete vad gäller CAP modellen och 

fördelar estimeringsfelet jämnare mellan tillgångarna. Den andra modellen, 

byggstensmodellen, modellerar förväntade avkastningar genom att dekomponera dem 

till ombalanseringsavkastning, inflation, reell riskfri avkastning och oförklarlig 

avkastning. Den tredje modellen kombinerar de två tidigare nämnda med hjälp av 

Black-Litterman modellen i Black och Litterman (1992). 

En framåtblickande front genereras som portföljer optimerade av enbart traditionella 

tillgångar och en front som portföljer optimerade av alla valda tillgångar. 

Utvärderingen av undersökningens resultat görs visuellt genom att jämföra fronterna i 

de olika scenarierna samt i absoluta mått genom att jämföra förväntad avkastning och 

SK för tre kriterier av de olika modellerna; låg risk (5 procent), moderat risk (10 

procent) och hög risk (15 procent). 

Korrelationsanalysen påvisar, i medeltal, negativ korrelation mellan såväl råvaror och 

aktier som råvaror och räntepapper. Korrelationen varierar över tid, dock inte enligt 

någon absolut trend utan i vågor. 

De framåtblickande fronterna av totala portföljerna överpresterar i samtliga scenarier 

motsvarande fronter av de traditionella portföljerna i visuella mått. Författaren 

konstaterar att totala portföljen, enligt medeltalet av de tre kriterierna, avkastar 0,35 

procent högre än traditionella portföljen enligt den första modellen. Vad gäller SK är 

medeltalet för den tidigare portföljen 0,52 och den senare 0,48. Den andra modellens 

resultat favoriserar totala portföljen ytterligare; överavkastningen stiger till 0,77 

procent och SK för portföljerna är 0,40 respektive 0,31. Även Black-Litterman 

modellen uppvisar liknande resultat; totala portföljen överavkastar 0,36 procent och 

SK är 0,44 respektive 0,38. 

Avslutningsvis summerar författaren (i) att råvaror spelar en viktig roll inom strategisk 

tillgångsallokering, (ii) att risken för att råvaror dramatiskt skulle underprestera 

traditionella tillgångar på lång sikt är låg och (iii) att den väsentliga aktuella risken är, 

hypotetiskt sett, ökad korrelation mellan råvaror och traditionella tillgångar. 

Återigen bör dock poängteras att undersökningen antar nästintill optimala scenarier. 

Detta till skillnad från exempelvis You och Daigler (2013) som, mera verklighetstroget, 

fokuserar på ex-post prestationer. 
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You och Daigler (2013) undersöker diversifieringsnyttan av råvarufuturer som 

komplement till traditionella tillgångar och inkluderar i optimeringsproblemet de 39 

mest aktivt handlade finansiella kontrakten på amerikanska futurmarknaden för 

tidsperioden 1994 - 2010. Av dessa kontrakt är två råvaruindex, fem aktieindex, sex 

räntepapper, sju valutor och 21 råvaror. Bland råvarorna är tre metaller, fyra 

energiprodukter och 14 agrikulturella produkter. En traditionell jämförelseportfölj som 

inkluderar enbart aktieindex och räntepapper konstrueras. Som delmotivering till valet 

av MV modellen hänvisar författarna till påvisad oskiljaktighet i prestanda mellan 

statiska och dynamiska modeller i Moreno, Marco och Olmeda (2005). För 

undersökningen övervägs vecko- alternativt månadsdata och veckodata väljs eftersom 

(i) denna riskhorisont är mera realistisk i praktiken och (ii) månadsdata skulle generera 

för få observationer för parameterskattningen. Datamaterialet delas upp i tio årliga 

perioder på grund av begränsningar i datasekvensens längd för det valda 

utvärderingsprogrammet. 

För att bestyrka resultatens tillförlitlighet appliceras två statiska modeller utöver den 

naiva strategin. Dels appliceras MV modellen och dels diagonalmatrismodellen som 

föreslås i Sharpe (1963). Den senare utnyttjar marknadsmodellen; 

:D� = zD + {D:k� + |D ,																																																																																												�19� 
och definierar samvariationen mellan tillgång F och tillgång } som antingen noll eller 

variansen av feltermen |D , till skillnad från MV modellen som antar att alla tillgångar 

sinsemellan samvarierar på olika plan. I marknadsmodellen avser :D� och :k� 
avkastning av individuella tillgångar respektive marknadsindexet vid tid � medan zD 
och {D avser interceptet respektive känslighet till marknadsindexet. Traditionella 

respektive totala (det vill säga inklusive individuella råvaror) portföljer av hög, moderat 

och låg risk konstrueras med respektive modeller. Portföljerna utvärderas enligt SK, 

Sortino kvot, VaR (”Value-at-Risk”) samt MVaR som skiljer från VaR genom 

beaktandet av även skevhet och kurtosis. I termer av statistisk signifikans appliceras t-

test på Sharpe kvoterna, vilket inte är ett bra val eftersom risken för typ-1 och typ-2 fel 

vid tolkning av teststatistkorna är påtagliga för korrelationer mindre än 0,75 (Opdyke 

2007)10. Sortino kvoten mäter avkastning i förhållande till risk i bemärkelsen negativ 

avkastning medan VaR mäter sannolikheter för olika nivåer av förlust. Optimala 

portföljer genereras ex-ante och utvärderas sedan i ett stabilitetstest där ex-ante 
                                                        
10 Författaren härleder en fördelning för SK robust för skevhet och kurtosis vars motsvarande parvisa 
teststatistikor uträknas med hjälp av korrelationer mellan de testade portföljernas SK. 
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estimat jämförs med ex-post resultat. I stabilitetstestet sökes också efter 

instabilitetsdrivande faktorer i en separat regression med vikten som beroende variabel 

och avkastning, standardavvikelse samt korrelation som oberoende variabler. 

Korrelationsanalysen visar att korrelation inom segment är markant högre än dessa 

emellan, vilket indikerar att det är mera lönsamt att allokera kapital över olika segment 

än inom samma. Ex-ante uppvisar den totala tangentportföljen i jämförelse med den 

traditionella tangentportföljen 8,05 gånger högre SK. Den förstnämnda överpresterar 

den senare även sett till stabiliteten av placeringen av den effektiva fronten när åren 

1994, 1998, 2002 och 2006 undersöks. Även Sortino kvoterna, VaR och MVaR stöder 

samma slutsats gällande förhållandet mellan de två portföljerna. Stabilitetstestet visar 

att de verkliga ex-post avkastningarna av alla ex-ante optimerade portföljer sjunker. 

Likväl ligger den totala tangentportföljens ex-post resulterande front ovanför 

traditionella tangentportföljens ex-ante effektiva front i majoriteten av scenarierna (det 

vill säga de olika risknivåerna för de olika undersökningsåren), vilket påvisar 

råvarornas klara diversifieringspotential. Den naiva portföljen uppvisar lika bra eller 

bättre förhållande mellan risk och avkastning som de optimerade portföljerna i 10 av 16 

scenarier. Vidare finner författarna att skillnaden mellan ex-ante- och ex-post resultat 

är större ju högre risk som eftersträvas. Mera stabilitet mellan ex-ante och ex-post 

resultat efterlyses för att erhålla bredare praktisk tillämpbarhet av MV. 

4.2 Sammanfattning 

I tabell 1 sammanfattas den för denna undersökning mest relevanta tidigare 

forskningen. Återigen bör poängteras att ämnesundersökningen historiskt sett uppvisar 

hög variation; varje undersökning är unik sett till kombinationen av metodik, strategi, 

kriterier och utvärderingsmått. Emedan alla i tabellen redovisade undersökningar 

åtminstone tangerar syftet av denna undersökning bereds kanske bredaste möjligheten 

till jämförelse just i Idzorek (2006) och You och Daigler (2013). 
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Tabell 1 Sammanfattning av tidigare undersökningar 

Författare 
Dataintervall / 
undersöknings-

period 

Tillgångar (* för 
börsnoterde) Metod 

Estimeringslängd* / 
ombalanseringsfrek-

vens* (*månader) 
Övergripande resultat 

Gorton och 
Rouwenhorst 

(2006) 

Månatligt /   
1959-2004 

36 råvaror* samt 
sammanfogad 
portfölj enligt 

lanseringsmånad 

Naiv viktning. Ex-post 
utvärdering enligt SK. - / Vid behov 

Indexet ger samma avkastning och SK som aktier 
men uppvisar negativ korrelation med aktier och 

räntor 

Idzorek 
(2006) 

Månatligt /    
1970-2004 

Tre aktieindex*, 
nio ränteindex*, 

en 
sammanfogning 

av fyra 
råvaruindex 

Omvänd optimering, 
byggstensmodellen samt 
en kombination av båda. 

Ex-ante utvärdering 
visuellt samt enligt 
avkastning och SK. 

Nämns ej / 1 

Råvaror negativt / svagt positivt korrelerade med 
aktier och räntor. Totala portföljen uppvisar 

bättre avkastning och SK än traditionella 
portföljen i samtliga scenarier (låg-, moderat- och 

hög risk). 

Woodard, 
Egelkraut, 
Garcia och 
Pennings 

(2011) 

Dagligt /         
1994-2006 

Ett aktieindex, ett 
ränteindex, ett 

råvaruindex, nio 
råvaror* 

MV optimering med/ 
utan hävstång. 

Räntepapper begränsas 
till 40, 60, 80 och 100 

procent. Ex-ante 
utvärdering (SK). 

Nämns ej / 1, 2, 6, 12 
och 24 

Råvaror diversifierar traditionell portfölj, speciellt 
under återhållsamma faser. I medeltal är SK när 

hävstång beaktas 0,45 (traditionell), 0,78 
(traditionell + GSCI) och 0,54 (traditionell + 

individuell råvara) och motsvarande 0,45, 0,72, 
0,54 utan hävstång. 

Daskalaki 
och 

Skiadopoulos 
(2011) 

Månatligt /    
1989-2009 

Ett aktieindex, ett 
ränteindex, två 

råvaruindex* och 
fem råvaror* 

Optimering med MV och 
stokastisk diskonterings-

faktormodell, utilitets-
preferenser som kriterier. 
Ex-post utvärdering dels 

enligt SK. 

36, 48, 60, 72 /   
Nämns ej 

Ex-ante adderar råvaror värde enligt 
diskonteringsfaktor approachen men inte enligt 

MV. Ex-post överpresterar traditionella portföljen 
den som även inkluderar råvaror enligt båda 

metoderna. 

You och 
Daigler 
(2013) 

Veckovist /    
1994-2010 

Fem aktieindex, 
sex räntor*, sju 

valutor*, två 
råvaruindex* och 

21 råvaror* 

MV optimering samt naiv 
viktning. Ex-post 

utvärdering med SK och 
stabilitetsregression. 

12 / 12 

Låga korrelationer mellan råvarugrupper. Ex-ante 
uppvisar totala tangentportföljen åtta gånger 

högre SK än traditionella tangentportföljen. Om 
än förhållandet avkastning/risk sjunker ex-post 
bibehålls inbördes rangordningen. Naiv viktning 
överpresterar MV optimering i 10 av 16 scenarier. 
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5 METODIK 

Tidigare studier fokuserar främst på ex-ante resultat medan deras stabilitet i ex-post 

miljö ofta förbises (You och Daigler 2013). Med all logik erhåller investeraren ingen 

väsentlig information genom att optimera en portfölj på basis av en given historisk 

period och konstatera att portföljen presterar bra under den perioden. Vad som 

intresserar är hur portföljen presterar efter perioden ifråga. Detta, vilket visualiseras i 

figur 8, är grundtanken vid formationen av metodiken i denna undersökning. 

 

Figur 8 Metodikens grundtanke 
 

Flera ställningstaganden bör dock göras före vidare utformning. Två initiella 

frågeställningar är huruvida och i vilken omfattning hävstång ska utnyttjas samt på 

vilken nivå futurernas (sinsemellan varierande) kontraktsstorlek behöver beaktas. 

Möjligheten att i praktiken kunna investera andelen av investeringskapitalet utanför 

kontolimiten i övriga tillgångar (ändamålsenligt riskfria såsom det amerikanska 

räntepappret T-bill i Jensen, Johnson och Mercer 2002) är av mindre betydelse 

eftersom relativa portföljpresteringar undersöks. Tacklingen av kontraktsstorleken är 

lika simpel. Fördelen är att detta är en undersökning, inte en investering i dess 

praktiska bemärkelse. Vid en ”riktig” investering bör viktningsförslaget med beaktande 

av kontraktsstorlekarna omvandlas till antal futurkontrakt före ex-post allokeringen, 

medan MV viktningsförslaget som sådant är tillräckligt för syftets undersökning 

eftersom förhållandet  xj�xt�CFC~ ��C�,x���  är konstant11. Eftersom limiten varierar 

stort futurer emellan och MV modellen kan föreslå en bråkdelsprocent av totala 

portföljen till ett visst instrument så bör konstateras att resultaten bäst tolkas utgående 

från stora (institutionella) investerare. Denna tolkningskompromiss är dock av ringa 

                                                        
11 Kontrakt avser i denna mening varje enskild enhet av kontraktsstorleken, såsom diskuterat i kapitel 1.5 
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betydelse utgående från diskussionen i Stoll och Whaley (2010); portföljförvaltning 

med råvarufuturer kräver sofistikerade handelssystem och lämpar sig därmed bäst för 

större investerare. 

Transaktionskostnader antas vara 0,1 procent per affär12. Algoritmen tar omsättningen 

vid varje ombalansering i beaktande och genererar transaktionskostnader därefter. 

Transaktionskostnader genereras som sig bör för såväl öppnande som stängning av 

positioner. Vid sidan av ex-ante och ex-post resultat som utgör stommen för denna 

undersökning analyseras även glidande korrelation. 

5.1 Ex-ante optimering 

För ex-ante portföljoptimeringen används MV modellen introducerad tidigare. 

Estimeringsfönstrets längd varierar kraftigt i tidigare studier; från ett år upp till sex år 

(se tabell 1). Återigen, eftersom relativa portföljprestationer ämnas undersökas, 

minskas fokus på att välja ett sådant fönster som maximerar avkastningen. Estimering 

väljs till ett år eftersom det är det kortaste i tidigare studier men då ändå används för 

en lägre ombalanseringsfrekvens än den som används i denna undersökning. 

Ombalansering av tillgångsvikter görs eftersom framtida utsikter förändras och därmed 

också de förväntade avkastningarna. Såsom diskuteras i kapitel 2.4 uppvisar 

individuella råvaror sinsemellan olika underliggande riskfaktorer vilka gör dem mera 

attraktiva för aktiva förvaltare, medan passiva förvaltare kanske hellre investerar i ett 

index som ombalanseras på årlig basis och samtidigt är färdigt diversifierat. Även om 

den individuella portföljen kräver större underhållningsinsats bereder den fördelen att 

investeraren vid oförutsedda marknadsrörelser responsivt kan ombalansera 

tillgångsvikterna.  För att låta denna fördel komma till sin rätta ombalanseras 

portföljerna med 6 månaders mellanrum, såsom även görs i Woodard, Egelkraut, 

Garcia och Pennings (2011). 

Eftersom ombalanseringen sker per automatik är dess frekvens i praktiken irrelevant. 

Generering av portföljsekvenserna behöver dock skräddarsys; således eftersträvas en 

koncis, dock tillräcklig, sekvensstruktur. Antalet sekvenser växer enligt antalet 

tidsintervall, portföljuppsättningar, strategier, kriterier och begränsningar. 

                                                        
12 Som jämförelse kan nämnas exempelvis att den lägsta nivån av transaktionskostnader på Nordnet 
(www.nordnet.fi) är 0,06 procent per affär och att Nordeas (www.nordea.fi) nivåer varierar mellan 0,06 
och 0,20 procent per affär. 
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För att bestyrka resultatens tillförlitlighet och samtidigt beakta möjliga strukturella 

brytningspunkter i datamaterialet undersöks tre tidsintervall, vilket behandlas närmare 

i datakapitlet. Majoriteten av tidigare studier begränsar undersökningen till endast lång 

positionering. Eftersom positioneringen är en central egenskap av futurer kommer 

även kort positionering att tillåtas i denna undersökning. Som poängteras i Brailsford, 

Corrigan och Heaney (2000) ger traditionella MV modellen negativ vikt åt kort 

position, vilket är snedvridande åtminstone i futurportföljer eftersom kort position 

precis som lång position kräver kapitalinsats i form av limit. Vidare finns ingenting som 

säger att en viss tillgång inte skulle ges såväl negativa som positiva vikter. Kort 

positionering tillämpas således inom ett MV ramverk bäst genom att utnyttja hävstång 

och applicera positioneringsbegränsningar. Denna undersökning applicerar en så 

kallad 130-30 struktur, vilken blivit en populär hedgefondstrategi under 1990- och 

2000-talet. Såsom påpekas i Johnson, Ericson och Srimurthy (2007) bibehålls 

marknadsexponering 100 procent genom att till 130 procent av investeringskapitalet 

ingå långa positioner och till 30 procent korta sådana. Hävstången är däremot 1,6 =���%2|���%|���% , vilket med bred marginal faller under 20 som tidigare jämfördes med ett 

medeltal av futurers maximala hävstång. Gällande vilka portföljer på effektiva fronten 

som undersöks förekommer i existerande litteratur åtminstone följande kriterier; 

relativ och absolut risk aversion via utilitetsfunktioner, målavkastning, målrisk, 

minimivarians och tangentportföljen. Av jämförelseskäl väljs de två sistnämnda samt 

ytterligare målavkastningen 15 procent som är en vanlig nivå bland 

råvaruhandelsrådgivare (Makin 2012). Vidare bör fastställas uppsättningarna av de 

portföljer som enligt ovan nämnda preferenser undersöks. Denna del utformas i 

enighet med avhandlingens syfte; (i) den traditionella (MV optimerade) portföljen 

(härefter MVpTr) vilken optimeras av aktieindex och ränteindex, (ii) portföljen som 

optimeras av råvaruindex, aktieindex och ränteindex (härefter MVpRi) och (iii) 

portföljen som optimeras av individuella råvaror, aktieindex och ränteindex (härefter 

MVpIr). Därutöver konstrueras även naiva portföljer av respektive 

portföljuppsättningar vilka inte optimeras eller ombalanseras överhuvudtaget (härefter 

pTrNaiv, pRiNaiv respektive pIrNaiv) utan konstrueras enligt en jämn viktning (1 C� ) av 

alla valda tillgångar. 

Optimeringen tillämpas genom objektorienterad programmering i Matlab13. Detta görs 

alltså för tre tidsperioder, två strategier, tre kriterier och tre portföljuppsättningar vid 

                                                        
13 Algoritmen presenteras i Appendix 1 
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20 tidpunkter (den initiella optimala portföljen samt 19 efterföljande ombalanseringar 

med sex månaders mellanrum), vilket ger totalt 1080 ex-ante optimerade portföljer. I 

enlighet med Brandimarte (2006:73-74) söks de värden som minimerar 

portföljvariansen i formel (14), enligt det kvadratiska programmeringsproblemet; 

�FC	�XY]X			�			XYT = TZ , XY1 = 1S�	,																																																	�20� 
där TZ avser målavkastningen, det vill säga den eftersträvade förväntade 

portföljavkastningen. 

Problemlösningen gällande minimivariansportföljen ges till fullo av formel (20), medan TZ = 0,15 appliceras gällande målavkastningsportföljen. Gällande tangentportföljen 

löses programmeringsproblemet; 

�xH	 �XYT − ,√XY]X 				�			,Y1 = 1S�.																																																																											�21� 
Vidare, för att undvika oproportionerliga viktningar till räntepapper såsom i Woodard, 

Egelkraut, Garcia och Pennings (2011), implementeras på samma vis för samtliga 

strategier exponeringsbegränsningen X(äM��ZlZZ�( ≤ 0,5. Begränsningen appliceras på 

segmentnivå. 

5.2 Ex-post prestation 

Som tidigare nämns testas portföljerna genom att applicera vikterna som erhålls enligt 

MV optimeringen (tid �) vid därpå följande tidsperiod (tid � + 1). Portföljerna 

utvärderas enligt SK och MDD. 

Såsom tidigare nämns är statistisk utvärdering via konfidensintervall problematisk vad 

gäller SK. Av denna orsak jämförs bådadera som sådana och inte i termer av statistisk 

signifikans. 

Två nollhypoteser formuleras enligt följande; 

���∶	en portfölj konstruerad av individuella råvarufuturer och traditionella tillgångar 

ger inte bättre resultat i termer av SK och MDD än en portfölj konstruerad av 

råvaruindex och traditionella tillgångar. 
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��� ∶	inkludering av individuella råvarufuturer i en traditionell portfölj förbättrar 

inte resultatet i termer av SK och MDD. 
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6 DATA 

Datat för den empiriska undersökningen sträcker sig från 1.1.2002 till 31.12.2012 och 

erhålls från Bloomberg. Datat för år 2002 används enbart för inkörning av ex-ante 

optimeringen, medan totala undersökningsintervallet med start 2003 är tio år långt. 

Inklusive riskfria räntan består datamaterialet av 32 tillgångar och antalet 

observationer uppgår till 18 368. 

Tidigare studier använder månads-, vecko- eller dagligt data. Denna undersökning 

använder veckodata av samma orsaker som i You och Daigler (2010, 2013) vilka 

tidigare nämns. Veckoobservationerna är medeltal av veckans fem stängningskurser för 

att ytterligare reducera brus. Vid avsaknad av stängningspriser, till följd av bankhelger 

och dylikt, används den senast tillgängliga stängningskursen. 

Gällande valet av individuella futurer beaktas i rangordning (i) tillgänglighet av data, 

(ii) representation från samtliga segment och (iii) handelsvolym. Tillgängligheten av 

data avser den aspekten att data för valda kontrakt bör finnas tillgängligt för hela 

undersökningsintervallet. Exempelvis futuren av grisfläsk avlistades år 2011 och är 

därmed utesluten ur undersökningen. Representation av samtliga segment (energi, 

bas- och ädelmetaller, kreatur, mjukvaror och grödor) är önskvärt eftersom olika 

segment besitter olika underliggande riskfaktorer och därmed uppvisar unika 

potentiella diversifieringsfördelar. Volym avser antalet handlade kontrakt och beaktas 

logiskt på grund av den höjande effekten, refererad till som smal handel (”thin 

trading”), handel tenderar ha på prisutveckling för illikvida tillgångar. För detta 

ändamål används Bloombergs kumulativa serier, det vill säga enskilda futurers 

samtliga maturiteters kumulativa volym. Kontraktsrullningen hanteras genom att 

använda Bloombergs rullande futurserier, enligt vilka kontraktsmånad automatiskt 

byts när volymen storleksmässigt skiftar månad. 

Index överlag fungerar främst som måttstockar och är otillgängliga för handel, medan 

en del index däremot finns tillgängliga för handel som futurer. Tidigare studier 

undersöker till största delen icke-börsnoterade index av aktier, råvaror och 

räntepapper medan denna undersökning följer ett mera realistiskt upplägg genom att 

enbart inkludera börsnoterade instrument. Denna inriktning begränsar naturligtvis 

urvalet i viss mån. 
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Utbudet av aktieindexfuturer är relativt brett och dessa väljs enligt kriterierna (i) och 

(iii) ovan. Däremot finns inga räntepappersindex tillgängliga för handel (exempelvis 

används det icke-börsnoterade indexet Lehman US Aggregate Bond Index i flera 

studier) utan istället väljs individuella räntepapper. Även dessa väljs som futurer 

eftersom den semi-årliga ombalanseringsfrekvensen annars maximalt skulle tillåta sex-

månaders räntepapper. Likt aktieindexfuturerna väljs även räntepappersfuturerna 

enligt kriterierna (i) och (iii). Gällande råvaruindexen är valmöjligheterna ytterst 

begränsade i och med att Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) är enda 

råvaruindexfuturen med tillräckligt lång prishistorik. Russell 2000 och 

Reuters/Jefferies CRB indexfuturerna är främsta alternativen men faller bort i enlighet 

med första kriteriet. 

GSCI viktas utan ytterligare begränsningar enligt ett fem års glidande medelvärde av 

världsproduktion (Fabozzi, Füss och Kaiser 2008:14) vilket ger klar koncentrering till 

energisegmentet medan indexet i övrigt historiskt sett varit tämligen väldiversifierat, se 

kompositioner under valda år i appendix 2. Ytterligare värt att notera är (i) att 

variationen är väldigt liten över åren och (ii) att 19 av de 23 futurer i indexet finns 

bland de 22 råvarufuturer som inkluderas i denna undersökning (jämför tabell 2 och 

3). 

Som riskfri ränta används amerikanska sex månaders Treasury bill, för vilket data 

erhålls från Federal Reserves internetsidor14. Detta räntepapper används, visserligen i 

varierande maturiteter, i flera liknande studier. Maturiteten på sex månader används 

för att matcha undersökningens ombalanseringsfrekvens. Räntan varierar mellan 0,03 

(26.8.2011) och 5,10 procent (07.07.2006). 

6.1 Deskriptiv statistik 

Deskriptiv statistik för futurernas avkastningsserier presenteras i tabell 2, där T avser 

medelavkastning, < avser standardavvikelse, � står för skevhet, ] för kurtosis, �� för 

Jarque-Bera teststatistikan och C avser antalet observationer. På grund av deras bättre 

statistiska egenskaper används genomgående logaritmerade avkastningar enligt; 

,� = 100 ∗ ln��� ����� �,																																																																																�22� 
där �C är den naturliga logaritmen och � avser pris. 

                                                        
14 www.federalreserve.gov 
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Tabell 2 Deskriptiv statistik för de veckovisa logaritmerade avkastningarna 2003-2012 

Typ av futur Produktnamn Kod µ (%) σ (%) S K JB n 

Energi Naiv portfölj pNaiv 0,05 1,59 -0,89 2,93 68,54* 521 

Energi Lättolja (WTI) CL -0,02 3,99 -0,83 2,32 70,42* 521 

Energi Lättolja (BrentCrude) LCO 0,18 3,82 -0,87 2,71 67,23* 521 

Energi Naturgas NG -0,75 5,77 0,13 0,80 106,80* 521 

Energi Bensin (Rbob) RB 0,23 4,31 -0,55 2,00 47,92* 521 

Basmetall Aluminium MAL 0,08 2,61 -0,19 1,10 81,80* 521 

Basmetall Koppar MCU 0,31 3,29 -0,61 2,24 44,47* 521 

Basmetall Zink MZN 0,19 3,76 -0,56 1,04 110,98* 521 

Basmetall Bly MPB 0,32 4,40 -0,33 1,08 89,15* 521 

Ädelmetall Guld GC 0,25 2,22 -0,46 1,98 40,64* 521 

Ädelmetall Silver SI 0,30 4,07 -0,89 2,47 75,38* 521 

Ädelmetall Platinum PL 0,17 2,89 -1,05 4,17 125,10* 521 

Kreatur Välgött kreatur LC -0,02 1,81 -1,35 12,25 2014,11* 521 

Kreatur Avelssvin LH -0,22 2,56 -0,23 0,48 142,78* 521 

Mjukvaror Socker SB 0,02 3,86 -0,14 0,67 119,27* 521 

Mjukvaror Kaffe KC -0,08 3,55 0,00 0,73 112,25* 521 

Mjukvaror Bomull CT -0,07 3,59 -0,05 0,15 176,25* 521 

Mjukvaror Kakao LCC -0,07 3,11 0,05 0,75 109,91* 521 

Grödor Majs C -0,04 3,69 -0,19 1,31 65,04* 521 

Grödor Sojabönor S 0,18 3,20 -0,56 1,25 94,00* 521 

Grödor Sojamjöl SM 0,28 3,52 -0,37 1,08 91,99* 521 

Grödor Vete W -0,13 3,91 0,25 0,61 129,11* 521 

Grödor Raps RS -0,08 2,46 -0,57 1,86 56,39* 521 

Räntepapper Eurodollar ED 0,02 0,14 -0,30 2,32 17,89* 521 

Räntepapper USA 10år (T-note) TY 0,09 0,70 0,02 1,58 43,63* 521 

Räntepapper USA 2år (T-note) TU 0,02 0,17 0,05 2,51 5,51** 521 

Räntepapper USA 5år (T-note) FV 0,06 0,45 0,03 0,81 104,07* 521 

Aktieindex S&P 500 (USA) ES 0,09 2,04 -1,36 9,29 1019,56* 521 

Aktieindex Eurostox50 (Europa) FESX 0,05 2,54 -0,59 3,73 42,35* 521 

Aktieindex CAC 40 (Frankrike) FCE 0,06 2,45 -0,64 3,49 41,17* 521 

Aktieindex DAX (Tyskland) FDAX 0,14 2,66 -0,91 4,30 109,11* 521 

Råvaruindex GSCI GD 0,01 2,95 -0,71 1,42 97,72* 521 
Obs.: Nollhypotesen av det chi2 fördelade Jarque-Bera testet är att avkastningarnas skevhet och kurtosis 
passar en normalfördelning. Suffixen */** avser statistisk signifikans på en/fem procents nivå. 
 
Största delen av tillgångarna uppvisar platykurtiska fördelningar med tjocka svansar på 

vänstra sidan, det vill säga att nedsidans risk är större än uppsidans. Nollhypotesen av 
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normalfördelade logaritmerade avkastningar förkastas med 99 procents 

konfidensintervall för alla förutom en tillgång, USA 2år, för vilken nollhypotesen 

förkastas med 95 procents konfidensintervall. Detta betyder att MV modellen inte 

nödvändigtvis presterar lika bra som andra modeller som tar högre moment såsom just 

skevhet och kurtosis i beaktande. 

Prisutvecklingar för valda instrument visualiseras i figur 9. Datamaterialet 

kännetecknas av hög volatilitet. Även om utvecklingen är svår att generalisera i och 

med att spridningen instrumenten emellan är så stor kan konstateras att förutom 

droppet vid finanskrisen från mitten av 2008 till början av 2009 är de 

instrumentspecifika utvecklingarna överlag relativt entydiga. Risken att resultatens 

tolkning fullständigt ändras till följd av detta halvår beaktas genom att urvalet delas 

upp enligt före kris (1.1.2003 - 30.6.2008) och efter kris (1.1.2009 – 31.12.2012) och 

utöver totala urvalet undersöks separat. 

 

Figur 9 Prisutveckling för valda futurer 2003-2012 

Obs.: prisserierna är indexerade till 100 och förkortningarna sorterade enligt storlek på sista observationen 
så, att förkortningen av tillgången med högsta pris ges först. 

I tabell 3 presenteras korrelationer mellan råvaror och övriga tillgångsklasser. De 

individuella råvarorna har segmenterats av utrymmes- och överblicksskäl. Något 

överraskande är att råvaruindexet GSCI nästan perfekt positivt (0,95) korrelerar med 
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energisegmentet, även om indexet klart är koncentrerat till detta segment. 

Räntepappren uppvisar som enda tillgångsklass negativa korrelationer till samtliga 

klasser. Korrelationen mellan råvaror och aktieindexen är svagt till måttligt positiva. 

Således uppvisar råvarorna alltså potentiell diversifieringsnytta som komplement till de 

traditionella tillgångsklasserna. 

Tabell 3 Korrelationsmatris för grupperade tillgångar 2003-2012 

  
Energi 

Bas-
metaller 

Ädel-
metaller 

Kreatur 
Mjuk-
varor 

Grödor 
Ränte-
papper 

Aktie-
index 

GSCI 
  

Energi 1         
        

Bas-
metaller 0,41 1        

       
Ädel-

metaller 
0,41 0,55 1       

      
Kreatur 0,13 0,12 0,06 1      

     
Mjuk-
varor 

0,31 0,40 0,42 0,07 1     
    

Grödor 0,33 0,34 0,37 0,04 0,49 1    
   

Ränte-
papper 

-0,15 -0,23 -0,01 -0,08 -0,14 -0,11 1   
  

Aktie-
index 

0,26 0,43 0,25 0,14 0,27 0,25 -0,36 1  
 

GSCI 0,95 0,53 0,52 0,15 0,42 0,47 -0,17 0,32 1 
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7 RESULTAT 

Detta kapitel dokumenterar undersökningens resultat. I huvudsak delas de in i ex-ante 

optimering och ex-post portföljprestering även om viss tyngd inledningsvis läggs på 

undersökning av korrelation över tid. Emedan tolkningen av korrelations- och 

optimeringsdelen är mera abstrakta går presteringsdelen in på absoluta mått och står 

för den huvudsakliga syftesundersökningen. De två sistnämnda delarna följer i stort 

sett samma struktur; för såväl strategin som enbart tar långa positioner som strategin 

som även tillåter kort positionering undersöks portföljuppsättningarna MVpTr, MVpRi 

och MVpIr enligt kriterierna målavkastningsportföljen, tangentportföljen och 

minimivariansportföljen. Ex-post undersöks tidsperioderna före kris, efter kris samt 

hela intervallet. Utöver nämnda portföljer jämförs även naiva portföljer av respektive 

portföljuppsättningar (pTrNaiv, pRiNaiv respektive pIrNaiv) för att styrka resultatens 

pålitlighet. 

7.1 Korrelation över tid 

Figur 10 visar glidande korrelation mellan 2004 och 2013. I den högra delen där 

råvaror representeras av en naivt viktad portfölj av alla individuella råvaror framgår 

tydligt att deras korrelation med aktier perioden igenom har en ökande trend, vilket 

överensstämmer med nyliga undersökningar (Cheung och Miu 2010; Daskalaki och 

Skiadopoulos 2011; Tang och Xiong 2012; Silvennoinen och Thorp 2013). 

Korrelationen är även synnerligen hög under slutet av perioden; över 0,5 efter 2010. 

Baserat på tabell 3 är det väntat att räntepapper mestadels negativt korrelerar med 

såväl aktier som råvaror samt att korrelationen är aningen lägre med aktier. Intressant 

är dock att korrelationen med bådadera har en sjunkande trend perioden igenom, i 

synnerhet med råvaror. 
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Figur 10 Glidande korrelation på segment- och indexnivå 

Obs.: Av tydlighetsskäl används för de glidande korrelationerna ett estimeringsfönster på två år; därav 
startar intervallet 2004. Båda figurerna visar grupperade och naivt viktade tillgångar medan råvarorna i 

den vänstra är uppspjälkta i segment. Notera även att den indexerade grupperingen, det vill säga den 
gruppering som korrelation mäts mot, är olika mellan figurerna. 

Råvarorna spjälks upp i segment i den vänstra figuren vilket möjliggör undersökning av 

interna skillnader. Förutom boskapssegmentet, som ungefärligt korrelerar med aktier 

inom intervallet {(-0,1),(0,3)} utan någon visuellt urskiljbar trend, kännetecknas 

segmenten av ökande trender. Exempelvis under recessionsperioden 2008 till 2010 

som kännetecknas av sjunkande aktiepriser kan urskiljas att deras korrelation med 

samtliga råvarusegment ökar. Denna ökning är synnerligen stark med energisegmentet. 

Korrelationen med aktier sjunker måttligt för grödor och mjukvaror och starkt för 

ädelmetaller från slutet av 2007 till mitten av 2008, det vill säga finanskrisens 

epicentrum. Ädelmetallernas (och räntepapprens) utveckling under denna period 

stöder resonemanget i Hiller, Draper och Faff (2006) att de tenderar att korrelera 

negativt med effekten som ekonomisk och politisk osäkerhet har på aktie- och 

räntepappersmarknaden. Energisegmentet respektive GSCI korrelerar nästintill 

identiskt med aktier, vilket ter sig naturligt sett till korrelationen dessa emellan (0,95) 

såsom framgår ur tabell 3. Summa summarum indikerar analysen (i) att undersökning 

av råvarors diversifieringsnytta genom användande av GSCI som representant är 

otillräckligt samt likställt med användande av enbart energifuturer, (ii) att investering i 

råvaror med målet att erhålla diversifiering till aktier blivit mindre ändamålsenligt 

under 2000-talet och (iii) att räntepapper fungerar utmärkt som diversifieringsmedel 

till aktie- och räntepappersportföljer. 
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7.2 Ex-ante resultat 

Resultaten av ex-ante optimeringen med enbart lång positionering tillåten enligt 

kriteriet 15 procent målavkastning sammanfattas i figur 11 för respektive 

portföljuppsättningar för hela undersökningsintervallet. Emedan Figur 11a och 11b 

uppvisar relativt likartade rymder av effektiva fronter bereds klart högre nivåer av risk 

och förväntad avkastning när även individuella råvaror introduceras i 

optimeringsproblemet. För såväl figurerna 11a och -b som 12a och -b gäller stundvis att 

inga portföljer uppfyller kriteriet 15 procent som målavkastning, vilket syns som 

kraftiga svängningar i den röda linjen som visualiserar målavkastningsportföljerna. 

Detta gäller exempelvis runt årsskiftet 2009 för såväl MVpTr som MVpRi. Blotta ögat 

förmår också iaktta, exempelvis via röda linjen, att lutningen på fronterna för MVpIr 

avtar i lägre takt än för övriga. 

 

Figur 11 Glidande effektiva fronter med målavkastningsportföljer, lång positionering 

Obs.: för figur 11-14 gäller att röda linjen avser de glidande portföljerna föremål för undersökning och att 
färgskalan på grafytan är relativ enligt förväntad avkastning med exempelvis rött som representant för 

toppskiktet. Avkastning och standardavvikelse anges enligt annualisering i decimalform. 

När kort positionering och hävstång tillåts behöver skalan justeras i klart större 

omfattning än hävstångsgraden för att alla fronter ska rymmas med. Samtidigt blir 

hoppet mellan MVpIr och övriga portföljuppsättningar vad gäller placeringen av de 

effektiva fronterna större. Även detta ter sig logiskt sett till att råvarorna uppvisar hög 

volatilitet och extrem avkastning i såväl negativ som positiv bemärkelse – något som till 

fullo är möjligt att utnyttja när kort positionering tillåts. 
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Figur 12 Glidande effektiva fronter med målavkastningsportföljer, 130-30 
 

Sett till grafytan är figur 11 identisk med figur 13 och vice versa 12 med 14. Vad som 

skiljer är alltså placeringen av de glidande portföljerna föremål för undersökning. 

Något som sticker ut vad gäller tangentportföljerna i figurerna 13c och 14c är de höga 

förväntade årliga avkastningarna; stundvis 50 procent i den förstnämnda och stundvis 

uppemot 100 procent i den senare. 

 

Figur 13 Glidande effektiva fronter med tangentportföljer, lång positionering 

 

 

Figur 14 Glidande effektiva fronter med tangentportföljer, 130-30 
 

Såsom tidigare påpekats bör dock inga slutsatser om ex-post utfall göras på basis av ex-

ante optimeringen. Däremot stöder fronterna uppfattningen som ges av tabell 2 att 

råvaror som investeringsklass erbjuder hög riskexponering. Således bidrar de till större 

utrymme för variation i investerarens preferenser. 
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7.3 Ex-post resultat för långa strategin 

Långa strategins ex-post resultat sammanfattas i tabell 4 och portföljuppsättningarnas 

kumulativa förändring visualiseras i figurerna 15 till 18. Överlag föreligger stora 

skillnader mellan ex-ante optimering och ex-post resultat. You och Daigler (2013) 

finner liknande resultat, om än inbördes rangordningen uppsättningarna emellan i den 

undersökningen hålls oförändrad. De fyra kriterierna emellan (panel A-D i tabell 4) 

avkastar MVpIr mellan 3,44 och 6,26 procent, uppvisar standardavvikelser mellan 5,73 

och 16,47 procent samt SK mellan 0,28 och 0,40. Portföljuppsättningen uppvisar lägre 

avkastning, standardavvikelse och SK än MVpTr och MVpRi enligt kriterierna A och B. 

Därutöver är MDD nästan lika högt eller rentav högre, 13,95 respektive 19,75 procent, 

än den av övriga uppsättningar. Sett till kriterierna C och D uppvisar MVpIr högst risk 

men enbart delvis högre avkastning vilket genomgående resulterar i lägst SK (0,30 

versus 0,52 och 0,32 respektive 0,28 versus 0,31 och 0,30). Bland alla scenarierna i 

totala urvalet uppvisar målavkastningsportföljen av MVpRi såväl bäst avkastning (8,08 

procent) som SK (0,55). Medeltalet av kriteriernas SK är för uppsättningarna (MVpTr, 

MVpRi respektive MVpIr) 0,43, 0,40 respektive 0,32. Motsvarande siffror för 

perioderna före kris samt efter kris är 0,37, 0,99 respektive 1,03 samt 1,03, 1,11 

respektive 0,50. Bland alla scenarierna och perioder uppvisar målavkastningsportföljen 

av MVpRi såväl högst avkastning (14,64 procent) som SK (1,47). Den traditionella 

portföljuppsättningen uppvisar högst SK totalt sett enligt ökande trend, MVpRi 

uppvisar bättre SK under subperioderna medan finanskrisens epicentrum påverkar 

uppsättningen såpass mycket mer negativt än MVpTr att uppsättningen totalt sett 

uppvisar en något lägre SK. Även Daskalaki och Skiadopoulos (2011) finner att 

traditionella portföljen överpresterar övriga ex-post; däremot med ”krisperioden” 2005 

- 2008 som enda undantag vilket är motsatt resultaten i denna undersökning. MVpIr 

uppvisar klart lägst SK totalt sett även om den uppvisar den högsta kvoten under före 

krisperioden. Dessa resultat stöder korrelationsanalysens implikationer; korrelationen 

mellan aktier och råvaror ökar under 2000-talet vilket negativt påverkar den 

komplementerande diversifieringsnyttan dessa emellan. 

I fyra av de tolv scenarierna uppvisar MVpRi såväl högst SK som lägst MDD medan 

såväl MVpIr som MVpTr uppvisar motsvarande i två av scenarierna. Sett till enbart SK 

som fungerar som främsta utvärderingsmått är motsvarande antal 6, 3 respektive 3. 

Gällande den förstnämnda hypotesprövningen, det vill säga att pIr (antingen MV 

optimerad eller naivt viktad) inte överpresterar pRi i termer av SK och MDD, kan ur 

tabellen utläsas att den förkastas i enbart två scenarier. Detta är även fallet sett till 
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enbart SK. Gällande den senare hypotesprövningen, det vill säga att inkludering av 

individuella råvarufuturer i en traditionell portfölj inte höjer dess prestanda i termer av 

SK och MDD, är motsvarande antal fem. Sett till modellprestationer kan konstateras att 

den naiva portföljen i termer av SK presterar bättre än en optimerad portfölj i tolv av 27 

scenarier. 

Tabell 4 Resultat för långa strategin 

  2003-2012 2003-2008 2008-2012 

  pTr pRi pIr pTr pRi pIr pTr pRi pIr 

Panel A: minimivariansportföljen             

µ 4,60 4,46 3,44 3,87 5,54 5,87 9,45 8,44 3,00 

σ 6,77 6,31 5,73 5,45 2,87 4,32 6,66 5,34 5,66 

SK 0,42 0,43 0,30 0,18 0,92 0,69 1,35 1,49 0,45 

MDD 15,34 13,23 13,95 7,05 0,92 0,00 0,62 0,84 5,88 

Panel B: målavkastningsportföljen           

µ 6,14 8,08 5,47 8,78 14,64 7,81 4,66 6,28 7,40 

σ 9,40 11,49 9,27 9,30 7,98 4,93 8,75 9,12 11,52 

SK 0,47 0,55 0,40 0,63 1,47 0,99 0,48 0,64 0,60 

MDD 12,81 19,50 19,75 9,20 0,00 1,04 8,66 8,20 6,38 

Panel C: tangentportföljen             

µ 6,11 5,22 5,45 6,05 8,24 10,55 8,17 9,92 4,01 

σ 8,44 11,02 12,36 10,42 8,07 8,43 5,13 6,33 11,64 

SK 0,52 0,32 0,30 0,30 0,66 0,91 1,50 1,49 0,30 

MDD 17,61 25,81 25,40 14,21 7,03 1,72 2,33 0,63 6,90 
Panel D: naiva portföljen               

µ 4,16 4,21 6,26 5,09 6,53 11,80 7,04 7,12 11,35 
σ 7,95 8,39 16,47 6,03 3,89 5,72 8,34 8,09 16,54 
SK 0,31 0,30 0,28 0,36 0,93 1,55 0,79 0,82 0,66 
MDD 18,22 18,43 34,25 7,82 1,83 0,15 6,10 5,83 12,16 

Obs.: µ anges i procent enligt annualisering, σ i procent enligt medeltal och SK som medeltal. MDD anges 
naturligt som sådant i procent. Riskfria räntan för Sharpe kvoten beräknas enligt periodvisa medeltal. 
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Figur 15 Minimivariansportföljen, långa strategin 

Obs.: För figurerna 15-21 gäller att vänstra delen visualiserar kumulativ portföljprestering under såväl före 
krisperioden (fram till blåa streckade linjen) som hela undersökningsperioden. Högra delen visualiserar 

kumulativ portföljprestering under efter krisperioden. 

 

Figur 16 Tangentportföljen, långa strategin 

 

 

Figur 17 Målavkastningsportföljen, långa strategin 
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Figur 18 Naiva portföljen 

7.4 Ex-post resultat för 130-30 strategin 

Tabell 5 sammanfattar resultaten för strategin där kort positionering tillåts och 

hävstång appliceras och figurerna 19 till 21 visualiserar strategins kumulativa 

förändringar. Sett till hela urvalet presterar MVpIr dåligt i termer av avkastning. De tre 

kriterierna emellan (panel A-C i tabell 5) avkastar MVpIr mellan 1,72 och 4,99 procent, 

uppvisar standardavvikelser mellan 3,34 och 13,49 procent samt SK mellan 0,00 och 

0,39. För minimivariansportföljen genererar MVpIr mindre än hälften av övriga 

uppsättningars avkastningar medan risken är densamma vilket resulterar i stor skillnad 

i SK; 0,49, 0,49 respektive 0,00. Gällande tangentportföljen är det jämnare 

uppsättningarna emellan vad gäller såväl avkastning som risk vilket resulterar i sharpe 

kvoterna 0,47, 0,26 respektive 0,24. Däremot uppvisar MVpRi hög risk med ett MDD 

på 35,39 procent. MDD för samtliga scenarier i totala intervallet, vilket gäller såväl 

långa som korta strategin, infinner sig under finanskrisens epicentrum, mellan 2008 

och 2009, såsom tydligt framgår ur figurerna 15 till 21. Gällande 

målavkastningsportföljen ligger avkastningen på samma nivå som risken inom 

respektive portföljuppsättningar; däremot varierar nivån av dessa stort 

uppsättningarna emellan. MVpIr uppvisar återigen lägst SK (0,39) i jämförelse med 

0,66 och 0,80 för övriga. 

Medeltalet av kriteriernas SK för uppsättningarna enligt tabellens ordningsföljd, är 

0,54, 0,52 respektive 0,21. Motsvarande siffror för perioderna före kris och efter kris är 

0,42, 0,76 respektive 0,39 och 1,15, 1,17 respektive 0,18. Bland alla scenarier och 

perioder uppvisar målavkastningsportföljen av MVpRi under före krisperioden bäst 

avkastning (21,05 procent) medan högsta SK (1,81) ges av samma uppsättning för 

minimivariansportföljen under efter krisperioden. Enda negativa SK (-0,07) i 
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undersökningen infaller för minimivariansportföljen av MVpIr under efter 

krisperioden. 

I sex av nio scenarier uppvisar MVpRi såväl högst SK som lägst MDD medan MVpTr 

uppvisar motsvarande i två av scenarierna. MVpIr uppvisar inte i något scenarie högst 

SK medan den i ett scenarie uppvisar lägst MDD. Den förstnämnda hypotesen kan inte 

förkastas i något av de nio scenarierna, medan den senare hypotesprövningen i ett 

scenarie kan förkastas, eller två när enbart SK beaktas. Sett till modellprestationer kan 

konstateras att den naiva portföljen i termer av SK presterar bättre än en optimerad 

portfölj i 14 av 27 scenarier. 

Tabell 5 Resultat för 130-30 strategin 

  2003-2012 2003-2008 2008-2012 

  pTr pRi pIr pTr pRi pIr pTr pRi pIr 

Panel A: minimivariansportföljen             
µ 4,99 4,86 1,72 3,38 5,20 4,39 10,92 9,92 -0,06 
σ 6,65 6,37 6,65 5,53 3,33 5,05 6,41 5,22 7,55 
SK 0,49 0,49 0,00 0,08 0,69 0,29 1,63 1,81 -0,07 
MDD 13,91 12,70 18,54 7,24 0,97 2,43 0,00 0,00 12,49 

Panel B: målavkastningsportföljen           
µ 6,73 11,55 3,01 10,22 21,05 5,18 5,84 7,68 1,39 
σ 7,59 12,31 3,34 11,31 20,80 5,34 6,05 7,96 1,82 
SK 0,66 0,80 0,39 0,65 0,87 0,43 0,89 0,91 0,51 
MDD 29,92 22,06 19,80 19,15 0,00 7,50 2,69 2,47 14,11 

Panel C: tangentportföljen             
µ 6,93 5,83 4,99 9,49 12,26 7,99 7,66 8,59 1,96 
σ 11,12 15,86 13,49 12,60 12,81 11,03 7,79 10,16 17,18 
SK 0,47 0,26 0,24 0,52 0,73 0,46 0,92 0,80 0,09 
MDD 23,11 35,39 23,77 11,46 6,35 15,96 2,47 2,47 21,14 

Obs.: µ anges i procent enligt annualisering, σ i procent enligt medeltal och SK som medeltal. MDD anges 
naturligt som sådant i procent. Riskfria räntan för Sharpe kvoten beräknas enligt periodvisa medeltal. 
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Figur 19 Minimivariansportföljen, 130-30 strategin 

 

Figur 20 Tangentportföljen, 130-30 strategin 

 

 

Figur 21 Målavkastningsportföljen, 130-30 strategin 
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8 SLUTSATSER 

Avhandlingen undersöker diversifieringsnyttan av individuella råvarufuturer överlag 

samt deras relativa diversifieringsnytta i förhållande till råvaruindex. Undersökningens 

hörnstenar är analys av glidande korrelationer samt jämförelse av såväl ex-ante som 

ex-post prestationer av portföljer konstruerade baserat på relevanta 

tillgångsuppsättningar. Portföljkonstruktionen genomförs dels som optimering i 

enlighet med MV (”Mean-Variance”) modellen i Markowitz (1952) och dels som naiv 

viktning. Optimeringen baserar sig på tre kriterier; minimivariansportföljen, portföljen 

som eftersträvar 15 procent årlig effektiv avkastning samt tangentportföljen. 

Utvärderingen baseras på effektiva fronter, SK (Sharpe kvoten) samt MDD (“Maximum 

Drawdown”, det vill säga maximal avvikelse från högsta historiska nivån). 

Transaktionskostnader beaktas och algoritmen tar omsättningens tillförda kostnader i 

beaktande vid ombalansering. Förutom strategin som enbart tillåter lång positionering 

undersöks även en 130-30 strategi som genom applicerande av hävstång tillåter kort 

positionering enligt begränsningen 130 procent lång positionering och 30 procent kort 

sådan. Förutom hela tidsintervallet 2003 – 2012 undersöks även två delperioder som 

indelas i före krisperiod (fram till 30.6.2007) respektive efter krisperiod (från 

1.1.2009). 

Prisserierna för futurerna som undersöks är icke-normalfördelade, vilket ofta är fallet 

för finansiella tidsserier. Det faktum att MV modellen antar normalfördelade varianser 

är alltså ett tillkortakommande som inte kan undgås. I klartext är tolkningen av 

antagandet, vinklat till denna undersökning, att ex-post resultaten borde vara 

desamma som ex-ante resultaten. Även om detta inte är fallet kan MV modellen ändå 

motiveras med att relativ portföljprestering undersöks; tillkortakommandet borde 

påverka alla portföljer i samma omfattning och således inte deras inbördes 

rangordning. Normalfördelningsantagandet påverkar mera resonemang såsom 

huruvida investeraren som vill optimera en viss typ av portfölj gör bäst i att utgå ifrån 

MV modellen eller annan modell. 

Två hypoteser prövas. Den första nollhypotesen avser att portföljuppsättningen 

bestående av råvaror, aktie- samt räntepappersindex, antingen MV optimerad eller 

naivt viktad, inte överpresterar portföljuppsättningen bestående av råvaruindex, aktie- 

samt räntepappersindex i termer av SK och MDD. Den andra nollhypotesen lyder att 

inkludering av individuella råvarufuturer i en traditionell portfölj inte förbättrar dess 
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resultat i termer av SK och MDD. Måtten undersöks som sådana och inte i termer av 

statistisk signifikans på grund av svårhanterliga ekonometriska egenskaper. 

Resultaten visar relativt entydigt att råvaruportföljen varken överpresterar den 

traditionella eller råvaruindexportföljen, vilket delvis stöder korrelationsanalysen som 

uppvisar stigande korrelation mellan aktier och alla råvaror förutom boskap. Under 

långa strategin kan den förstnämnda nollhypotesen förkastas i enbart två av tolv 

scenarier. Detta är även fallet sett till enbart SK. Under 130-30 strategin är resultaten 

helt entydiga; hypotesen kan inte förkastas i något av de nio scenarierna. Den senare 

nollhypotesen förkastas under långa strategin i fem scenarier medan motsvarande 

antal under 130-30 strategin är ett, eller två när enbart SK beaktas. Individuella 

råvarufuturer kan således bereda diversifieringsnytta medan en investerare med MV-

eller naiva preferenser erhåller bäst resultat med en portfölj bestående av enbart 

traditionella tillgångar. Vidare, antaget samma preferenser, antyder resultaten att 

investerare erhåller bättre resultat med en portfölj bestående av traditionella tillgångar 

och råvaruindex än med en portfölj bestående av traditionella tillgångar och 

individuella råvaror. Korrelationsanalysen visar däremot att energisegmentet och 

därmed även GSCI uppvisar höga samt ökande korrelationer till aktier intervallet 

igenom och i teorin alltså fungerar allt sämre i kombination med aktier vad gäller 

diversifiering. Detta stöds delvis av ex-post resultaten i och med att uppsättningen 

presterar klart bättre under före krisperioden (SK är 0,90 jämfört med 0,39 för 

traditionella portföljen och 0,76 för råvaruportföljen) och aningen bättre under 

efterkrisperioden (SK är 1,14 jämfört med 1,08 respektive 0,36 för övriga). Totalt sett är 

motsvarande siffror 0,48, 0,45 respektive 0,27, vilket indikerar att traditionella 

portföljen uppvisar mindre risk och mindre förlust under finanskrisens epicentrum 

som faller utanför de båda delintervallen. Tidigare tolkning angående att investeraren 

med MV- eller naiva preferenser erhåller bäst resultat med en portfölj bestående av 

enbart traditionella tillgångar gäller således fortsättningsvis; däremot bör tilläggas att 

råvaruindex vore effektiva diversifieringsinstrument med bättre riskhantering under 

perioder av exceptionella marknadsrörelser. Till skillnad från slutsatserna i Chong och 

Miffre (2010) och Büyüksahin, Haigh och Robe (2010) kan investerare inte på basis av 

dessa resultat uppmuntras att minska exponering till aktier och öka exponering till 

råvaror när osäkerheten på de traditionella marknaderna ökar. Sett till 

modellprestationer presterar den naiva portföljen i termer av SK bättre än en 

optimerad portfölj i 26 av 54 scenarier och således finnes ingen märkbar skillnad 

modellerna emellan. 
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Trots att MV modellen i detta fall kan anses tillräcklig vore det i fortsatta studier 

intressant att i optimeringen beakta tidsvarierande volatilitet och basera ex-ante 

portföljoptimeringen på DCC-GARCH modellen utvecklad i Engle (2002), eller någon 

av de många vidareutvecklingarna av denna på 2000-talet, för att styrka resultatens 

tillförlitlighet. Parameterskattningen är dock essentiell vid numerisk optimering och 

tidigare forskning visar delvis att små förändringar kan påverka viktningen radikalt 

(Best och Grauer 1991). Å andra sidan påvisas oskiljaktighet i prestanda mellan statiska 

och dynamiska modeller i Moreno, Marco och Olmeda (2005). Riskmåttet VaR (Värde-

vid-Risk) vore även intressant och ändamålsenligt att använda som 

utvärderingskriterie eftersom det används i flera liknande studier och även brett inom 

finansiella institutioner såsom börser och fondföljförvaltare och således är högaktuellt. 

Ett tredje förslag till fortsatta studier vore att inkludera ETF och ETN i 

optimeringsproblemet. En testbar hypotes är att dessa relativt nya 

investeringsalternativ bereder liknande fördelaktiga korrelationer till övriga tillgångar 

som råvarufuturer i vågor har uppvisat. Vidare vore det även intressant att undersöka 

intertemporala skillnader mellan futurers maturiteter och inkludera sådana i 

optimeringsproblemet samt däri beakta teorierna normal backwardation och contango. 
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APPENDIX 1 ALGORITMEN: SPECIALFALLET 130-30-STRATEGINS 
TANGENTPORTFÖLJ 

Algoritmen som används för Ex-ante optimeringen är baserad på objektorienterade 

syntaxklassen PortfolioDemo. Denna är en vidareutveckling av klassen Portfolio som 

ingår i Matlabs finansiella verktygslåda. Nedan presenteras som exempel skriptet som 

används för generering, ombalansering och kumulativ prestation av tangentportföljen i 

strategin där kort positionering tillåts. 

% Indexera data 

load Data % beakta undersökningsperiod 
MapMVpTr = logical(DataMVpTr); 
MapMVpRi = logical(DataMVpRi); 
MapMVpIr = logical(DataMVpIr); 

 
% Definiera parametrar 
numportfolio = 20;              % Portföljer på Effektiva fronten 
window = 52;                    % Ex-ante estimeringsfönster (veckor) 
offset = 26;                    % Ex-post utvärderingsfönster (veckor) 
Leverage = 0.3;                 % För 130-30 strategin 
BuyCost = 0.001;                % Transaktionskostnader, öppning 
SellCost = 0.001;               % Transaktionskostnader, stängning 

  
icash = strcmpi('RiskFri', AssetMVpIr); % Lokalisera riskfria räntan  
pfactor = window/offset;                % Omvandla perioden till årlig 

  
% Ex-ante och ex-post analys 
PortDate = []; 
PortRiska = []; 
PortRiskb = []; 
PortRiskc = []; 
PortReturna = []; 
PortReturnb = []; 
PortReturnc = []; 
PortSigmaa = []; 
PortSigmab = []; 
PortSigmac = []; 
PortMeana = []; 
PortMeanb = []; 
PortMeanc = []; 
PerfDate = []; 
PerfMVpTr = []; 
PerfMVpRi = []; 
PerfMVpIr = []; 

  
%% MVpTr 
for t = window:offset:numel(Date) 

     
    % Ex-ante tidsperiod 
    startExAnte = t - window + 1; 
    endExAnte = t; 

     
    % Aktiva tillgångar i denna loop (exkluderar riskfria räntan) 
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    iasset = MapMVpTr(1,:); 
    iasset = logical(iasset); 
    iasset(end) = 0; 

     
    % Ex-ante data 
    A = AssetMVpTr(iasset); 
    X = DataMVpTr(startExAnte:endExAnte,iasset); 

     
    fprintf('Estimeringsperiod %s till %s med %d tillgångar ...\n', 

    datestr(Date(startExAnte)), datestr(Date(endExAnte)), numel(A)); 

     
    % Mappa t-1 portföljen till nuvarande optimering för att 

      transaktionskostnader endast ska genereras enligt omsättning 
    if t > window 
        pinit = zeros(numel(iasset0),1); 
        % Justera t-1 portföljvikter enligt t-1 avkastningar för att  

          (korrigerar kumulativa avkastningen) 

        retinit = Xreta(iasset0); 
        pinit(iasset0) = (1/(1 + retinit*swgta))*((1 + retinit') 

        .*swgta); 

    end 

     
    % Portfölj objektet 
    G = zeros(size(A)); 
    G([1, 2, 3, 4]) = 1; 
    p = PortfolioDemo('AssetList', A, 'Name', sprintf('Universe %s', 

        datestr(Date(endExAnte)), 'RiskFreeRate', 

        DataMVpIr(startExAnte,icash), 'GroupMarix', G, 'UpperGroup', 

        0.5)); 

    p = p.setDefaultConstraints; 
    p = p.setGroups(G, [], 0.5); 
    p = p.estimateAssetMoments(X, 'MissingData', true); 
    p = p.setCosts(BuyCost, SellCost, 0); 
    if t > window 
        p = p.setInitPort(pinit(iasset)); 
    end 

     
    % Tangentportföljen 130-30 
    p = p.setTurnover(0.5*(1 + 2*Leverage), 0); 
    p = p.setBounds(-Leverage, (1 + Leverage)); 
    p = p.setBudget(1); 

     
    [pwgta, pbuya, psella] = p.estimateFrontier(numportfolio); 
    [prska, preta] = p.estimatePortMoments(pwgta); 
    [swgta, sbuya, ssella] = p.maximizeSharpeRatio; 
    [srska, sreta] = p.estimatePortMoments(swgta); 

     
    % Skriv ut vikter 
    Blotter = dataset({100*swgta(abs(swgta) > 1.0e-4), 'Vikt'}, 

              {100*sbuya(abs(swgta) > 1.0e-4), 'Lang'}, 

              {100*ssella(abs(swgta) > 1.0e-4), 'Kort'}, 'obsnames', 

              AssetMVpTr(abs(swgta) > 1.0e-4)); 
   disp(Blotter); 
   disp({'Tot' sum(100*swgta(abs(swgta) > 1.0e-4)) 
         sum(100*sbuya(abs(swgta) > 1.0e-4)) sum(100*ssella(abs(swgta) 

         >1.0e-4))}); 
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    % Annualiserat data för 3D fronten 
    PortDate =    [ PortDate; Date(endExAnte) ]; 
    PortRiska =   [ PortRiska;sqrt(((((prska'.^2)+(1+preta').^2)).^52) 

                    -(1+preta').^104) ]; 

    PortReturna = [ PortReturna; ((preta+1)'.^52)-1 ]; 
    PortSigmaa =  [ PortSigmaa;sqrt(((((srska'.^2)+(1+sreta').^2)).^52 

                    )-(1+sreta').^104) ]; 

    PortMeana =   [ PortMeana; ((sreta+1)'.^52)-1 ]; 

     
    % Kumulativ prestering 
    if (endExAnte + offset) <= numel(Date) 
        Xreta = ret2tick(DataMVpTr(endExAnte+1:endExAnte+offset,:)); 
        Xreta = Xreta(end,:) - 1; 
        PerfDate = [ PerfDate; Date(endExAnte+offset) ]; 
        % Nettoavkastning 
        if t > window 
           pcurrent = zeros(numel(iasset),1); 
           pcurrent(iasset) = swgta; 
           pbuy = max(0, pcurrent - pinit); 
           psell = max(0, pinit - pcurrent); 
           pcost = BuyCost*sum(pbuy) + SellCost*sum(psell); 
        else 
            pcost = 0; 
        end 
        PerfMVpTr = [ PerfMVpTr; (Xreta(iasset)*swgta - pcost) ]; 
    end 

     
    % Spara info från t till t+1 
    iasset0 = iasset; 
end 

  
%% MVpRi 
for t = window:offset:numel(Date) 

     
    % Ex-ante tidsperiod 
    startExAnte = t - window + 1; 
    endExAnte = t; 

     
    % Aktiva tillgångar i denna loop (exkluderar riskfria räntan) 
    jasset = MapMVpRi(1,:); 
    jasset = logical(jasset); 
    jasset(end) = 0; 

     
    % Ex-ante data 
    B = AssetMVpRi(jasset); 
    Y = DataMVpRi(startExAnte:endExAnte,jasset); 

     
    fprintf('Estimeringsperiod %s till %s med %d tillgångar ...\n', 

    datestr(Date(startExAnte)), datestr(Date(endExAnte)), numel(B)); 

     
    % Mappa t-1 portföljen till nuvarande optimering för att 

      transaktionskostnader endast ska genereras enligt omsättning 
    if t > window 
        pinit = zeros(numel(jasset0),1); 
        % Justera t-1 portföljvikter enligt t-1 avkastningar för att  

          (korrigerar kumulativa avkastningen) 

        retinit = Xretb(jasset0); 
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        pinit(jasset0) = (1/(1 + retinit*swgtb))*((1 + retinit') 

        .*swgtb); 

    end 

     
    % Portfölj objektet 
    G = zeros(size(B)); 
    G([1, 2, 3, 4]) = 1; 
    p = PortfolioDemo('AssetList', B, 'Name', sprintf('Universe %s', 

        datestr(Date(endExAnte)), 'RiskFreeRate', 

        DataMVpIr(startExAnte,icash), 'GroupMarix', G, 'UpperGroup', 

        0.5)); 
    p = p.setDefaultConstraints; 
    p = p.setGroups(G, [], 0.5); 
    p = p.estimateAssetMoments(Y, 'MissingData', true); 
    p = p.setCosts(BuyCost, SellCost, 0); 
    if t > window 
        p = p.setInitPort(pinit(jasset)); 
    end 

     
    % Tangentportföljen 130-30 
    p = p.setTurnover(0.5*(1 + 2*Leverage), 0); 
    p = p.setBounds(-Leverage, (1 + Leverage)); 
    p = p.setBudget(1); 

     
    [pwgtb, pbuyb, psellb] = p.estimateFrontier(numportfolio); 
    [prskb, pretb] = p.estimatePortMoments(pwgtb); 
    [swgtb, sbuyb, ssellb] = p.maximizeSharpeRatio; 
    [srskb, sretb] = p.estimatePortMoments(swgtb); 

     
    % Skriv ut vikter 
    Blotter = dataset({100*swgtb(abs(swgtb) > 1.0e-4), 'Vikt'}, 

              {100*sbuyb(abs(swgtb) > 1.0e-4), 'Lang'}, 

              {100*ssellb(abs(swgtb) > 1.0e-4), 'Kort'}, 'obsnames', 

              AssetMVpRi(100*abs(swgtb) > 1.0e-2)); 
    disp(Blotter); 
    disp({'Tot' sum(100*swgtb(abs(swgtb) > 1.0e-4)) 

         sum(100*sbuyb(abs(swgtb) > 1.0e-4)) sum(100*ssellb(abs(swgtb) 

         > 1.0e-4))}); 

     
    % Data för 3D fronten 
    PortRiskb =   [ PortRiskb;sqrt(((((prskb'.^2)+(1+pretb').^2)).^52) 

                    -(1+pretb').^104) ]; 
    PortReturnb = [ PortReturnb; ((pretb+1)'.^52)-1 ]; 
    PortSigmab =  [ PortSigmab;sqrt(((((srskb'.^2)+(1+sretb').^2)).^52 

                    )-(1+sretb').^104) ]; 
    PortMeanb =   [ PortMeanb; ((sretb+1)'.^52)-1 ]; 

     
    % Kumulativ prestering 
    if (endExAnte + offset) <= numel(Date) 
        Xretb = ret2tick(DataMVpRi(endExAnte+1:endExAnte+offset,:)); 
        Xretb = Xretb(end,:) - 1; 

         
        % Nettoavkastning 
        if t > window 
           pcurrent = zeros(numel(jasset),1); 
           pcurrent(jasset) = swgtb; 
           pbuy = max(0, pcurrent - pinit); 



 
 

 

70

           psell = max(0, pinit - pcurrent); 
           pcost = BuyCost*sum(pbuy) + SellCost*sum(psell); 
        else 
            pcost = 0; 
        end 
        PerfMVpRi = [ PerfMVpRi; (Xretb(jasset)*swgtb - pcost) ]; 
    end 

     
    % Spara info från t till t+1 
    jasset0 = jasset; 
end 

  
%% MVpIr 
for t = window:offset:numel(Date) 

     
    % Ex-ante tidsperiod 
    startExAnte = t - window + 1; 
    endExAnte = t; 

     
    % Aktiva tillgångar i denna loop (exkluderar riskfria räntan) 
    kasset = MapMVpIr(1,:); 
    kasset = logical(kasset); 
    kasset(end) = 0; 

     
    % Ex-ante data 
    C = AssetMVpIr(kasset); 
    Z = DataMVpIr(startExAnte:endExAnte,kasset); 

     
    fprintf('Estimeringsperiod %s till %s med %d tillgångar ...\n', 

    datestr(Date(startExAnte)), datestr(Date(endExAnte)), numel(C)); 

     
   % Mappa t-1 portföljen till nuvarande optimering för att 

     transaktionskostnader endast ska genereras enligt omsättning 
    if t > window 
        pinit = zeros(numel(kasset0),1); 
        % Justera t-1 portföljvikter enligt t-1 avkastningar för att  

          (korrigerar kumulativa avkastningen) 

        retinit = Xretc(kasset0); 
        pinit(kasset0) = (1/(1 + retinit*swgtc))*((1 + retinit') 

        .*swgtc); 

    end 

     
    % Portfölj objektet 
    G = zeros(size(C)); 
    G([23, 24, 25, 26]) = 1; 
    p = PortfolioDemo('AssetList', C, 'Name', sprintf('Universe %s', 

        datestr(Date(endExAnte)), 'RiskFreeRate', 

        DataMVpIr(startExAnte,icash),'GroupMarix', G, 'UpperGroup', 

        0.5)); 

    p = p.setDefaultConstraints; 
    p = p.setGroups(G, [], 0.5); 
    p = p.estimateAssetMoments(Z, 'MissingData', true); 
    p = p.setCosts(BuyCost, SellCost, 0); 
    if t > window 
        p = p.setInitPort(pinit(kasset)); 
    end 
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    % Tangentportföljen 130-30 
    p = p.setTurnover(0.5*(1 + 2*Leverage), 0); 
    p = p.setBounds(-Leverage, (1 + Leverage)); 
    p = p.setBudget(1); 

     
    [pwgtc, pbuyc, psellc] = p.estimateFrontier(numportfolio); 
    [prskc, pretc] = p.estimatePortMoments(pwgtc); 
    [swgtc, sbuyc, ssellc] = p.maximizeSharpeRatio; 
    [srskc, sretc] = p.estimatePortMoments(swgtc); 

     
    % Skriv ut vikter 
    Blotter = dataset({100*swgtc(abs(swgtc) > 1.0e-4), 'Vikt'}, 

              {100*sbuyc(abs(swgtc) > 1.0e-4), 'Lang'}, 

              {100*ssellc(abs(swgtc) > 1.0e-4), 'Kort'}, 'obsnames', 

              AssetMVpIr(100*abs(swgtc) > 1.0e-2)); 
    disp(Blotter); 
    disp({'Tot' sum(100*swgtc(abs(swgtc) > 1.0e-4)) 

         sum(100*sbuyc(abs(swgtc) > 1.0e-4)) sum(100*ssellc(abs(swgtc) 

         > 1.0e-4))}); 

         
    % Data för 3D fronten 
    PortRiskc =   [ PortRiskc;sqrt(((((prskc'.^2)+(1+pretc').^2)).^52) 

                    -(1+pretc').^104) ]; 
    PortReturnc = [ PortReturnc; ((pretc+1)'.^52)-1 ]; 
    PortSigmac =  [ PortSigmac;sqrt(((((srskc'.^2)+(1+sretc').^2)).^52 

                    )-(1+sretc').^104) ]; 
    PortMeanc =   [ PortMeanc; ((sretc+1)'.^52)-1 ]; 

     
    % Kumulativ prestering 
    if (endExAnte + offset) <= numel(Date) 
        Xretc = ret2tick(DataMVpIr(endExAnte+1:endExAnte+offset,:)); 
        Xretc = Xretc(end,:) - 1; 
        % Nettoavkastning 
        if t > window 
           pcurrent = zeros(numel(kasset),1); 
           pcurrent(kasset) = swgtc; 
           pbuy = max(0, pcurrent - pinit); 
           psell = max(0, pinit - pcurrent); 
           pcost = BuyCost*sum(pbuy) + SellCost*sum(psell); 
        else 
            pcost = 0; 
        end 
        PerfMVpIr = [ PerfMVpIr; (Xretc(kasset)*swgtc - pcost) ]; 
    end 

     
    % Spara info från t till t+1 
    kasset0 = kasset; 
end 

  
% Justera datumformat 
PortDate = repmat(PortDate, 1, numportfolio); 
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APPENDIX 2 GSCI-KOMPOSITIONER 

Produktnamn 2004 2009 2011 2012 

CL 24,94 39,75 32,59 30,96 

LCO 11,22 13,68 15,93 18,35 

NG 11,52 6,42 2,98 2,03 

RB 7,79 4,71 4,76 5,02 

Gasolja 3,59 5,21 6,67 8,11 

Uppvärmningsolja 7,45 4,82 4,92 5,13 

MAL 3,21 2,43 2,51 2,12 

MCU 2,24 3,02 3,70 3,24 

MZN 0,56 0,57 0,60 0,52 

MPB 0,30 0,46 0,46 0,38 

Nickel 1,03 0,79 0,77 0,58 

GC 2,19 1,70 2,79 3,05 

SI 0,23 0,24 0,54 0,49 

LC 3,63 1,02 2,44 2,71 

LH 1,97 0,39 1,47 1,52 

LC 0,71 2,08 0,42 0,49 

SB 1,10 0,93 2,29 1,90 

KC 0,69 0,55 1,00 0,83 

CT 2,06 0,79 1,76 1,12 

LCC 0,32 0,22 0,30 0,23 

C 4,30 3,34 4,50 4,66 

S 3,11 2,20 2,49 2,63 

W 5,82 4,67 4,11 3,92 

Totalt 99,98 99,99 100,00 99,99 
Källor: Chicago Mercantile Exchange (2004), U.S. Securities (2009), S&P Indices (2011) och S&P Dow 
Jones (2012b). Kompositionerna anges i procent avrundat till två decimaler vilket i totalvikten orsakar små 
avvikelser. 
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APPENDIX 3 PORTFÖLJKOMPOSITIONER, 
MINIMIVARIANSPORTFÖLJEN 

  Lång 130-30 

  MVpTr MVpRi MVpIr MVpTr MVpRi MVpIr 

CL 0,44 1,21 

LCO 0,30 -0,07 

NG 0,74 0,33 

RB 0,01 -0,73 

MAL 2,23 5,48 

MCU 0,10 -1,60 

MZN 0,06 -0,66 

MPB 0,61 1,14 

GC 4,01 10,51 

SI 0,01 -4,80 

PL 1,49 1,90 

LC 14,35 12,30 

LH 2,99 2,63 

SB 0,64 0,03 

KC 0,32 0,22 

CT 1,39 1,89 

LCC 2,74 2,90 

C 0,33 0,28 

S -4,45 

SM 0,06 2,03 

W 0,46 -0,48 

RS 4,09 6,67 

ED 8,99 9,29 20,64 5,46 4,59 26,53 

TY 28,68 23,80 9,10 28,97 26,16 3,92 

TU 4,28 6,47 11,59 3,96 5,81 13,04 

FV 8,05 10,44 8,68 11,62 13,45 6,51 

ES 41,00 31,11 8,82 48,20 37,21 9,46 

FESX 1,03 0,08 1,78 -2,74 -4,13 2,71 

FCE 5,48 4,94 1,50 10,42 8,86 3,41 

FDAX 2,49 2,60 0,53 -5,88 -2,36 -2,31 

GD 11,26 10,42 

Totalt 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Obs.: kompositionerna anges i procent enligt medeltal av alla (21) portföljoptimeringar. 
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APPENDIX 4 PORTFÖLJKOMPOSITIONER, TANGENTPORTFÖLJEN 

  Lång 130-30 

  MVpTr MVpRi MVpIr MVpTr MVpRi MVpIr 

CL 
  

1,07 
  

-2,25 

LCO 3,87 4,41 

NG 0,12 -4,11 

RB 1,89 2,84 

MAL 0,12 0,18 

MCU 3,62 4,29 

MZN 2,96 -0,16 

MPB 4,33 1,93 

GC 
  

4,74 
  

8,62 

SI 0,02 -1,71 

PL 3,86 5,00 

LC 5,15 5,62 

LH 2,69 1,96 

SB 2,52 1,96 

KC 1,24 0,52 

CT 1,06 -0,86 

LCC 
  

6,04 
  

3,59 

C 0,43 -2,07 

S 2,05 2,63 

SM 1,53 4,09 

W 0,69 -2,44 

RS 4,56 6,11 

ED -1,43 -1,43 4,22 

TY 50,09 37,93 29,24 29,23 28,51 24,62 

TU 
     

2,38 

FV 0,46 0,74 0,35 2,38 2,38 10,53 

ES 18,29 22,67 3,90 41,97 30,08 6,33 

FESX 2,34 6,88 -1,96 0,22 2,01 

FCE 13,49 10,30 0,43 5,61 2,45 6,07 
FDAX 17,67 11,60 4,64 24,20 26,98 3,70 
GD 14,42 10,81 
Totalt 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 Obs.: kompositionerna anges i procent enligt medeltal av alla (21) portföljoptimeringar. 
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APPENDIX 5 PORTFÖLJKOMPOSITIONER, 
MÅLAVKASTNINGSPORTFÖLJEN 

  Lång 130-30 

  MVpTr MVpRi MVpIr MVpTr MVpRi MVpIr 

CL 0,61 -1,52 

LCO 7,09 2,44 

NG 0,18 -1,00 

RB 1,11 0,63 

MAL 0,74 2,35 

MCU 2,10 0,66 

MZN 1,24 0,02 

MPB 1,54 1,02 

GC 6,08 10,90 

SI 0,03 -5,41 

PL 2,38 2,59 

LC 4,89 11,76 

LH 1,37 2,14 

SB 1,63 1,00 

KC 0,64 0,29 

CT 0,86 0,85 

LCC 4,68 2,07 

C 0,31 -0,96 

S 0,88 -0,45 

SM 0,38 1,28 

W 0,34 -1,57 

RS 3,06 5,08 

ED 6,39 -1,43 -0,83 18,14 

TY 31,46 23,95 38,43 19,81 20,53 13,93 

TU 0,10 1,77 -3,25 -1,10 6,19 

FV 0,31 0,43 0,29 2,38 2,60 11,74 

ES 27,80 29,17 3,16 41,23 33,86 10,07 

FESX 2,25 3,86 4,29 1,01 1,50 

FCE 13,22 8,22 1,41 5,95 1,50 4,36 

FDAX 27,22 14,47 2,57 31,01 23,01 -0,10 

GD 21,40 19,41 

Totalt 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 Obs.: kompositionerna anges i procent enligt medeltal av alla (21) portföljoptimeringar. 
 

 


