
 

   

 

Kryptovalutor som en alternativ 
diversifieringstillgång 

 

 
 
 
 

Joonas Käyhty 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för Finansiering & Statistik 

Svenska handelshögskolan 

Helsingfors 
 

2020 
< 



i 
  

 

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN 

Institution: Finansiering & Statistik  

 

Arbetets art: Avhandling 

 

Författare och Studerandenummer: Joonas 

Käyhty 138711 

 

Datum: 30.4.20120 

Avhandlingens rubrik: Kryptovalutor som en alternativ 

diversifieringstillgång 

 

Sammandrag: I avhandlingen forskas om kryptovalutor kan bidra med 
diversifieringsfördelar för en traditionell väldiversifierad global portfölj. 
Portföljoptimeringen görs med det betingade värdet value-at-risk (CVaR) 
måttet och portföljprestation testas med Sharpe, Sortino och Omega 
kvoterna. Analysen använder tidsperioden 1.1.2016-31.12.2019 och fyra 
olika strategier används för att utforma portföljer. Strategierna utförs för 
icke-balanserade portföljer och portföljer som balanseras tre gånger om 
året. Resultaten indikerar att kryptotillgångar bidrar med 
diversifieringsmöjligheter i forma av ökad riskavkastning. Alternativa 
kryptotillgångar presterar aningen bättre en Bitcoin inom analysen men 
anses ändå vara ett sekundärt investeringsalternativ till Bitcoin. Analysen 
exkluderar politiska och regulatoriska riskfaktorer till kryptomarknaden 
som kan påverka utvecklingen av hela kryptomarknaden.   
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1 INTRODUKTION 

Under de senaste åren har kryptovalutamarknaden fått enorm publicitet inom media och 

andra plattformar, inte minst för den exponentiella tillväxten både i marknadsvärdet och 

mängden av kryptovalutor. Enligt Phillip et al (2018) finns det totalt 2796 olika 

kryptovalutor varav 224 har växlats åtminstone en gång per dag sedan deras tillkomst 

till marknaden. Även om mängden kryptovalutor har förändrats från 2018 demonstrerar 

förhållandet (224 av 2796 som växlas dagligen) dynamiken inom kryptomarknaden. Den 

decentraliserade1 naturen av kryptovalutor och en öppen källkod har möjliggjort att vem 

som helst med tekniska kunskaper kan implementera och modifiera sin egen 

kryptovaluta och ändra specifikationer för källkoden för att skilja sig från andra valutor. 

Utfallet är en ny tillgångsgrupp som har specifikationer som aldrig upplevts förut.  

Bitcoin var den första kryptovalutan som använder den nya blockkedjeteknologin som 

introducerades av pseudonymen Satoshi Nakamoto. Den ursprungliga idén med en 

elektronisk valuta var att möjliggöra säkra transaktioner mellan två olika partier utan att 

använda ett finansiellt institut som en mellanhand (Nakamoto, 2008). Kryptovalutor har 

delat på åsikter men efter ett decennium är kryptovalutor fortfarande aktuella och 

marknaden har upplevt sin första ekonomiska prisbubbla, och har väckt intresse inte 

endast inom den tekniska men också ekonomiska forskningen. Ofta får Bitcoin en stor 

del av publiciteten när det gäller kryptovalutor och dess roll som en potentiell 

diversifieringstillgång har studerats i växande mängd, men vad är situationen för 

alternativa kryptotillgångar? Om Bitcoin kan tänkas att vara en effektiv 

diversifieringstillgång, borde alternativa kryptovalutor också konstateras att vara det? 

Inom denna avhandling kommer både Bitcoin, och fem alternativa kryptovalutor att 

analyseras för om de kan bidra med diversifieringsfördelar för en väldiversifierad global 

portfölj.   

Även om kryptovalutor har mottagit mycket kritik bland annat av J.P Morgan VD Jamie 

Dimon och Warren Buffet, har akademiker börjat undersöka olika aspekter av 

blockkedjor och kryptovalutamarknader. För tillfället används kryptovalutor rätt så 

sällan för dagliga uppköp jämfört med till exempel Visa eller Mastercard2, betyder det 

inte kryptovalutor i framtiden inte skulle vara användbara. Hög volatilitet (ett mått på 

risk för investerare) är också en oro inom potentiella investerare och användare, det 

 
1 Enheterna som uppehåller systemet är spridda runtom världen istället för en central server.  
2 Bitcoin Market Journal available at: https://www.Bitcoinmarketjournal.com/how-many-people-use-
Bitcoin/ 



2 
  

tolkas som allt marknadsvärde baserar sig på framtida förväntningar vilket ger 

möjligheter för investeringsbubblor. Som exempel, inom årsskiftet 2018 var 

marknadsvärdet av kryptomarknaden nästan 800 miljarder och ett år senare i början av 

2019 endast lite över 120 miljarder dollar.  

Den enorma tillväxten på kryptomarknaden och bristen på studier av kryptovalutor har 

också satt press inför den akademiska undersökningen inom området. Studierna 

koncentrerar för det mesta på Bitcoin och dess diversifieringsfördelar vilket är naturligt 

eftersom Bitcoin dominerade den totala marknadsandelen av kryptovalutor i många år. 

Men inom de senaste åren har också alternativa kryptovalutor med olika slags 

tillämpningar som till exempel smarta kontrakt och decentraliserade applikationer 

(oftast förkortat till DApps) stigit i marknadsvärde när investerare har noterat potential 

i deras produkter som är baserade på blockkedjetekniken. Det innebär att blockkedjor 

kan användas också till att skapa värde och valutan är endast en ”pollett” som kan 

användas inom plattformen, när Bitcoin i sig endast koncentrerar på att vara ett 

alternativ till traditionella valutor. Därmed kommer alternativa kryptovalutor inkluderas 

i analysen för denna avhandling som en naiv portfölj där alla kryptovalutor har samma 

vikt, med Bitcoin.  

Syftet med denna avhandling är att undersöka om inkluderingen av kryptovalutor till en 

traditionell väldiversifierad portfölj3 höjer portföljens förväntade avkastning till relation 

av risk. Analysen utförs både för Bitcoin och fem alternativa kryptovalutor och skillnaden 

hur den traditionella portföljen påverkas av de olika typerna av kryptovalutor kommer 

också att jämföras. Potentiella diversifieringsfördelar kan noteras om den förväntade 

avkastningen höjs till relation av risk, vilket kommer att analyseras med tre olika 

prestationsmått. För att konstruera optimala portföljer kommer ett mått för risk, value-

at-risk (VaR) att introduceras samt en mera utvecklad betingad VaR som också kallas 

för CVaR (conditional value-at-risk).  

Kryptovalutornas popularitet kan förklaras med aspekter som introducerades tidigare, 

säkerhet, anonymitet och relativ enkel tillgång (behöver endast internet) vilket lockar 

speciellt användare som inte har tillgång4 till traditionella bankinstitutioner. Dessa 

förmåner med tillägg av snabba transaktioner med låga transaktionskostnader5 har väckt 

traditionella finansiella institutens intresse och investeringar inom industrin har börjat 

 
3 En portfölj som innehåller traditionella tillgångar som aktier, obligationer, guld, råvaror osv.  
4 The world bank report, available at: https://globalfindex.worldbank.org/#data_sec_focus 
5 Cryptofees.net, available at: http://cryptofees.net/ 
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flöda. Enligt Howell et al (2019) har inledande mynt erbjudanden (initial coin offerings, 

ICO) som är blockkedjemarknadens alternativ till en börsintroduktion (IPO), samlat in 

över 31 miljarder amerikanska dollar mellan januari 2016 och augusti 2019. Även J.P. 

Morgan har publicerat en digital valuta för betalningar6. Teknologin kan användas inom 

många olika industrier men finansindustrin, kryptoprojekt och spelindustrin har största 

mängden ICO:s (Howell et al, 2019).  

 Marknadsutvecklingen för kryptovalutor  

I figur 1 presenteras marknadsutvecklingen för hela kryptomarknaden under 

tidsperioden 01.01.2016-31.12.2019 (Coinmarketcap).  

Figur 1 Marknadsutveckling för kryptovalutor för tidsperioden 1.1.2016-31.12.2019 i form 
av totalt marknadsvärde. 

 

 

Marknaden för kryptovalutor har varit väldigt volatil för tidsperioden inom denna 

avhandling. I mitten av tidsperioden, under 2017–2018 syns investeringsbubblan som 

nämndes tidigare. Alternativa kryptovalutor drabbades mera av kraschen i förhållande 

till Bitcoin och Bitcoins andel av hela kryptomarkanden har vuxit sedan dess. Figur 2 

illustrerar hur Bitcoin har dominerat marknaden i form av marknadsvärde men har 

sjunkit dramatiskt ända tills kryptokraschen i början av 2018. Alternativa 

kryptovalutornas marknadsvärde har sjunkit sedan 2018 och det visar sig att 

investerarna möjligen vill vänta tills adaption av dessa teknologier händer innan Bitcoins 

position kommer att vara hotad igen. Några av dessa kryptovalutor presenteras inom 

 
6 J.P. Morgan Announcement, available at: https://www.jpmorgan.com/global/news/digital-coin-
payments 
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figuren. Under tidsperioden i denna studie har Bitcoins marknadsvärde av hela 

marknaden sjunkit från 94% till cirka 68 % och det lägsta värdet har varit lite över 33 %.  

Figur 2 Bitcoins andel av totala marknadsvärdet av kryptovalutor under tidsperioden 
1.1.2016- 31.12.2019, i figuren inkluderas också en några av de mest populära alternativa 
kryptovalutorna.  

 

• Bitcoin 

• Övriga kryptovalutor 

• Ether 

• XRP 

• Litecoin 

Om Bitcoin kan tänkas vara en potentiell tillgång att investera i, finns det möjligtvis 

också investerarbara alternativa kryptovalutor. Problemet kan bli att välja mellan så 

många olika alternativ, där många projekt kan användas till prismanipulation. Därmed 

är det viktigt att lägga märke till möjliga riskfaktorer som är kännetecknande för 

opålitliga projekt (Howell et al, 2018). 

 Kontribution  

I denna avhandling undersöks om en naiv portfölj av 5 olika kryptovalutor och endast 

Bitcoin kan bidra med diversifieringsfördelar för en väldiversifierad global portfölj med 

11 tillgångar från olika tillgångsklasser. En hel del tidigare studier har framförts med 

Bitcoin och dess potential som en alternativ kryptotillgång, ofta ändå med data som 
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exkluderar den stora kraschen under år 2018. Alternativa kryptovalutor har fått mindre 

fokus inom studier och de som inkluderat alternativa kryptovalutor har kännetecknat 

alternativa kryptovalutor som enskilda tillgångar. I denna avhandling kommer alla 

alternativa kryptovalutor att analyseras som en enskild tillgång vilket ger möjligen en 

bredare bild på hur alternativa kryptovalutor utför sig som en tillgångsgrupp. 

Som metod inom avhandlingen används en metod som kallas det betingad value-at-risk 

(CVaR), som är en utvecklad version av value-at-risk (VaR) måttet. Liknande metod har 

använts av Kajtazi och Moro (2019) där de analyserade Bitcoin diversifieringsfördelar 

för amerikanska, europeiska och kinesiska portföljer. Metoden kräver inte 

normalfördelning och analysen baserar sig på värden som är i högsta grad negativa inom 

en avkastningsfördelning. Detta är önskvärt eftersom kryptovalutornas risk är en aspekt 

vilket gjort dem oattraktiva inom många investerare. Dessutom kommer denna studie 

att analysera kryptovalutornas påverkan för en traditionell portfölj med en begränsning 

på möjliga vikter för kryptovalutorna i en global portfölj. Med hjälp av denna 

begränsning kan resultat för portföljer med låg investeringsgrad i kryptovalutor jämföras 

med den traditionella portföljen.  

I hand med den tekniska analysen försöker denna avhandling ta fram och introducera 

alternativa kryptovalutor och teknologin bakom dem samt ta upp möjliga hot och 

problem för kryptovalutor och inkludera det inom diskussionen av kryptovalutor som 

potentiella investeringstillgångar.  

 Begränsningar 

Eftersom kryptovalutor har varit på marknaden sedan 2009 finns det inte 

grundläggande litteratur av kvaliteterna för olika kryptovalutor. Den ekonomiska 

signifikansen har börjat bli betydande endast de senaste åren så det är inte möjligt att se 

effekterna över flera ekonomiska cykler eller långvarig kontribution. Det är möjligt att 

makroekonomiska cykler som recessioner kan påverka kryptovalutor dramatiskt. Enligt 

tidigare studier kan man förvänta sig att avkastningarna av kryptovalutor inte är 

normalfördelade och lider av hög skevhet. Dessa problem försöks att tacklas med val av 

metod som inte kräver normalitet. Avhandlingen kommer inte att ta i beaktande 

transaktionskostnader, endast hindra alltför stora förändringar inom portföljvikterna 

för olika perioder inom portföljoptimering. Syftet med denna studie är inte att undersöka 

en möjlig investeringsstrategi utan att undersöka potentiella diversifieringsfördelar 

genom att tillägga kryptovalutor till en traditionell portfölj. 
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 Avhandlingens struktur 

Fortsättningen av avhandlingen kommer att ha följande struktur: kapitel 2 presenterar 

de valda kryptovalutorna och blockkedjetekniken i översikt. Kapitel 3 innehåller den 

teoretiska referensramen för avhandlingen och tidigare studier analyseras inom kapitel 

4. Kapitel 5 presenterar metoden som används inom studien och resultaten presenteras 

i kapitel 6. Som slutsatser kommer en diskussion av resultateten att inkluderas i kapitel 

7 samt konkluderande kommentarer.  
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2 INTRODUKTION TILL KRYPTOVALUTOR  

Även om kryptovalutor och Bitcoin har fått mycket publicitet, har själva konceptet och 

funktionaliteten av kryptovalutor varit i mindre fokus i ekonomiska studier. Inom detta 

kapitel kommer den bakomliggande teknologin för kryptovalutor att introduceras samt 

diskuteras olika sätt hur kryptovalutor kan tillämpas för att möjligtvis bli eller vara 

värdeskapande. Blockkedjetekniken har möjliggjort teknologins användning också inom 

traditionella företag (Yermack, 2017). Kryptovalutor har fått en hel del negativ publicitet 

angående sina egenskaper, bl.a. en relativt hög volatilitet, anonymitet och ostabila 

kryptovalutabörser. Framtida möjliga restriktiva lagstiftningar kan också hota 

kryptovalutornas existens. I slutet av kapitlet kommer en fråga att tas upp, är 

kryptovalutor valutor eller tillgångar?  

 Blockkedjor och Bitcoin  

Bitcoin är den första kryptovalutan som använde den nya blockkedjetekniken för att 

bekräfta transaktioner. Detta betyder att individer kan göra säkra transaktioner med 

varandra utan en tredje part (till exempel Bank). Det betyder att Bitcoin är den första 

lösningen till detta problem, som också kallas ”Bysantiska generalens problem” 

(Lamport et al, 1982). Enligt pseudonymen Satoshi Nakamoto som publicerade 

vitpappret för Bitcoin, ”A Peer-to-Peer Electronic Cash System” (2008) leder 

inkluderandet av en tredje part till högre transaktionskostnader vilket minimerar 

praktiska transaktionsstorlekar för mindre transaktioner. Enligt Nakamoto behövs ett 

betalningssystem som litar sig på kryptografiskt bevis istället för förtroende vilket ger de 

två partierna en möjlighet att göra direkta transaktioner med varandra utan en tredje 

part.  

Nakamoto definierar elektroniska mynt som en kedja av digitala underskrifter. 

Underskrifterna samlas på en publik kedja där bokföringen för varenda transaktion som 

gjorts sparas och är publik till vem som helst att se, utan att avslöja identitet av sändaren 

och mottagaren. Denna kedja uppdelas till block där transaktioner sparas och ett nytt 

block skapas med en cirka 10 minuters mellanrum. Blockkedjan upprätthålls av datorer 

spridda överallt över världen (som deltar i systemet) som kalkylerar en komplicerad 

matematisk uppgift och den snabbaste som löser kalkyleringen får rättigheten att skapa 

ett nytt block och belönas med Bitcoin7. Denna aktivitet kallas för brytning och har 

utvecklats enormt under det senaste decenniet och det har blivit väldigt osannolikt för 

 
7 För tillfället (2/2020) 12,5 Bitcoin, halveras med cirka 4 års mellanrum (nästa halvering, maj 2020)  
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en enskild aktör att skapa ett block och därmed har så kallade brytningspooler uppstått. 

Brytningspooler slår ihop aktörernas brytningskraft och sedan delas blockbelöningen till 

deltagarna, proportionellt till deras insats.  

Blockkedjetekniken löser problemet med dubbelspendering som tidigare digitala mynt 

har inte kunnat lösa. Ett decentraliserat underhåll gör det svårt att manipulera 

bokföringen och det skulle behövas en så kallad 51 % attack, vilket betyder att 

attackeraren behöver 51 % av den beräkningskraft som används för att upprätthålla 

Bitcoins blockkedja vilket är en astronomisk mängd8. Centraliseringen av brytningen (på 

grund av brytningspooler) har skapat oro för en 51 % attack men det har visats att 

poolerna inte har initiativ att göra ett dubbelspenderingsangrepp eftersom stora 

möjlighetskostnader till poolen (Savolainen & Ruiz-Ogarrio, 2019).  

Bitcoin är alltså en bokföringsplattform där användaren har en egen unik publik och 

privat nyckel. Nycklarna genereras automatiskt och innehåller 32 tecken (256 bits), den 

privata nyckeln ger makten att bestämma över Bitcoin som den publika nyckeln har 

tillgång till. Den publika nyckeln fungerar som användarnamn och den privata nyckeln 

som ett lösenord. Egentligen är alla Bitcoin publikt inom blockkedjan men med 

nycklarna avgör man vem har rättigheten att bestämma användningen av den mängden 

Bitcoin som nyckeln innehåller.  

Sedan det första ”genesis” blocket bildades år 2009 har Bitcoin varit inom rubrikerna 

både i det negativa och positiva. Prisutvecklingen har varit enormt och volatiliteten har 

varit väldigt hög jämfört med de traditionella tillgångarna. För det mesta har Bitcoins 

prisutveckling varit spekulativt eftersom anpassningen att använda Bitcoin för att köpa 

vardagliga varor har varit väldigt långsamt. Bitcoin har kallats för det digitala guldet 

(Bouri et al, 2017) som kunde skydda investerare från till exempel hög inflation. Därmed 

har en diskussion uppkommit om Bitcoin eller kryptovalutor skulle kunna vara så 

kallade ”säker hamn” tillgångar emot till exempel aktieindex. Enligt Bouri et al (2015) är 

Bitcoin inte en bra säkringsinvestering utan passar endast till diversifiering.   

 Övriga kryptovalutor  

Den största delen av studier gällande kryptovalutor har fokuserat sig på Bitcoin, vilket är 

förståeligt eftersom Bitcoin var länge den enda kryptovalutan på marknaden. Men 

Bitcoin har öppen källkod och därmed har blockkedjeteknologin öppnat en del 

 
8 Mera info: https://btc.com/stats/diff & https://en.Bitcoin.it/wiki/Difficulty 
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möjligheter för att konstruera olika typer av kryptovalutor som fokuserar eller 

specialiserar sig inom olika aspekter, vilket öppnar möjligheter till mera innovation inom 

området. I början av 2018 hade Bitcoin den lägsta marknadsandelen någonsin inom 

kryptovalutor med endast 33 %. Det är ett tecken på att alternativa kryptovalutor har 

väckt intresse bland investerare, men förväntningarna blev alltför höga och många 

alternativa kryptovalutor förlorade 80–90 % av deras värde under år 2018. I februari 

2020 är Bitcoins andel av kryptovalutornas marknadsandel 63,6 %9. Studien kommer 

att inkludera 5 alternativa kryptovalutor och de kommer att presenteras i översikt inom 

följande delkapitel.  

2.2.1 Ethereum  

Ethereum grundades 2014 av Vitalik Buterin, en rysk – kanadensisk programmerare 

som hade en vision för hur framtiden av blockkedjetekniken skulle se ut. För tillfället är 

Ethereum den näst största kryptovalutan efter Bitcoin med ett marknadsvärde på cirka 

24 miljarder dollar10. Ethereum har ofta kallats för blockkedja 2.0 eftersom den fungerar 

som en plattform var man kan bygga decentraliserade applikationer, smarta kontrakt 

och skapa sina egna kryptovalutor med egenskaper som man själv kan skräddarsy. En 

nästan oändlig mängd av möjligheter har gjort Ethereum väldigt populärt och dess 

underliggande valuta Ether en av de mest populära kryptovalutorna med en stor 

supportergrupp. Men även Ethereum har problem och det största problemet för tillfället 

är skalbarheten eftersom Ethereum kan hantera endast 10–20 transaktioner per sekund 

vilket är alldeles för lite om en universal adoption vill skapas. För att tackla problemet 

skall Ethereum uppdateras till en 2.0 version där flera transaktioner per sekund kan nås 

genom att byta det underliggande systemet till att kräva en deposition av Ether från de 

som vill uppehålla systemet11.(Buterin, 2014).   

2.2.2 Litecoin 

Litecoin är den första kryptovalutan som har utvecklats som ett alternativ och 

förbättringsförslag till Bitcoin. Genesisblocket producerades så tidigt som 2011 och hela 

projektet har utvecklats av frivilliga kodare som ville ha en kryptovaluta som fungerar 

snabbare och har en bättre skalbarhet med avseende till att transaktionsvolatiliteten blir 

enormt högre i framtiden. Egentligen är Litecoin bara en modifikation av Bitcoin som är 

gjord baserat på samma kod men en del finslipning har gjorts vilket ändrar dynamiken 

 
9 8.2.2020 från coinmarketcap.com  
10 8.2.2020 från coinmarketcap.com 
11 Mera info: https://cryptocurrencyfacts.com/ethereum-2-0-explained/ 
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mellan dessa två kryptovalutor. Som exempel är brytningen vilket uppehåller nätverket 

mera passligt för personliga datorer och kan inte institutionaliseras på samma sätt som 

med Bitcoin. Den totala mängden Litecoin är också 4 gånger högre (84 miljoner) än för 

Bitcoin. Litecoin har alltid tillhört de 20 mest värderade kryptovalutorna och har för 

tillfället ett marknadsvärde på cirka 5 miljarder12 dollar. (Litecoin.org). 

2.2.3 Dash  

Dash lanserades i januari 2014 och den är egentligen ett förbättringsförslag till Bitcoin 

och Litecoin. Dash fokuserar sig på snabba betalningar med små transaktionskostnader 

och bättre användarupplevelse. Dash har försökts göra mera attraktivt till användarna 

genom att möjliggöra Dash transaktioner mellan användarnamn, utan långa och 

komplicerade publika nycklar som andra kryptovalutor använder. Vad som gör Dash 

även mera speciell är de två unika funktioner som kallas för PrivateSend och 

InstantSend. Med dessa funktioner försöker Dash att separera sig från de övriga 

kryptovalutorna genom att göra transaktioner mera privata eftersom med en publik 

bokföring kan alla transaktioner spåras och därmed kan det vara svårt att hålla sig privat 

om den publika nyckeln kan länkas till användarens identitet. PrivateSend funktionen 

tar hand om detta problem med en blandningsstrategi som behöver minst tre deltagare. 

InstantSend gör det möjligt att göra transaktioner som blir bekräftade inom 4 sekunder 

när det för Bitcoin kan ta tiotals minuter och dessa transaktioner kan också göras med 

mobiltelefoner om båda partierna är fysiskt på plats, som en traditionell växling av 

kontanter13. För tillfället är Dash den 16 mest värderade kryptovalutan med ett 

marknadsvärde av cirka 1,2 miljarder dollar14.(Dash vitpapper). 

2.2.4 XRP  

Ripple lanserades år 2012 av Chris Larsen och Jared McCaleb och är ett företag som 

koncentrerar sig på digitaliska betalningssystem för finansiella transaktioner. Företaget 

opererar på en decentraliserad plattform och har en kryptovaluta som kallas för XRP. 

Vad som gör Ripple intressant är att företaget är privat men själva blockkedjan där XRP 

fungerar är decentraliserad. Med Ripple samarbetar över 200 finansiella institut i 40 

länder för att göra transaktioner snabbare och billigare. Även om blockkedjan är 

decentraliserad äger Ripple över 50 % av hela XRP fördelningen och har fått en del kritik 

 
12 8.2.2020 från coinmarketcap.com 
13 Mera information av PrivateSend & InstantSend: 
https://docs.dash.org/en/stable/wallets/dashcore/privatesend-instantsend.html 
14 8.2.2020 från coinmarketcap.com 
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för detta. Eftersom hela utbudet av XRP är redan utdelat (totalt 100 miljarder XRP) går 

det inte att bryta XRP på samma sätt som till exempel Bitcoin, för att det inte finns ett 

belöningssystem och därmed inget initiativ för att upprätthålla nätverket. Även 

transaktionskostnaderna, som är små, utförs i XRP men betalas inte till uppehållarna 

utan förstörs. Därför är de bekräftade uppehållarna ofta Ripples egna server eller ett 

samarbetande företags server som uppförs till en bekräftande aktör. Detta leder till att 

även om XRP fungerar på en decentraliserad plattform kan protokollen i verkligheten 

vara rätt så centraliserad. För tillfället är XRP den tredje mest värderade kryptovalutan 

med ett marknadsvärde på cirka 12 miljarder dollar15. (Ripple Whitepaper).  

2.2.5 Monero 

Ursprungligen kallades Monero för BitMonero och den underliggande teknologin 

publicerades av pseudonymen Nicolas van Saberhagen, ett vitpapper för en kryptovaluta 

som kallas för CryptoNote (van Saberhage, 2013). År 2014 skapades Monero och kallas 

för en privat kryptovaluta eftersom istället för att ha en publik bokföring som Bitcoin, 

där alla transaktioner från en publik (adress) nyckel till en annan syns i klar text, 

använder sig Monero av disponibla adresser, som används bara en gång, som 

underskrifter i blocken. Dessutom är transaktionsmängden dold bakom kryptografiska 

konstruktioner, vilket gör att valutaflöden är inte så genomskinliga som med Bitcoin 

(Alonso & Koe, 2018). Detta gör Monero till en mera privat kryptovaluta eftersom 

transaktioner inte går att spåra tillbaka till den ursprungliga publika nyckeln, det går 

också att generera underliggande adresser till en adress. En användare behöver därmed 

inte sprida en enskild publik nyckel överallt, eller alternativt ha tillgång till en mängd 

olika enskilda publika nycklar. Monero baserar sig på samma tekniska aspekter som 

Bitcoin och använder sig av samma brytningssystem, men en skillnad är att Monero är 

inflationsbaserat vilket menar att utbuden av Monero fortsätter att växa oändligt när till 

exempel utbuden av Bitcoin är begränsat till 21 miljoner. Monero har varit en populär 

alternativ kryptovaluta sedan den publicerades och har för tillfället ett marknadsvärde 

på cirka 1,4 miljarder dollar. (Alonso, 2018).  

 Kritik mot kryptovalutor  

Som sagt har kryptovalutor fått till sig en hel del kritik under det första årtiondet som en 

ny tillgångsklass. Allt från hög volatilitet, saknad auktoritet och skandaler som Mt. Gox 

kryptovalutabörsen som förlorade cirka 600 000 Bitcoin värderat 188 miljoner dollar 

 
15 8.2.2020 från coinmarketcap.com 
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efter ett dataintrång år 2013 (Gandal et al, 2018). Som nämnt tidigare, enligt Savolainen 

& Ruiz-Ogarrio (2019) är sannolikheten för att en 51 % attack genomförs av 

brytningspooler låg. Men i deras analys exkluderas risker som geografisk centralisering 

och politiska implikationer. Största delen av beräkningskraften av Bitcoin är i Kina16 där 

elektricitet är billigt och till exempel om brytningsföretagen skulle bli offentligägda i 

Kina kan regeringen möjligtvis störa Bitcoins utveckling. Dessutom har Bitcoin speciellt 

under de tidigare åren ansluts till olaglig narkotikamarknad var en av de mest kända 

fallen var den numera stängda ”Silk Road” websidan och kryptovalutorna möjliggjorde 

anonyma transaktioner för inköp av narkotika. Kryptovalutor möjliggör 

narkotikahandelns flyttning till nätet, i liknande stil som hände till mera traditionella 

marknader, men positiva sidor i detta kan endast vara den potentiella minskningen inom 

våld angående affärer inom narkotikabranschen (Martin, 2014).  

Prismanipulation har också varit ett problem som Bitcoin och kryptovalutor har kämpat 

med speciellt under de tidigare åren då marknadsvärdet var lägre. Gandal et al (2018) 

visar att med hjälp av läckt data från Mt.Gox kryptovalutabörsen att två aktörer var 

associerade med en daglig prisökning av 4 % och som fick Bitcoin priset att öka från 150 

$ till över 1000 $ i slutet av år 2013. Efteråt när priset hade kraschat tog det över 3 år för 

Bitcoin att återhämta sig. I studien påminns att även om Bitcoins marknadsvärde är 

högre och därmed prismanipulationen till Bitcoin blivit svårare, har risken för 

prismanipulation ökat inom kryptovalutor generellt eftersom en enorm mängd nya 

kryptovalutor har kommit till marknaden med små marknadsvärden.  

 Kryptovalutornas framtid  

Efter det första årtiondet sedan Bitcoins introduktion kan man väl bekvämt säga att 

kryptovalutorna är har för att stanna. När detta skrivs är det totala marknadsvärdet för 

alla kryptovalutor cirka 288 miljarder dollar17. Detta även om man i den vardagliga liven 

sällan ser användning av kryptovalutor vilket betyder att priserna har en enorm 

framtidsförväntan. För att lösa in dessa förväntningar behöver anpassning och reglering 

hända i samarbete med regeringar för att fortsätta den positiva trenden. Kryptovalutor 

kan för tillfället hjälpa främst människor som är exponerade till hög inflation eller har 

ingen möjlighet till att öppna bankkonto18 men har tillgång till internet.  

 
16 https://news.Bitcoin.com/mining-report-highlights-chinas-asic-manufacturing-improvements-and-
dominance/ 
17 8.2.2020 från Coinmarketcap.com 
18 69 % av vuxna har bankkonto globalt (2017). Källa: https://globalfindex.worldbank.org/ 
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Till och med centralbanker runt om världen har börjat att se potential inom digitala 

valutor och en grupp av 8 centralbanker med bland annat den europeiska centralbanken 

har bildats för att tillsammans utforska potentiella fall där digitala valutor skulle kunna 

adapteras19. När utvecklingen av kryptovalutor fortsätter, är det bra att få koll på om 

kryptovalutor skall kallas för en tillgång eller en valuta. För tillfället är tillgång ett bättre 

uttryck för kryptovalutor som har en förväntning att öka inom värde eftersom projektet 

har höga framtida förväntningar. Därmed är största delen av kryptovalutorna 

spekulativa och värderingarna har inbakat förväntningar till framtida anpassningen och 

det är motiverat att definiera dessa som tillgångar. Om dessa kryptotillgångar lyckas 

med att slå igenom till vardaglig användning, kan definitionen möjligen baseras på 

dynamiken av tillgången, där kryptotillgångarna som används endast för transaktioner 

för att köpa varor kallas för valuta och andra kryptotillgångar som till exempel används 

för att driva en decentraliserad plattform skulle kallas för tillgångar. Ett alternativt sätt 

att gruppera kryptotillgångar skulle kunna vara att så kallade stabila kryptovalutor vars 

värde är länkad till en traditionell valuta, oftast amerikanska dollarn, skulle kallas för 

kryptovaluta och alla andra kryptomynt och polletter skulle klassificeras som tillgångar.   

Även om kryptotillgångar har blivit populärare under de senaste åren finns det 

regulatoriska och politiska risker som kan och kommer att påverka evolutionen av 

kryptotillgångar. Kryptovärlden har kallats som den vilda västern eftersom marknaden 

har saknat reglering, och många investerare som förlorat sina investeringar kan inte 

begära dem tillbaka. Kryptotillgångar behöver alltså reglering för att möjligtvis anpassa 

sig till större marknader, men en möjlig strikt restriktiv reglering kan också påverka 

negativt till värderingen av kryptovalutor. USA, Storbritannien, Japan och Sydkorea har 

varit mest aktiva med att implementera reglering inom kryptomarknaden (Shanaev et 

al, 2020) och det visar sig att marknaden anpassar sig relativt snabbt till regulativa 

sanktioner genom prisförändringar. Som exempel, Kina har förbjudit kryptobörser, 

Sydkorea har förbjudit ICO’s (initiala mynt erbjudanden) är händelser som påverkar 

negativt till anpassningen av kryptomarknaden och om detta skulle hända inom 

Europeiska unionen eller USA, kan kryptotillgångarnas värde påverkas dramatiskt.  

 

 

 
19 https://www.bankofengland.co.uk/news/2020/january/central-banks-group-to-assess-digital-
currencies 
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3 FINANSIELL TEORI MED ANKNYTING TILL 
KRYPTOVALUTOR  

Inom kapitlet presenteras kort grunderna för den moderna portföljteorin samt 

diversifiering av tillgångar. Huvudfokus ligger inom att presentera value-at-risk (VaR) 

måttet samt dess teori som ursprungligen kommer från finansvärlden. Betingad value-

at-risk (CVaR) presenteras i översikt och metoden för portföljoptimering mera i detalj 

inom kapitel fem. VaR och CVaR är liknande mått där VaR är det ursprungliga, enklare 

och nödvändigt att förstå innan CVaR presentas.  

 Modern Portföljteori 

Den moderna portföljteorin baserar sig på Harry Markowitz artikel ”Portfolio Selection” 

(1952) där han förklarar att investeraren borde diversifiera sina tillgångar och att 

maximera den förväntade avkastningen. Idén är att diversifiera till tillgångar som ger 

den största förväntade avkastningen genom att analysera tillgångarnas kovarianser 

istället för enskilda varianser. Enligt teorin finns det en portfölj som ger både maximal 

förväntad avkastning samt en portfölj med minimal varians. Markowitz påminner att 

portföljen som ger maximal förväntad avkastning har nödvändigtvis inte den mista 

variansen och att det finns en länk där investeraren kan höja sin förväntade avkastning 

genom att höja risken (variansen) av portföljen och med att minska variansen kan 

investeraren också minska den förväntade avkastningen inom den effektiva fronten. 

Även om investeraren diversifierat till många tillgångar kan man inte förvänta sig att 

diversifiera all varians eftersom tillgångarna är för korrelerade med varandra. Flera 

studier har forskat att hur många tillgångar man behöver inkludera i portföljen för att 

endast innehålla systematisk risk och t.ex. Evans och Archer (1968) kom fram till att 

riskreduktionen är marginell efter 10 tillgångar. Vad som påverkar riskreduktionen när 

tillgångarna inläggs till portföljen är korrelation, och en låg korrelation mellan 

tillgångarna ökar potentiella riskreduceringen.  

Mängden risk och avkastning för en portfölj kan alltså modifieras genom 

investeringsbeslut och därmed blir portföljoptimeringen ett maximerings och 

minimeringsproblem. Maximering av avkastning för en viss mängd risk eller minimering 

av risk för en viss avkastningsmängd görs för att hitta högsta riskavkastningen. 

Sambandet mellan avkastning och risk är väldigt viktigt och därmed bör avkastning-risk 

sambandet maximeras för att nå den mest effektiva portföljen, som också kallas för 

tangentportföljen.   
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Kryptovalutor är en ny tillgångsgrupp som har varit väldigt volatil under den första 

årtionden på marknaden. Eftersom det finns hög volatilitet jämfört med de traditionella 

tillgångarna kan man förvänta sig att korrelationen är relativt låg, vilket skulle öppna 

möjligheter till potentiella diversifieringsfördelar om de inkluderas i samma portfölj. 

Den höga volatiliteten kan möjligtvis ersättas med en hög förväntad avkastning men som 

sagt är korrelationen en viktig aspekt när man funderar på att diversifiera en portfölj.   

3.1.1 Medelvariansmodellen och kritik mot den  

Medelvariansmodellen (MV) iakttar historisk varians mot den förväntade avkastningen. 

Genom att ha en referensram där alla individuella tillgångar utbildar ett gränsområde 

genom att kombinera optimala vikter av de olika tillgängliga tillgångarna.  Gränsområdet 

kallas för den effektiva fronten där investeraren kan enligt sin egen riskprofil ändra sin 

position vid denna front. Detta betyder att för varje punkt i den effektiva fronten finns 

det en kombination av tillgångsvikter som maximerar den förväntade avkastningen givet 

mängden risk. Högre förväntad avkastning leder till en högre volatilitet och den globala 

minimumvariansportföljen ger den lägsta möjliga variansen, till en kostnad av en lägre 

förväntad avkastning.  

Om kryptovalutor implementeras till den de individuella tillgångarna och är väldigt icke-

korrelerade med de traditionella tillgångarna kan det förväntas att den effektiva fronten 

trycks emot vänster, dvs. variansen minskar men den förväntade avkastningen hålls 

samma eller till och med ökar. En annan möjlighet är att fronten trycks mera mot nordost 

vilket betyder att både den förväntade avkastningen och volatiliteten ökar.  

Den grundläggande kapitalprissättningsmodellen som bygger på Markowitz portföljteori 

presenterades av Sharpe (1964), Lintner (1965) och Mossin (1966). Modellen är känd 

som CAPM och används för att prissätta enskilda tillgångar eller portföljer genom att 

analysera deras relation till marknadsportföljen. Ekvationen för CAPM ser ut på följande 

sätt:  

(1) 𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓 = 𝛽𝑖(𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓 , 

Där: 𝐸(𝑅𝑖) är den förväntade avkastningen för tillgång 𝑖, 𝑅𝑓 är den riskfria räntan, 𝑅𝑚 är 

avkastningen för marknadsportföljen. Betavärdet för tillgång i, 𝛽𝑖 står för förhållandet 

av tillgång 𝑖 till marknadsportföljen, där marknadsportföljen tar ett värde på 𝛽𝑚 = 1. Beta 

estimeras genom att dividera kovariansen mellan tillgång 𝑖 och marknadsportföljen med 
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variansen av marknaden. Därmed determineras enskilda tillgångarnas eller 

portföljernas avkastning på grund av deras kovarians med marknaden.  

MV och CAPM modellerna har fått mycket kritik genom att de antar normalfördelade 

avkastningar och en en-periods investeringshorisont. Det finns en mängd studier som 

tar upp detta problem och till exempel Berglund och Knif (1999) kommer fram till en 

slutsats att genom att anpassa för tidsvarierande betaestimat kan man förbättra den 

slutliga noggrannheten av de estimerade betavärdena. Dessutom har en mängd forskare 

publicerat alternativa metod som tre och fem faktors modell av Fama och French (1993, 

2015) samt MCPM (McNulty et.al. 2002) där författarna poängterar en konflikt mellan 

volatilitet och korrelation. Även om CAPM fått mycket kritik åt sig, har modellen ändå 

applicerats inom forskningen samt undervisningen som en standard eftersom den är 

mycket enkel att förstå.   

 VaR – Value-at-risk  

Under 1990-talet behövdes nya, mera effektiva riskförvaltningsmetoder inom Wall 

Street som också kunde vara enkla att förstå när man presenterade resultat till 

ledningen. VaR blev mycket populär och trenden var att riskrapporterna för den 

finansiella risken baserade sig på VaR vilket kan förklaras med måttets enkelhet. VaR 

kan definieras som ett gränsvärde av förlusterna för ett visst konfidensintervall. Om VaR 

är -100 € med en 95 % konfidensintervall och en dags innehavsperiod, kan vi påstå att 

”med en 95 % säkerhet kommer förlusten inte att överstiga 100 € imorgon”. 

Parametrarna som används för att estimera VaR är tidsperiod för avkastningarna (t.ex. 

1 år), konfidensintervall och innehavsperioden som kan variera beroende på avsikten av 

analysen.  

En av de första artiklarna som publicerades gällande av VaR skrevs av Tanya Styblo 

Beder, ”VAR: Seductive but Dangerous” (1995). Eftersom metoden dök upp först inom 

den privata sektorn sökte hon fram analytiker som använde VaR inom daglig rutin och 

jämförde metoderna. Hon kom fram till att det fanns stora skillnader mellan 

kalkyleringarna hur analytikerna kom fram till resultaten och i studien samlade hon åtta 

mest populära metoder. Fyra av metoderna använder historisk data med en 

estimeringsperiod av 100 och 250 dagar samt en innehavsperiod av en dag och två 

veckor. Dessutom används Monte Carlo simulationer med samma innehavsperioder som 

ger högre VaR värden när innehavsperioden är längre.  
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VaR fokuserar sig på negativ risk och är gränsvärdet för avkastningarna inom ett 

konfidensintervall (t.ex. 95 %) över en viss tidsperiod. Matematiska definitionen för VaR 

är: 

(2) ∫ 𝑥𝑓(𝑥) 𝑑𝑥
𝑉𝑎𝑅𝛼
−∞

= 1 −  α,  

eller alternativt: 

(3) 𝑃[𝑥 ≤ 𝑉𝑎𝑅𝑎] = 1 −  α, 

Där 𝑓(𝑥) är den marginella kumulativa sannolikhetsfunktionen över 

portföljavkastningar 𝑥 för given tidsperiod och konfidensintervallen är α ∈ [0,1]. En 

illustration av VaR som ett gränsvärde för de negativa avkastningarna ges i figur 3 där 

VaR tillämpas till en normalfördelad avkastningsdistribution med ett medelvärde av 0. 

Figur 3 Grafisk illustration av VaR  

 

Vänstra sidan av VaR gränsvärdet representerar alltså de värsta 5 % av avkastningarna I 

fördelningen.   

3.2.1 Begränsningar med VaR 

Både Beder (1995) och Jorion (1996) påminner att även om VaR är ett effektivt och enkelt 

sätt att mäta risk, måste man komma ihåg bristerna för metoden. Olika metoder för att 

konstruera VaR värdet bidrar med mycket olika resultat och kan därmed missbrukas för 

att nå det resultatet som vill nås. Problem med till exempel avkastningsfördelningar när 

de inte är normalt fördelade är svåra att tackla, inom Monte Carlo simulationen kan man 

ändra på distributionsfördelningen för avkastningarna men man kan även göra fel när 

man väljer parametrarna.  
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Även om VaR hade fått till sig mycket kritik var det inte före 1997 (Artzner, et al) när det 

definierades vilka egenskaper statistiska metoder skulle ha för att vara kontinuerligt 

mått för risk. Fyra axiom formulerades som skulle uppfyllas av ett riskmått för att kunna 

tillämpas som ett kontinuerligt mått. Låt X och Y demonstrera portföljavkastningar, ρ(X) 

och ρ(Y) respektive riskmått samt en slumpmässig konstantvariabel α. Dessa fyra axiom 

behövs att uppfyllas för ett riskmått att vara kontinuerligt: 

Axiom 1: Invarians  

(4) 𝜌(𝑋 +  𝛼) = 𝜌(𝑋) − 𝛼, 

Axiom 2: Additivitet 

(5) 𝜌(𝑋 + 𝑌) ≤ 𝜌(𝑋) +  𝜌(𝑌), 

Axiom 3: Positiv homogenitet.  

(6) 𝜌(𝛼𝑋) = 𝛼𝜌(𝑋), 

Axiom 4: Monotonitet.  

(7) 𝜌(𝑋) ≤ 𝜌(𝑌), 𝑜𝑚 𝑋 ≥ 𝑌, 

Invarians axiomen (4) betyder att när man tillsätter kontanter till portföljen, kommer 

risken att sjunka med samma mängd. Additivitet (5) menar att den totala risken av 

portföljen inte är större än summan av de individuella tillgångarna och speglar till sig till 

diversifieringseffekten och försäkring. Positiv homogenitet (6) visar att risken skalar sig 

med portföljstorleken, dvs. risken sjunker om tillgångarna hanteras tillsammans istället 

för separat på grund av diversifieringsfördelar. Monotonitet (6) krävs för att säkerställa 

att om avkastningen av portfölj X överskrider avkastningen av portfölj Y, då kan inte 

risken av portföljen Y vara lägre än risken för portfölj X. Enligt dessa axiomer är VaR 

inte ett sammanhängande riskmått eftersom den inte uppfyller axiom (5) av additivitet 

(Acerbi & Tasche, 2002). Detta illustreras i Tabell 1 och 2 där tabell 1 visar den högra 

sidan av ekvationen var riskmåtten är separerade och tabell 2 visar de tillsammans:  
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Tabell 1   VaR additivitet, tillgångarna separerat  

 TILLGÅNG  B 

Avkastning Sannolikhet 

-100  4 %  

0  96 % 

 VaR 95 %  = 0  
 

Tabell 2 VaR additivitet, tillgångarna tillsammans   

KOMBINERAT   

Avkastning Sannolikhet 

-200  0,16% 

-100 7,68 %  

0  92,16%  

 VaR 95 % =  -100  
 

Vi kan tydligt se i tabell 1 där tillgångarna är separata att VaR på ett konfidensintervall 

av 95 % är 0 eftersom sannolikheten för en avkastning av 0 är 96 % det vill säga över 95 

%. Med andra ord är gränsvärdet för 95 % av avkastningarna 0. När tillgångarna 

kombineras sjunker sannolikheten för en avkastning av 0 till cirka 92% och är inte 

därmed mera inom konfidensintervallen av 95 % och gränsvärdet blir därmed -100. Den 

kombinerade portföljen har ett högre VaR värde och därmed är VaR inte ett kontinuerligt 

riskmått20.   

Eftersom VaR kräver att avkastningarna är normalfördelade och är svårt att använda 

inom optimering för portföljer vilket skulle vara problematiskt med hänsyn till 

fortsättningen av studien (Rockafellar, Uryasev, 1999). För att undvika problem som 

uppkommer med VaR har en liknande metod utvecklats som kallas för betingad value-

at-risk (CVaR). 

 

 
20 VaR är ett kontinuerligt riskmått om avkastningarna är baserade på standardavvikelser av en 
normaldistribution.  

 TILLGÅNG   A 

Avkastning Sannolikhet 

-100  4 %  

0  96 %  

 VaR 95 %  = 0  
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3.2.2 Betingad value-at-risk (CVaR) 

En av de största begränsningar med VaR är att metoden inte tar i beaktande värden som 

överskrider VaR tröskelvärdet. Genom att endast veta gränsvärdet men inte potentiella 

överskridande värden kan vara problematiskt i många sammanhang. Eftersom 

problemen med VaR upptäcktes relativt snabbt inom den akademiska undersökningen 

dröjde det inte länge tills mera utvecklade versioner började publiceras. Metoder började 

komma fram inom slutet av 1990-talet av olika aktörer som till exempel Embrechts 

(1999) men den första artikeln som endast fokuserar sig på CVaR och dess optimering är 

från Rockafellar & Uryasev (1999) ”Optimazation of Conditional Value-at-Risk”. 

VaR och CVaR är väldigt lika, och om samma konfidensnivå används är VaR den lägre 

gränsen för CVaR. Med andra ord utvidgar sig CVaR utöver det gränsvärde som VaR ger 

genom att kalkylera medeltalet av distributionerna inom 𝑉𝑎𝑅𝛼 svansområdet och 

därmed betingar att 𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼  ≥ 𝑉𝑎𝑅𝛼. Matematiskt definieras CVaR på följande sätt: 

(8) 𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼 = 
1

1−𝛼
∫ 𝑥𝑓(𝑥)
𝑉𝑎𝑅𝛼
−∞

𝑑𝑥, 

eller alternativt: 

(9) 𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼 = 𝐸[𝑥ǀ𝑥 ≥ 𝑉𝑎𝑅𝛼], 

Där 𝑓(𝑥) är den marginella sannolikhetsfunktionen av portföljavkastningar 𝑥 över en 

viss tidsperiod och VaR kalkyleras över samma tidsperiod med samma 

konfidensintervall α. Det förväntade värdet för CVaR är högre än VaR i absoluta mått 

men lägre (≤) i relativa mått.   

En grafisk illustration av CVaR föreställs i figur 4, som är liknande till figur 3, men CVaR 

värdet är tillsatt och den överskrider VaR: 

Figur 4 Grafisk illustration av CVaR 
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För diskreta och icke-kontinuerliga förlustdistributioner förslog Rockafellar & Uryasev 

(2002) CVaR som det viktade medeltalet där det behövs VaR och en så kallad betingad 

CVaR + (𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼
+) vilket är den förväntade förlusten strängt högre än vad för värde vid 

risk (𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼
+ >  𝑉𝑎𝑅𝛼). Låt ψ vara den kumulativa sannolikheten av 𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) dvs. 𝜓 =

 𝐹𝑋(𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑥)) och λ definieras som: 

    𝜆 =  
𝜓−𝛼

1− 𝛼
 .  

CVaR kan formuleras på följande sätt:  

(1) 𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑥) =  𝜆𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑥) + (1 − 𝜆)𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼
+(𝑥),  

CVaR risk dominerar VaR och därmed är den betingade förlusten alltid högre eller lika 

hög som för icke-betingade värdet. Det enda sättet den betingade och icke-betingade 

värdena är lika stora är om icke-betingade värdet representerar den största möjliga 

förlusten. Acerbi & Tasche (2002) visade att den CVaR uppfyller de fyra axiomen, och 

detta går enkelt att illustrera med samma exempel som med VaR i tabell 3:    

Tabell 3 Additiv CVaR, tillgångarna separat  

 TILLGÅNG  B 

Avkastning Sannolikhet 

-100  4 %  

0  96 % 

 CVaR 95 %  = 80  
 

För att få det CVaR med en 95 % konfidensintervall skall först λ kalkyleras: 
0,96−0,95

1−0,95
=

0,2. Eftersom 𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼
+(𝐴) 𝑜𝑐ℎ 𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼

+(𝐵) är strikt högre än 𝑉𝑎𝑅𝛼 och därmed kalkyleras 

𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼
+(𝐴) 𝑜𝑐ℎ (𝐵):  

 𝐶𝑉𝑎𝑅0,95(𝐴) = 0,2 ∗ 0 + 0,8 ∗ (−100) = −80.   Samma metod kan användas för tillgång 

B. Vi kan se att 𝐶𝑉𝑎𝑅0,95(𝐴) +  𝐶𝑉𝑎𝑅0,95(𝐵) = −160.  

 

 

 

 TILLGÅNG   A 

Avkastning Sannolikhet 

-100  4 %  

0  96 %  

 CVaR 95 %  = 80  
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Tabell 4 Additiv CVaR, tillgångarna tillsammans  

KOMBINERAT   

Avkastning Sannolikhet 

-200  0,16% 

-100 7,68 %  

0  92,16%  

 CVaR 95 % =  -103,2  
 

När tillgångarna kombineras, för att uppfylla den additiva axiomen skall 𝐶𝑉𝑎𝑅0,95(𝐴 +

𝐵) vara lägre än 𝐶𝑉𝑎𝑅0,95(𝐴) +  𝐶𝑉𝑎𝑅0,95(𝐵). Vi kan se att axiomen uppfylls eftersom: 

𝐶𝑉𝑎𝑅0,95(𝐴 + 𝐵) = 0,968 ∗ (−100) + 0,032 ∗ (−200) = −103,2.  
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4 TIDIGARE FORSKNING 

Sedan Bitcoin introducerades för över 10 år sedan har kryptovalutor börjat strömma till 

marknaden och deras marknadsvärde har stigit fenomenalt, men forskningen inom 

ämnet har varit ändå relativt lågt. Detta kan förklaras med att under de tidiga åren var 

intresset för kryptovalutor endast inom en liten grupp av entusiaster samt pålitlig data 

var inte enkelt att få tag i och ofta var tidsperioderna väldigt korta. Under de senaste åren 

har kryptovalutor och deras potential väckt intresset både inom den ekonomiska världen 

samt inom forskningen. Största delen av forskningen fokuserar sig på Bitcoin vilket är 

försvarbart eftersom Bitcoin har varit och är vägledaren för kryptovalutor både historiskt 

sätt och marknadsvärderingsvis. Detta kapitel fokuserar på två studier om Bitcoin och 

nämner en del andra nämnvärda studier inom området.  

 Briere, Oosterlinck & Szarf (2015) 

I artikeln ”Virtual Currency, Tangible Return: Portfolio Diversification with Bitcoin” 

undersöker Briere, Oosterlinck & Szafarz ifall Bitcoin bidrar med positiva 

diversifieringsnyttor till en portfölj som innehåller både traditionella (valutor, aktier, 

obligationer) och alternativa (råvaror, hedgefonder, fastigheter) tillgångar. Först 

presenteras data och därefter metod och resultat.   

4.1.1 Data 

Författarna använder veckoliga stängningspriser (från Bitcoincharts) av Bitcoin mot den 

amerikanska dollarn under perioden 23.7.2010–27.12.2013. Mängden totala tillgångar i 

forskningen är 13. Förutom Bitcoin innehåller studien 2 valutor (Euro, Yen) aktieindex 

både från tillväxt och den utvecklade marknaden, 4 olika obligationer (statsobligationer 

från både tillväxt & utvecklade marknader, företagsobligationer, inflationslinkade 

obligationer), guld, olja, fastigheter samt hedgefonder. Den kumulativa avkastningen för 

Bitcoin är exceptionell i jämförelse med de andra tillgångarna. Under tidsperioden hade 

Bitcoin en årlig avkastning på 404 % och en årlig volatilitet på 176 %. Bitcoin har också 

låg korrelation med de andra tillgångarna och endast två tillgångar har en signifikant 

korrelation med Bitcoin, guld (0,14) och inflationslinkade obligationer (0,14). 

Författarna påminner att korrelationerna mellan Bitcoin och de andra tillgångarna 

måste tolkas med försiktighet eftersom de är uträknade under en tidsperiod med hög 

tillväxt.  
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4.1.2 Metod & Resultat 

I undersökningen gör författarna en spanning test för Bitcoin för att undersöka om 

tillgången i ett förbestämt universum förbättrar investeringsmöjligheter. Testet innebär 

att man gör en OLS regression av Bitcoin avkastningarna emot de andra tillgångarnas 

avkastningar. Antagandet implementerar att det finns en portfölj som innehåller 

tillgångarna som har lika hög förväntad avkastning men en lägre varians. Författarna gör 

också en Wald test för att bedöma spanning-testet under antagandet av en oberoende 

och lika fördelad felterm. Resultaten från spanning testen är signifikanta till traditionella 

tillgångar, alternativa tillgångar, samt till alla tillgångar tillsammans, på en 1% 

signifikansnivå. För att se effekten i en portfölj, konstruerar författarna först en naiv 

portfölj som innehåller alla tillgångarna där vikten på Bitcoin är 1/13 det vill säga cirka 

7,7 %. Bitcoin ökar årliga avkastningen dramatiskt från 5,38 % till 36,11 %. Variansen 

ökar också, från 6,38% till 15,15%. Sharpe förhållandet ökar från 0,78 till 2,36.  

Författarna estimerar också optimala portföljer som har 6 % och 12 % årlig volatilitet. 

Portföljen med årlig volatilitet på 6 % utan Bitcoin har en avkastning av 8,84% och en 

Sharpe förhållande av 1,39. Samma volatilitet med 3 % vikt på Bitcoin i portföljen 

avkastar 17,59% och har ett Sharpe förhållande på 2,83. Liknande resultat fås med 

portföljvariansen 12%. Den modifierade Sharpe förhållanden är dock negativ på båda 

portföljerna som innehåller Bitcoin och författarna varnar om Bitcoins ålder som en ung 

tillgång och att tidigare prestation inte är en prognos av den framtida prestationen. 

 Kajtazi & Moro (2019) 

Kajtazi och Moro undersöker effekterna med att tillägga Bitcoin till en väldiversifierad 

optimal portfölj och använder samma metod som denna avhandling (CVaR). I artikeln 

”The role of bitcoin in well diversified portfolios: A comparative global study” analyseras 

Bitcoins effekter på avkastning samt risk, där portföljerna separeras baserat på 

geografiska tillgångar.  

4.2.1 Data & Metod  

Bitcoin data som används i studien är daglig data från Februari 2012 ända till 31 Januari 

2017. Författarna beslutar sig att inte använda data från och med 1 februari 2017 ända 

till slutet av år 2017 eftersom Bitcoins ovanliga avkastningar som enligt Kajtazi och Moro 

kan förklaras med att vara en spekulativ bubbla. Den aggressiva prisstigningen skedde 

under 2017 och den dramatiska kollapsen inom kryptovalutamarknaden i början av 

2018.  
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För att allokera en väldiversifierad portfölj använder författarna en bred mängd 

tillgångar från den europeiska, amerikanska och kinesiska marknaden, de analyseras 

skilt från varandra (Europeiska portfölj, amerikansk portfölj, kinesisk portfölj). 

Portföljerna innehåller aktier, obligationer, råvaror, fastigheter, valutor och alternativa 

investeringar.  

I studien konstrueras fyra olika scenarion för att komma upp med olika slags av 

portföljer. Första scenarion är en naiv portfölj där alla tillgångar har en lika stor vikt. 

Andra scenarion är en ”endast lång” portfölj där blankning inte är tillåtet och begränsar 

individuella tillgångar till 100%. Tredje scenarion är en semi-begränsad portfölj som 

tillåter blankning upp till -100% men inte tillåter hävstångseffekter. Detta scenario 

förväntas att ge den maximala förhållandet mellan avkastning och risk. Fjärde scenarion 

är en semi-begränsad portfölj som inte tillåter blankning av Bitcoin men andra tillgångar 

har möjlighet till det. Detta förklaras med att blankning är hypotetisk möjligt med 

Bitcoin men det är oftast kopplat till finansiella produkter eller handel över disk (OTC, 

over the counter).  

Kajtazi och Moro argumenterar att den traditionella Markowitz’s medelvariansmodellen 

inte är praktisk eftersom den simplifierar investerarnas riskpreferenser för mycket. 

Varians är ett symmetriskt mått som och har både positiv och negativ volatilitet, men i 

praktiken om man förväntar sig att investerarna är rationella, är endast negativa 

volatiliteten som är oönskad. En alternativ metod som lyfts fram är VaR (Value-at-Risk) 

som är ett asymmetriskt mått som ger ett minimalt förlustvärde eller procentvärde för 

en given sannolikhet och tidsintervall. En begräsning som VaR har är att den endast 

estimerar den minimala potentiella förlusten och ger inget värde på hur mycket detta 

minimala tröskelvärde kan överskridas med att underestimera risken.  

Här kommer CVaR i bruk eftersom denna metod löser problemet som VaR har med att 

kalkylera den förväntade avkastningen (genomsnittliga förlusten) utöver tröskelvärdet 

som ges av VaR. Författarna argumenterar att CVaR erbjuder en del fördelar över VaR 

utan att ge upp av de originella attraktionerna. En fördel med CVaR metoden är att den 

gör inga förväntningar på normalitet eftersom avkastningsfördelningen är samlad från 

historisk data. Detta är viktigt eftersom många studier har kommit fram till att Bitcoins 

avkastningar inte är normalfördelade. Nackdelen med metoden är att den förväntar sig 

att framtida distributioner kommer att ha samma skevhet över tiden. Eftersom Bitcoin 

är relativt ny tillgång kan dess beteende förändras i betydande grad efter en längre 
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maturitet. I studien optimeras portföljrisken med CVaR och ett konfidensintervall av 95 

%.  

4.2.2 Resultat 

Resultaten av analysen visar sig att Bitcoin påverkar positivt på portföljavkastningen i 

största delen av scenarion. Endast amerikanska och kinesiska semi-begränsade 

portföljer utan balansering (Amerikanska också med balansering) av tillgångarna har 

negativa resultat när man inkluderar Bitcoin i portföljen. Sammanfattningen inkluderar 

att även om Bitcoin förbättrar resultatet av portföljerna tenderar också risken att öka i 

nästan alla scenarion (exkluderat kinesiska semi-begränsade portföljer samt 

amerikanska semi-begränsade portföljen med om balansering).  

Den bästa investeringsstrategin i absoluta termer när man inkluderar Bitcoin i 

portföljerna är naive strategin för amerikanska marknaden, och endast lång för 

europeiska och kinesiska marknaden. Enligt detta resultat ger blankning av tillgångar 

och Bitcoin inte bättre portföljavkastning jämfört med den naiva och endast lång 

strategin. För att sammanfatta resultaten, kompenseras den ökade risken i portföljerna 

med en högre avkastning inom största delen av portföljerna.    

 Övriga studier  

Som nämnt har studierna fokuserat sig på Bitcoin men under de senaste åren har intresse 

för alternativa kryptovalutor också ökat. Volatiliteten inom kryptovalutor är någonting 

som skiljer dem från traditionella tillgångar och det visar sig att Bitcoin, Litecoin och 

Ripple har extrema volatilitetschocker men kan erbjuda diversifieringsfördelar inom 

kort sikt (Corbet et al, 2018). Däremot har Charfeddine et al (2020) studerat sambandet 

mellan fyra olika kryptovalutor (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin cash) och 

traditionella tillgångar med en tidsvarierande copula metod som har bekräftats av tre 

olika GARCH modeller och resultaten indikerar att Bitcoin och Ethereum kan bidra med 

diversifieringsfördelar och att den optimala portföljvikten för digitala tillgångar är 

relativt låg. Det visar sig att skillnader kan uppkomma även mellan de olika 

kryptotillgångarna och en portföljanalys inte stöder antagandet av 

diversifieringsfördelar. Boako et al (2019) använder sig av en vine copula teknik för att 

modellera portfölj VaR av sex kryptovalutor. Ethereum visar sig att erbjuda den bästa 

riskavkastningen när den effektiva fronten används. Ethereum har också mindre 

korrelation med Bitcoin än Litecoin, Ripple och Dash vilket kan enligt författarna delvis 

förklaras på grund av liknande egenskaper. Detta kan stämma för Litecoin och möjligtvis 
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också för Dash, men Ripple kan argumenteras att vara en väldigt annorlunda typ av 

kryptovaluta (se kapitel 2).  

Dessa studier har liknande resultat och implikationer gällande kryptovalutornas 

egenskaper samt som deras potential som diversifieringstillgångar men saknar ofta 

portföljoptimering och mera detaljerade portföljvikter. Dessutom är alternativa 

kryptovalutor också ofta jämförts individuellt emot Bitcoin vilket kan vara vilseledande 

inte endast på grund av deras egenskaper men också enorma skillnaden i 

marknadsvärde. Denna avhandling kommer att gruppera de alternativa kryptovalutorna 

tillsammans och olika vikter inom kryptotillgångar och deras påverkan för en 

väldiversifierad global portfölj kommer att analyseras. Kryptotillgångarnas extrema 

volatilitet kommer att analyseras med VaR och CVaR vilket innebär att information 

gällande kryptotillgångarnas extrema negativa avkastningar kommer att analyseras och 

därmed påverkan av negativa chocker inom avkastningarna står i fokus av metoden.  

Tabell 5 Tidigare forskning  

Auktor Data Metod Resultat 

Briere et al (2015) Veckolig Bitcoin 

data, 2010-2013 

OLS-regression Bitcoin ökar 

portföljens Sharpe 

kvot. 

Kajtazi & Moro, 

(2019) 

Daglig Bitcoin data, 

2012-2017 

CVaR 

portföljoptimering 

Positiv påverkan på 

portföljprestation.  

Corbet et al, (2018) Daglig Bitcoin, 

Litecoin och Ripple 

data, (2013-2017) 

(Generalized 

variance 

decomposition) 

Diversifieringsfördelar 

under en kort 

tidsperiod. 

Charfeddine et al, 

(2020) 

Daglig data, Bitcoin 

(2010-18), Ether 

(2015-18) 

Tidsvarierande 

copula + GARCH 

Enligt portfölj -

analysen är krypto 

inte en bra 

diversifieringstillgång 

Boako et al, (2019) Daglig data, 6 

kryptovalutor, 

(2015-2018) 

(Vine copula-based 

dependence) och 

portfölj VaR.  

Stark beroende mellan 

krypto, Ether har bäst 

prestation. 
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5 METOD  

Markowitz (1952) introducerade den moderna portföljteorin vilket möjliggjorde 

kalkyleringen av optimala portföljer med hjälp av den förväntade avkastningen och 

variansen. Som redan nämnt, har medelvariansmetoden sina svagheter när det gäller 

riskhantering. Varians är ett användbart riskmått när avkastningarna är 

normalfördelade och vi kan klart se från den deskriptiva statistiken att avkastningarna 

för kryptovalutorna har hög skevhet och därmed är medelvariansmetoden inte bästa 

möjliga måttet för portföljoptimering med kryptovalutor. VaR måttet introducerades 

men den uppfyller inte kraven för att vara ett kontinuerligt riskmått, men det CVaR risk 

uppfyller dessa krav och passar därmed bättre för portföljoptimering. Inom detta kapitel 

presenteras metoden som används till portföljoptimering samt begränsningar och mått 

för portföljprestation.   

 Portföljoptimering med CVaR 

Portföljoptimering med CVaR presenterades av Rockafellar & Uryasev (1999,2002), där 

de i den första artikeln definierar portföljoptimering till kontinuerliga fördelningar och i 

den senare för generella distributioner. Optimeringsstrategin för generella 

distributioner kommer att introduceras eftersom i denna avhandling används historiska 

avkastningar för att optimera portföljer med CVaR. Portföljoptimeringen baserar sig på 

en minimeringsstrategi och eftersom både VaR (ekvationerna 2 och 3) och CVaR 

(ekvationerna 8 och 9) har redan definierats i kapitel tre, fortsätter denna kapitel från 

optimeringsproblemet. Som i medelvariansmodellen, baserar sig portföljoptimeringen 

till att minimera risken (CVaR och VaR) i hänsyn till den förväntade avkastningen.  

Optimeringsproblemet för CVaR för ett investeringsbeslut 𝑥 och en slumpmässig 

tillgångsförlust 𝑦 kan härledas genom att kalkylera CVaR (och VaR) för en enskild 

tillgång, med hjälp av funktion 11 (Rockefellar & Uryasev, 2002, s.1454): 

(10)  𝐹𝛼(𝑥, 𝑉𝑎𝑅) = 𝑉𝑎𝑅 + 
1

1−𝛼
 𝐸[(𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑉𝑎𝑅)+], 

Där + = max{0, 𝑡} och 𝑓(𝑥, 𝑦) är en avkastningsfördelning med parametrarna 𝑥 och 𝑦. 

Genom att minimera Va𝑅𝛼 kommer 𝐶Va𝑅𝛼 automatiskt uträknas som en biprodukt av 

funktionen: 

(11) 𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑥) = 𝐹𝛼(𝑥, 𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑥)), 

Där:   𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑥) = 𝐹𝑉𝑎𝑅
𝑚𝑖𝑛

𝛼(𝑥, 𝑉𝑎𝑅). 
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För enskilda tillgångar fullgör funktionen sin uppgift eftersom mängden 

investeringsbeslut är begränsad och genom att lösa det minimala gränsvärdet för 𝑉𝑎𝑅𝛼 

löser man 𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼 på samma gång. För mera komplexa optimeringar behövs också 

𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼(x) minimeras vilket kan göras enkelt genom att använda ekvation 12 och istället 

för att minimera endast för VaR kommer minimeringen att göras också för CVaR. 𝑋 är 

totala mängden investeringsbeslut och 𝑅 är total mängden avkastningar (Rockefellar & 

Uryasev, 2002, s. 1459): 

(12) 𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑥) =  𝐹𝛼(𝑥, 𝑉𝑎𝑅)(𝑥,𝑉𝑎𝑅)∈𝑋∗𝑅
𝑚𝑖𝑛

𝑥∈𝑋
𝑚𝑖𝑛 . 

Om vi låter 𝑋 vara en konvex mängd möjliga investeringsbeslut 𝑥 och antar att 𝐹𝛼(𝑥, 𝑉𝑎𝑅) 

är konvex inom 𝑥, är minimeringen av förlusten associerad med 𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑥) med beslut 

𝑥 ∈ 𝑋 likvärdigt till at minimera funktion 𝐹𝛼(𝑥, 𝑉𝑎𝑅) över (𝑥, 𝑉𝑎𝑅)  ∈ 𝑋 ∗ 𝑅. Därmed 

behövs 𝑉𝑎𝑅𝛼 inte utformas skilt utan blir en biprodukt då 𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼 kalkyleras (eller vice 

versa). Minimeringen av 𝐹𝛼(𝑥, 𝑉𝑎𝑅) producerar ett par där x minimerar 𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼 

tillsammans med 𝑉𝑎𝑅𝛼 värdet. Därmed om vi tillämpar ekvation 13 till funktion 11 får vi 

ett investeringsbeslut x som minimerar det betingade värdet för risk för ett 

konfidensintervall α: 

(13) 𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑥) =  (𝑉𝑎𝑅 + 
1

1−𝛼𝑥∈𝑋,𝑉𝑎𝑅∈𝑅
𝑚𝑖𝑛

𝑥∈𝑋
𝑚𝑖𝑛 𝐸[(𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑉𝑎𝑅)+]). 

𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑥)𝑥∈𝑋
𝑚𝑖𝑛  kan alltså framföras utan att upprepa kalkyleringar med olika beslut x 

vilket gör det enklare att arbeta med CVaR istället för det icke-betingade värdet som inte 

erbjuder en sådan möjlighet gällande portföljoptimering (Rockafellar & Uryasev, 2002).  

För att lösa detta optimeringsproblem följer denna avhandling Würtz et al (2015) där 

minimeringen av CVaR görs för scenarion 𝑦𝑠 där 𝑠 = 1,… , 𝑆, som representerar historiska 

värden av avkastningar. En artificiell variabel 𝑧𝑠 presenteras som ersätter 𝑓(𝑥, 𝑦𝑠) −

𝑉𝑎𝑅)+ med begräsningar 𝑧𝑠  ≥  𝑓(𝑥, 𝑦𝑠) − 𝑉𝑎𝑅 och 𝑧𝑠 ≥ 0 och eftersom detta används i en 

minimeringsfunktion är 𝑧𝑠 alltid = 𝑓(𝑥, 𝑦𝑠) − 𝑉𝑎𝑅)+. Därmed för att framföra ekvation 

14 för historiska avkastningar föreställs följande minimeringsstrategi (Würtz et al, 2015, 

s. 246):  

(14) 𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑥) = min  𝑉𝑎𝑅 + 
1

(1−𝛼)𝑆
∑ 𝑧𝑠
𝑆
𝑠=1𝑥∈𝑋

𝑚𝑖𝑛 , 

där:   𝑥𝑇µ̂ = 𝑦   och 𝑥𝑇1 = 1, 
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vilket betyder att den förväntade avkastningen är medeltalet av dagliga avkastningar och 

total vikten för investeringarna är 1 (100%). Optimeringsproblemet är ett linjärt 

programmeringsproblem om 𝑓(𝑥, 𝑦𝑠) är lineär inom x och alla uttryck av 𝑧𝑠  ≥  𝑓(𝑥, 𝑦𝑠) −

𝑉𝑎𝑅. Optimeringsproblemet inom denna avhandling kommer att lösas med Rstudio 

paket ”fPortfolio” (Wuertz et al, 2020), med vissa portföljbegräsningar och ändringar 

som krävs för att utföra kalkyleringarna21. Dessa begränsningar introduceras i del 5.2 där 

portföljformuleringen och restriktioner inom portföljvikterna presenteras.  

 Utformning av portföljer  

Portföljformuleringen kommer att utformas i linje med Kajtazi & Moro (2019) där olika 

portföljer med och utan restriktioner framställs. Portföljerna kommer att utformas tre 

gånger för de tre första scenarion, först med endast traditionella tillgångar, sedan tilläggs 

Bitcoin till den traditionella portföljen och efter detta kommer Bitcoin att bytas till en 

naiv portfölj av Monero, Ethereum, Dash, XRP och Litecoin. Enligt Platanakis et al 

(2018) finns det en väldigt liten skillnad mellan en naiv och optimal portfölj för 

prestationen av portföljer med kryptotillgångar (Bitcoin, Ripple, Litecoin och Dash). 

Efter detta kommer restriktioner tillämpas till möjliga kryptotillgångar för att undvika 

möjliga extraordinära vikter på kryptotillgångarna. Eftersom blankning för Bitcoin eller 

alternativa kryptotillgångar har varit begränsat under tidsperioden kommer en 

restriktion för blankning av kryptotillgångar att tillämpas till varje scenario.  

Scenario 1: Naiv portfölj (𝑤𝑖 = 
1

𝑁
 ), 

En naiv portfölj konstrueras genom att allokera tillgångarna så att vikten är samma för 

alla traditionella tillgångar och kryptotillgångar. Det betyder att en viktfördelning på 

8,33 % kommer att anpassas för varje tillgång i portföljerna som innehåller 

kryptotillgång för att nå en total vikt på 100 %. För basportföljen som inte innehåller 

kryptotillgångar kommer en vikt av 9,09 % att användas för varje tillgång. En naiv 

portfölj är inte ett realistiskt scenario men ger en intressant bild om hur 

kryptotillgångarna påverkar den traditionella portföljen när fördelningen av 

investeringen är delat jämnt ut. För att ta ett steg mot en mera realistisk 

investeringsstrategi kommer scenario 2 utföras: 

 Scenario 2: Endast lång portfölj ( ∑𝑤𝑖 = 1) 

 
21 Exempel på ändringar gjorda inom kod i bilaga 1  
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I scenario 2 optimeras en portfölj som inte tillåter blankning och den maximala 

individuella vikten för en tillgång, samt portföljen, är 100 %. Denna portfölj förväntas att 

vara effektivare och ha en större avkastning angående till risken eftersom en 

portföljoptimeringsmetod som maximerar riskavkastningen används. Denna strategi 

kan vara tillämplig till investerare som inte har tillgång till blankning och därmed 

kommer scenario 3 inkludera blankning: 

Scenario 3: Blankningsportfölj (−1 ≤  𝑤𝑖  ≤ 1:  ∑𝑤𝑖 = 1) 

Scenario 3 är den första portföljen som tillåter blankning och vikterna för individuella 

tillgångar begränsas så att de är mellan -100 % och 100 % och totala portföljvikten är 100 

%. Denna strategi förväntas att resultera för en högre riskavkastning eftersom flera 

investeringsmöjligheter och därmed flera möjliga kombinationer för högre prestation. 

En begränsning på vikterna görs för att undvika alltför höga vikter i enskilda tillgångar, 

speciellt för kryptotillgångar som har hög avkastning och hög volatilitet. Eftersom 

kryptotillgångar är en väldigt ny tillgångsklass och många investerare kan vara skeptiska 

att investera stora delar av portföljen till krypto, och därmed kommer också 

begränsningar på kryptovikter att tillämpas:    

Scenario 4: Portfölj som tillåter blankning upp till -100 % och investering till av 

traditionella tillgångar upp till 100 % men begränsar en 5 % vikt på kryptotillgångar 

(𝑤𝑘𝑟𝑦𝑝𝑡𝑜max = +0,05 ∶  (−1 ≤  𝑤𝑖  ≤ 1 ∶  ∑𝑤𝑖 = 1  ).  

En intressant version av scenario 3 anpassas i en portfölj var vikt begräsningarna för de 

traditionella tillgångarna är samma men kryptotillgångarnas blankning tillåts inte och 

vikten begränsas till 5 % av portföljen. Motivet för detta scenario är att även om 

kryptotillgångarna skulle i de optimerade scenariona ha en hög vikt i portföljen är 

kryptomarknaden en ny tillgångsklass och investerarna vill inte möjligtvis investera 

alltför mycket i dem. En portfölj som har en maximumvikt på 5 % i till exempel Bitcoin 

kan reflektera mera realistiska investeringssituationer än en portfölj var vikten är mycket 

högre.         

Scenario 5: Restriktiv portfölj med maximum 1 % vikt på kryptotillgångar. 

(𝑤𝑘𝑟𝑦𝑝𝑡𝑜max = +0,01 ∶  (−100 ≤  𝑤𝑖  ≤  100 ∶  ∑𝑤𝑖 = 1  ) 

I scenario 5 används nästan samma begräsningar som i scenario 4 men 

kryptotillgångarna begränsas till en maximumvikt av 1 %, begräsningar på blankning och 

investering inom traditionella tillgångarna hålls samma som för scenario 3, vilket gör 



32 
  

portföljerna som är begränsade inom kryptotillgångarna jämförbara med den 

traditionella blankningsportföljen. Motivet för detta är att för en del (speciellt 

industriella) investerare är en 5 % portföljvikt inte realistiskt att investeras i 

kryptovalutor. Det blir intressant att se om en maximal vikt på 1 % i kryptotillgångar kan 

påverka hela portföljens riskavkastning.  

 Utvärdering av portföljer 

Portföljprestationen kommer att granskas med tre olika mått som analyserar 

portföljavkastningen i jämförelse med olika versioner av portföljrisken. Det första måttet 

är Sharpe kvoten (Sharpe, 1994) som jämför portföljprestation med standardavvikelsen 

av portföljen:  

(15) 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑝 = 
𝑅𝑝  −𝑅𝑓

𝜎𝑝
, 

där 𝑅𝑝 är medelvärdet till portföljavkastningen som subtraheras med  𝑅𝑓  som är riskfri 

ränta. 𝜎𝑝 är det portföljvolatiliteten i form av standardavvikelse. Sharpe förhållandet är 

inte alltid optimalt med distributioner som har positiv skevhet (Chaudhry & Johnson, 

2008) eftersom en rationell investerare välkomnar positiv volatilitet. Ett alternativt mått 

för distributioner som inte är normalfördelade är Sortino förhållandet (Sortino & van der 

Meer, 1991) som använder standardavkastningen av endast negativa överskridande 

avkastningar och definieras på följande sätt:  

(16) 𝑆𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑜 =  
𝑅𝑝 − 𝑅𝑓

𝑁𝑅𝑝
, 

där 𝑁𝑅𝑝 representerar den negativa överskridande avkastningen. Sortino kvoten anses 

ha en liten skillnad till Sharpe förhållandet när samplet är normal fördelat men ger 

starkare resultat och innebär lägre bias när samplet innehåller skevhet. 𝑁𝑅𝑝 värdet är 

alltså den negativa variansen, som fås genom att kalkylera standardavvikelsen av alla 

avkastningar som är lägre än medeltalsavkastningen. Sortino kvoten tar i beaktande 

endast negativ volatilitet som en rationell investerare gärna vill undvika, genom att 

jämföra prestation till negativ standardavvikelse kan positiv volatilitet som möjligen 

sänker Sharpe kvoten exkluderas. 

Eftersom Sharpe och Sortino kvoten inte tar i beaktande investerarens riskförmåga 

kommer ett tredje prestationsmått att inkluderas. Omega kvoten presenterades av 

Keating & Shadwick (2002) och istället för att använda två mått (avkastning och 
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varians/standardavvikelse) för att utföra prestation för en portfölj, använder Omega 

förhållandet hela fördelningen av avkastningarna för att formulera prestationsmåttet 

och därmed består av en fullständig karakterisering av riskavkastningen. Omega 

förhållandet kalkyleras genom att implementera ett tröskelvärde 𝑟 för den minsta 

acceptabla avkastningen och genom att dividera den överskridande avkastningen med 

den underskridande avkastningen: 

(17) 𝑂𝑚𝑒𝑔𝑎(𝑟) =  
∫ [1−𝐹(𝑥)]𝑑𝑥
∞

𝑟

∫ 𝐹(𝑥)𝑑𝑥
𝑟

−∞

, 

där 𝐹(𝑥) är den kumulativa avkastningsfördelningen och 𝑟 är tröskelvärdet som kan 

ändras för att få Omega förhållandet för olika riskförmågan. Ett högre tröskelvärde 

indikerar att investeraren är mera riskbenägen och däremot ett lågt tröskelvärde 

indikerar att investeraren har högre risktolerans. I linje med Kajtazi & Moro (2019) 

kommer denna avhandling att använda sig av tröskelvärdet r = 0. Därmed kan Omega 

förhållandet kalkyleras genom att dividera summan av avkastningarna högre än 

medelavkastningen med summan av avkastningarna under medelavkastningen (Kajtazi 

& Moro, 2019):  

(18) 𝑂𝑚𝑒𝑔𝑎(0) =  
∑ max (0,+𝑅𝑝)
𝑇
𝑡=1

∑ max (0,−𝑅𝑝)
𝑇
𝑡=1

, 

Där +𝑅𝑝 representerar avkastningarna som är högre än medelavkastningen och −𝑅𝑝 

avkastningarna som är lägre än medelavkastningen.  

 Robusthet 

För att testa investeringsstrategin kommer en analys med rullande investeringsfönster 

att utföras. En innehavsperiod på 8 månader kommer att användas varefter portföljen 

balanseras tre gånger inom kalenderåret. Första 8 månaderna från samplet används 

alltså för innehavsperioden som determinerar de första vikterna 30.8.2016 och eftersom 

tidsperioden slutar 31.12.2019 kommer vikterna att balanseras 11 gånger. Av dessa 

balanseringar kan avkastningen för strategin analyseras för 10 investeringsperioder som 

illustreras i tabell 8.  Varje investeringsperiod har en längd på 4 månader vilket resulterar 

till 82–86 observationer per analyserad period. Den balanserade analysen kommer att 

utföras till alla portföljer utom den naiva portföljen där vikterna på tillgångarna är 

oförändrade över hela tidsperioden. De presenterade resultaten kommer att 

representera hela tidsperioden för en vald strategi och portfölj, med information av 

vikten per period för kryptotillgångarna. Dessutom kommer de periodiska CVaR måtten 
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och Omega kvoten för alla portföljer att presenteras vilket ger utsikt för utvecklingen av 

riskavkastning och realiserade förluster för portföljerna.  

Tabell 6 Balanseringsdatum och investeringsperioder  

Innehavsperiod 1.1.2016-30.8.2016 

Datum  Balansering  Investeringsperiod  

31.8.2016 1  31.8.2016 – 30.12.2016 

31.12.2016 2 31.12.2016 – 29.4.2017 

30.4.2017 3 30.4.2017 – 30.8.2017 

31.8.2017 4 31.8.2017 – 30.12.2017 

31.12.2017 5 31.12.2017 – 29.4.2018 

30.4.2018 6 30.4.2018 – 30.8.2018 

31.8.2018 7 31.8.2018 – 30.12.18 

31.12.2018 8 31.12.2018 – 29.4.2019 

30.4.2019 9 30.4.2019 – 30.8.2019 

31.8.2019 10 31.8.2019 – 30.12.2019 

31.12.2019 11 Slut av tidsperioden  

 

Eftersom transaktionskostnader inte inkluderas i studien kommer en 

utjämningsfunktion att användas som begränsar radikala ändringar inom vikterna. När 

balanseringen sker undviks alltför stora ändringar inom vikterna och därmed hålls 

ändringarna i vikterna realistiska och potentiella transaktionskostnader lägre. Det här 

utförs genom att använda en funktion kallas ”portfolioSmoothing” (Würtz et al, 2015. S. 

289-295). Med funktionen påverkas det exponentiella glidande medelvärdet (EMA) som 

filtrerar portföljvikterna. EMA ger en högre vikt till färskare data än ett enkelt glidande 

medelvärde. Parametrarna för funktionen kommer att hållas samma utom en ändring 

görs där förfallparametern lambda byts från 3 månader till 6 månader. Detta betyder att 

data används från en längre tidsperiod för att formatera vikterna av portföljerna och 

därmed är förändringarna inom vikterna mera stabila. Ett lambda på 6 månader 

används eftersom tidsperioden för studien är relativt kort och ett högre lambdavärde 

skulle inte tillåta ordentliga ändringar inom vikterna.  
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 Sammanfattning av metodkapitlet 

Tabell 7 sammanfattar portföljerna som kommer att struktureras för analysen samt 

optimeringsmetoden och prestationsmåtten.  

Tabell 7 Sammanfattning av portföljformulering, optimeringsmetod och prestationsmått.  

Sammanfattning av metodkapitlet  Portföljer  

Icke-balanserade strategier 
Naiv portfölj 
Endast lång  
Blankning  
5 % maxvikt på krypto 
1 % maxvikt på krypto 

 
Balanserade strategier  
Endast lång 
Blankning 
5 % maxvikt på krypto 
1 % maxvikt på krypto 
 
Metod: CVaR optimering 
Prestationsmått: Sharpe, Sortino, Omega 

 

 
Traditionell              Bitcoin                 Alternativ 
Traditionell              Bitcoin                 Alternativ 
Traditionell              Bitcoin                 Alternativ 

-                     Bitcoin                 Alternativ 
-                     Bitcoin                 Alternativ 

 
 

 
Traditionell              Bitcoin                 Alternativ 
Traditionell              Bitcoin                 Alternativ 

-                     Bitcoin                 Alternativ 
-                     Bitcoin                 Alternativ 

 

 

Tabellen inkluderar alla olika strategier som kommer att användas och vilka portföljer 

kommer att formuleras med dessa strategier. ”Traditionell” står för den traditionella 

portföljen utan kryptovalutor och ”Bitcoin” är portföljen som inkluderar Bitcoin och 

”Alternativ” är den naiva fördelningen av alternativa kryptovalutor som inkluderas inom 

den traditionella portföljen.   
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6 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultaten för portföljerna med de olika strategierna samt 

deskriptiv statistik för datasamplet. Obalanserade och balanserade portföljerna är 

delade i 4 olika scenarion, alla portföljer är optimerade med ett alfavärde α = 5 % som 

representerar en 95 % konfidensintervall. En naiv basportfölj med endast traditionella 

tillgångar har alltså tre olika strategier och portföljen som innehåller Bitcoin och den 

naiva kryptoportföljen har fyra olika strategier.   

 Data och deskriptiv statistik  

Datasamplet av kryptovalutor består av sex olika tillgångar och som krav för att 

accepteras i studien är att tillgången är listad före eller samma dag som Ether listade sig 

7 augusti 2015 och att tillgången har hela denna tid varit inom de 20 mest värdefulla 

kryptovalutor baserat på marknadsvärde. Dessa anpassningar görs för att minimera 

sannolikheten att välja kryptovalutor som har skapats för att lura investerare i form av 

icke uppfyllda löften eller prismanipulering. De sex kryptovalutor som fyller dessa krav 

är Bitcoin, XRP, Dash, Litecoin, Monero och förstås Ether. Data för kryptovalutor har 

importerats från Coinmarketcap22 i som är en av de ledande databaserna för 

kryptovalutor och har använts i tidigare studier (Kajtazi & Moro (2019), Platanakis & 

Urquhart (2019), Charfeddine et al (2020)). En av de största kryptovalutabörserna 

Binance har förvärvat Coinmarketcap för ett estimerat pris av 400 miljoner dollar23. 

Tidsperioden innehåller dagliga avslutspriser från 1.1.2016-31.12.2019, totalt 1004 

observationer.  

Traditionella datasamplet har 11 olika index som mera specifikt innehåller fyra 

aktieindex från europeiska, amerikanska-, tillväxt- och asiatiska marknader. Utom 

aktiemarknaden har tre obligationsindex, guld, råvaror, traditionell valuta och ett 

fastighetsindex inkluderats. Data för traditionella tillgångar har importerats från Factset 

databasen. Tyska 10 års statsobligation används som den riskfria räntan och den är 

kalkylerad som medeltalsavkastningen för tidsperioden som används i denna studie och 

resulterar som 0,3 %. Eftersom kryptotillgångar har data för varje dag och de 

traditionella tillgångarna innehåller data endast för 252 dagar om året, har en 

korrigering gjorts där helgerna och semesterdagarna exkluderas från 

 
22 Tillgänglig: www.coinmarketcap.com  
23 https://www.theblockcrypto.com/post/60371/binance-is-set-to-acquire-coinmarketcap-the-deal-
could-be-worth-as-much-as-400-million 
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kryptotillgångarnas data på följande sätt (exempel för helger eftersom denna korrigering 

gör oftast):  

(19)  𝑅𝑖,𝑚å𝑛𝑑𝑎𝑔 = [(𝑃𝑖,𝑚å𝑛𝑑𝑎𝑔 − 𝑃𝑖,𝑓𝑟𝑒𝑑𝑎𝑔)]/ 𝑃𝑖,𝑓𝑟𝑒𝑑𝑎𝑔,    

där:  𝑅𝑖,𝑚å𝑛𝑑𝑎𝑔 = måndagsavkastningen för kryptovaluta i, 

  𝑃𝑖,𝑚å𝑛𝑑𝑎𝑔 = Priset för kryptovaluta i på måndag, 

 𝑃𝑖,𝑓𝑟𝑒𝑑𝑎𝑔 = Priset för kryptovaluta i på fredag. 

Tabell 8 illustrerar detaljerna för alla tillgångar som används i studien samt deras 

förkortningar som används i senare tabeller, tillgångsklass samt källan.  

Tabell 8  Lista av tillgångar. 

Tillgång Förkortning Tillgångsklass Källa 

MSCI Europa index EU Aktieindex Factset 

MSCI US Equity index US Aktieindex Factset 

MCSI Emerging markets index EMG Aktieindex Factset 

MCSI Asia Pacific Index PAC Aktieindex Factset 

Bloomberg Barclays euro aggregate 
obligations index 

BEU Fast inkom  Factset 

Bloomberg Emerging markets 
obligations index 

BEMG Fast inkom Factset 

Bloomberg Barclays US aggregate 
obligations index  

USB Fast inkom Factset 

Guld  GLD Guld Factset 

Bloomberg råvara index COM Råvaror Factset 

Eur-Usd valutakurs CUR Valuta Factset 

FTSE REIT index Europa REIT Fastigheter Factset 
 

Bitcoin BTC Kryptovaluta Coinmarketcap 

Ether ETH Kryptovaluta Coinmarketcap 

Litecoin LTC Kryptovaluta Coinmarketcap 

Ripple XRP Kryptovaluta Coinmarketcap 

Dash DASH Kryptovaluta Coinmarketcap 

Monero MON Kryptovaluta Coinmarketcap 
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 Deskriptiv Statistik 

Tabell 9 illustrerar den deskriptiva statistiken av dagliga avkastningarna för de 

traditionella tillgångarna samt Bitcoin (BTC) och en naiv portfölj av de alternativa 

kryptovalutorna (ALT). Vi kan se statistik liknande till den tidigare forskningen och 

förväntningarna, Bitcoin och de alternativa kryptotillgångarna har enormt högre 

avkastning i jämförelse till de traditionella tillgångarna. Denna avkastning kommer inte 

utan en kostnad eftersom standardavvikelsen är väldigt mycket högre för 

kryptotillgångarna och vi kan också se mycket högre dagliga VaR mått. CVaR för Bitcoin 

är 10,35 % och för ALT 11,68 %, detta betyder att de värsta 5 % av dagliga avkastningar 

är i medeltal över 10 % och minst 6,86 % (BTC) och 7,57 % (ALT). Negativ skevhet inom 

traditionella tillgångarna och positiv inom kryptotillgångarna är förväntat och i linje med 

tidigare studier, vilket indikerar att kryptotillgångarna har en distributionssvans längre 

till höger och vice versa.  

Tabell 9  Deskriptiv statistik för dagliga avkastningar  

 

Data för kryptotillgångar är väldigt volatilt och den högsta (lägsta) avkastningen per dag 

är till och med 25,24 % (-21,24 %) för BTC och 29,41 % (-22,80 %) för ALT. Jämfört med 

till exempel S&P 500 där högsta (lägsta) avkastningen är 4,96 % (-4,10 %). Detta kan ha 

stark negativ påverkan för portföljoptimeringen även om avkastningarna skulle vara 

Mått/Tillgång: BTC ALT US EU EMG PAC BEU BEMG USB GLD COM CUR REIT 
 

    Medelvärde 
 
0,41% 

 
0,59% 

 
0,05% 

 
0,02% 

 
0,03% 

 
0,02% 

 
0,01% 

 
0,02% 

 
0,00% 

 
0,04% 

 
0,04% 

 
0,00% 

 
0,02% 

 

Median 
 
0,29% 

 
0,39% 

 
0,06% 

 
0,05% 

 
0,08% 

 
0,05% 

 
0,02% 

 
0,05% 

 
0,00% 

 
0,02% 

 
0,05% 

 
0,00% 

 
0,07% 

 

Max 
 
25,24% 

 
29,41% 

 
4,96% 

 
3,60% 

 
2,86% 

 
6,37% 

 
0,79% 

 
1,70% 

 
1,70% 

 
4,66% 

 
3,72% 

 
2,48% 

 
2,40% 

 

Min (-) 
 
21,24% 

 
22,80% 

 
4,10% 

 
6,84% 

 
3,01% 

 
5,55% 

 
0,82% 

 
3,28% 

 
0,87% 

 
3,32% 

 
2,94% 

 
2,41% 

 
3,03% 

 

Standardavv. 
 
4,64% 

 
5,05% 

 
0,81% 

 
0,87% 

 
0,70% 

 
0,87% 

 
0,18% 

 
0,38% 

 
0,16% 

 
0,78% 

 
0,78% 

 
0,45% 

 
0,66% 

 

Skevhet 
 
0,43 

 
0,36 

 
-0,55 

 
-0,76 

 
-0,39 

 
-0,16 

 
-0,29 

 
-0,56 

 
-0,10 

 
0,35 

 
0,08 

 
0,08 

 
-0,43 

 

Kurtosis 
 
7,63 

 
6,96 

 
7,57 

 
9,18 

 
4,72 

 
10,37 

 
4,21 

 
9,90 

 
4,23 

 
6,84 

 
4,41 

 
5,49 

 
4,84 

 

Va𝑅0,95 
 
6,86% 

 
7,57% 

 
1,37% 

 
1,42% 

 
1,14% 

 
1,40% 

 
0,30% 

 
0,59% 

 
0,26% 

 
1,21% 

 
1,20% 

 
0,69% 

 
1,12% 

 

CVa𝑅0,95 
 
10,35% 

 
11,68% 

 
2,15% 

 
2,13% 

 
1,64% 

 
2,19% 

 
0,41% 

 
0,84% 

 
0,34% 

 
1,72% 

 
1,70% 

 
0,95% 

 
1,60% 
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högre i relation till risken. Prestation är viktigt men även viktigare i skäl av diversifiering 

är korrelationen mellan olika tillgångar.  

En korrelationsmatris mellan alla tillgångarna som inkluderas inom analysen 

presenteras i tabell 10. Vi kan tydligt se att kryptotillgångarna har en väldigt låg 

korrelation med alla traditionella tillgångar. Detta är ett positivt tecken i hänsyn till att 

en lägre korrelation bjuder möjligheter inom diversifiering och även om Bitcoin och de 

alternativa kryptotillgångarna har en relativt hög korrelation på 0,63 är korrelationen 

relativ låg till avseende att tillgångarna är inom samma tillgångsklass och liknande, men 

en aning lägre korrelationer kan ses till exempel inom de olika aktieindexen. 

Tabell 10  Korrelationsmatris mellan traditionella tillgångar, Bitcoin och den 
alternativa kryptoportföljen.  

 

Vi kan se att alternativa kryptoportföljen har en större korrelation mellan alla aktieindex 

än Bitcoin. Den högsta korrelationen 0,64 är mellan tillväxt-, och asiatiska marknaden 

och är 0,01 högre än korrelationen mellan BTC och ALT. En korrelationsmatris mellan 

de valda individuella kryptovalutorna introduceras i tabell 11.  

 US EU EMG PAC BEUR BEM USB GULD COM CUR REIT BTC ALT 

              
US 

 

  1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
             
EU        

 

0,56 
 

  1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
EMG 

 

0,44 
 

0,58 
 

  1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PAC 
 

0,17 
 

0,39 
 
0,64 

 

  1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
BEU 

 

0,04 
 

0,01 
 

0,02 
 

0,02 
 

  1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

BEMG 
 

0,08 
 

0,04 
 
0,11 

 
0,08 

 
0,01 

 

  1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

USB 
 

-0,34 
 
-0,03 

 
-0,13 

 
-0,09 

 
0,01 

 

0,17 
 

  1 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
GULD 

 

-0,19 
 

-0,32 
 

-0,08 
 

-0,16 
 

-0,01 
 
0,09 

 
0,42 

 

   1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

COM 
 

0,31 
 

0,32 

 

0,30 
 

0,13 
 

0,02 
 
0,00 

 
-0,16 

 
0,16 

 

  1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 CUR 
 
-0,08 

 
-0,08 

 
-0,03 

 
-0,11 

 
-0,03 

 
-0,04 

 
-0,02 

 
0,00 

 
-0,00 

 
1 

   

 
 REIT 

 
0,53 

 
0,38 

 
0,26 

 
0,17 

 
0,06 

 
0,13 

 
0,10 

 
-0,03 

 
0,15 

 
-0,09 

 
1 

  

 
 BTC 

 

0,01 
 
0,02 

 
0,02 

 
0,03 

 
0,06 

 
0,01 

 
-0,02 

 
 0,06 

 
0,03 

 
-0,00 

 
-0,02 

 
1 

 

 
 ALT  

 

0,05 
 
0,04 

 
0,07 

 
0,05 

 
0,01 

 
0,00 

 
-0,04 

 
0,01 

 
0,01 

 
0,03 

 
-0,01 

 
0,63 

 
1 



40 
  

Tabell 11 Korrelationsmatris mellan kryptotillgångarna. 

 BTC DASH ETH MON LTC XRP 

BTC 1      

DASH 0,52 1     

ETH 0,46 0,51 1    

MON 0,45 0,49 0,41 1   

LTC 0,55 0,46 0,41 0,37 1  

XRP 0,32 0,28 0,26 0,36 0,27 1 

 

Xrp har den lägsta korrelationen med alla andra kryptotillgångar och detta förstärker 

antagandet att Xrp är en annorlunda typ av kryptotillgång än de övriga i tabellen. Vad 

som är intressant är att den alternativa kryptoportföljen har en högre korrelation (0,63) 

med Bitcoin än någon av de enskilda kryptotillgångarna (högst Litecoin, 0,55).  

6.2.1 Tidsserier och distributioner för avkastningar 

Tabell 9 illustrerade att prestationen för kryptotillgångarna är väldigt unik och någonting 

liknande kan inte observeras inom de traditionella tillgångarna. I denna sektion ser vi 

närmare på hur tidsserierna och distributionen av avkastningarna för Bitcoin, 

alternativa kryptovalutor, S&P 500 och europeiska obligationer ser ut. Figurerna ger en 

mera mångsidig bild på hur mycket avkastningarna skiljer dagligen samt om volatiliteten 

tenderar att ha kluster där hög volatilitet kan grupperas för en viss tidsperiod.  

Figur 5 illustrerar en tidsserie av dagliga avkastningarna under tidsperioden 1.1.2016-

31.12.2019 som används i denna avhandling, för de nämnda tillgångarna. Stora 

skillnader märks genast redan när man ser på skalan för avkastningarna av 

kryptotillgångarna som är 30–40 gånger större än för obligationsmarknaden och 5–7 

gånger högre än för S&P 500. Volatiliteten tenderar att ha kluster inom olika 

tidsperioder för aktie, obligations- och kryptomarknaden. Båda kryptotillgångar 

manifesterar hög volatilitet inom mitten av tidsperioden och Bitcoin visar sig att ha ett 

volatilitetskluster även i slutet av tidsperioden.  
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Figur 5 Tidsserier av avkastningar för S&P 500, Bitcoin, Alternativa kryptotillgångar och 
europeiska obligationsindex.  

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tidsserien av tidsperioden visar tydligt hur annorlunda tillgångar i form av volatilitet 

kryptomarknaden innehåller jämfört med den traditionella marknaden.  

Stora skillnader illustreras också inom distributionsfördelningen för avkastningar av 

ovannämnda tillgångar i figur 6. Fördelningen ser relativt normal ut för alla tillgångar 

men den positiva skevheten för kryptotillgångarna syns i diagrammen, speciellt med 

extrema värden. Alternativa kryptovalutor har 19 observationer med en högre 

avkastning än 15 % och 7 med mindre än 15 %. Bitcoin har 11 observationer med över 15 

% avkastning och endast 4 med mindre än 15 %. För S&P 500 är fördelningen också 

positivt skev för observationer som har avkastningar mellan -1 % och 1 % men negativa 

chocker är mera vanliga än positiva, vilket drar skevheten till ett negativt mått.  

 

 

 



42 
  

Figur 6 Avkastningsfördelning för S & P 500, Bitcoin, Alternativa kryptotillgångar och 
europeiska obligationsindex.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 Resultat för portföljer utan balansering  

Tabell 12 presenterar resultaten för de portföljer där vikterna inte har balanserats under 

tidsperioden. Eftersom vikterna för kryptotillgångarna för portföljen som tillåter 

blankning är under 5 %, har strategin för portföljen som tillåter maximalt en 5 % vikt på 

kryptotillgångar exkluderas eftersom resultaten inte skiljer sig från 

blankningsportföljen. I tabellen har varje strategi delats upp till en egen kolumn som 

innehåller resultaten för diverse investeringsstrategier, för att underlätta jämföranden 

mellan portföljerna. I kolumnen med strategin som tillåter maximalt en 1 % 

investeringsgrad till kryptotillgångar har portföljen för traditionella tillgångar 

exkluderas eftersom resultaten är samma som för blankningsportföljen. Tabellen 

innehåller kryptovikter, årlig prestation samt standardavvikelse, dagliga VaR och CVaR 

värden och prestationsmåtten Sharpe, Sortino och Omega kvoten.  
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En naiv portfölj som innehåller 8,3 % av bägge kryptotillgångar har en väldigt mycket 

högre prestationsförmåga än den traditionella portföljen. Som förväntat kommer denna 

avkastning med en högre volatilitet, den årliga standardavvikelsen är 64 % högre för 

portföljen med Bitcoin och 85 % högre med de alternativa kryptotillgångarna. Dock, som 

sagt kompenseras detta med en högre avkastning och alla prestationsmått är högre för 

portföljerna som innehåller kryptotillgångar. Skillnaderna för Omega kvoten är lägre än 

för Sharpe och Sortino kvoten. VaR och CVaR värden följer trenden, tröskelvärdet (VaR) 

för de lägsta 5 % av avkastningarna är 0,5 % för traditionella portföljen, 0,7 % och 0,8 % 

för Bitcoin och Alt portföljer. Genomsnittliga förlusten när avkastningen överskrider 

VaR värdet utvidgas över 1 % för portföljer med kryptotillgångar och 0,7 % för den 

traditionella portföljen.  

En naiv portfölj är inte ett realistiskt mått för portföljallokeringar eftersom vikterna för 

olika tillgångar inte är optimerade men ger en överblick på hur kryptotillgångarna 

påverkar den traditionella portföljen. Ett steg emot en mera realistisk portfölj tas när 

optimeringar genomförs utan att tillåta blankning. 

Tabell 12 Resultat för portföljer utan balansering 

Strategi             Naïve         Endast lång          Blankning   1 % restriktion 

 
Portfölj 

 
BAS 

 
BTC 

 
ALT 

 
BAS 

 
BTC 

 
ALT 

 
BAS 

 
BTC 

 
ALT 

 
BTC 

 
ALT 

 
Kryptovikt 

 
 0 % 

 
8,3% 

 
8,3 % 

 
  0 % 

 
3,6 % 

   
4,2 % 

   
  0 % 

 
3,7 % 

    
3,9 %  

 
1 % 

 
1 % 

 
Prestation 

 
6,0 % 

 
15,1 % 

 
21,8 % 

 
5,8 % 

 
9,7 % 

 
13,8 % 

  
 5,9 % 

 
10,8 % 

 
13,3 % 

 
6,3 % 

 
6,3 % 

 
St.Avvikelse  

 
4,7 % 

 
7,7 % 

 
8,7 % 

 
3,1 % 

 
4,2 % 

 
5,1 % 

 
3,0 % 

 
4,6 % 

 
4,9 % 

 
2,8 % 

 
2,6 % 

 
VaR 

 
0,5 % 

 
0,7 % 

 
0,8 % 

 
0,3 % 

 
0,4 % 

 
0,5 % 

 
0,3 % 

 
0,4 % 

 
0,4 % 

 
0,3 % 

 
0,2 % 

 
CVaR  

 
0,7 % 

 
1,0 % 

 
1,1 % 

 
0,4 % 

 
0,5 % 

 
0,6 % 

 
0,4 % 

 
0,6 % 

 
0,6 % 

 
0,4 % 

 
0,3 % 

 
Sharpe 

 
1,27 

 
1,96 

 
2,50 

 
1,88 

 
2,31 

 
2,71 

 
1,92 

 
2,33 

 
2,73 

 
2,21 

 
2,47 

 
Sortino 

 
1,77 

 
2,96 

 
4,09 

 
2,92 

 
3,58 

 
4,60 

 
3,02 

 
3,58 
 

 
4,62 

 
3,40 

 
3,90 

Omega 1,23 1,37 
 

1,46 1,35 1,45 1,66 1,36 1,45 1,51 1,42 1,47 
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Optimala kryptovikter för endast lång portföljen är 3,6 % (BTC) och 4,2 % (ALT), vilket 

resulterar till en högre avkastning som för den traditionella portföljen men skillnaderna 

mellan avkastning och volatilitet är lägre en för naiva portföljen, också när man granskar 

CVaR där skillnaden för den genomsnittliga förlusten inom de värsta 5 % av 

avkastningarna är endast 0,1 % (BTC) och 0,2 % (ALT).  Avkastningen för den 

traditionella portföljen är lägre än för den naiva portföljen men detta förklaras med lägre 

volatilitet. Skillnaden mellan alla prestationsmått har minskat men är ändå högre för 

kryptoportföljerna.  

Portföljerna som tillåter blankning har en liten skillnad inom kryptovikterna, portföljen 

med Bitcoin ökar vikten med 0,1 % och portföljen med alternativa kryptovalutor sjunker 

vikten med 0,3 % jämfört till endast lång portföljerna. Avkastningarna ökar för den 

traditionella och Bitcoin portföljen men sjunker för den alternativa 

kryptotillgångsportföljen. Volatiliteten sjunker för den traditionella och alternativa 

portföljen men ökar för Bitcoin portföljen. Prestationsförhållanden marginellt för den 

traditionella och altportföljen och för Bitcoinportföljen hålls Sortino och Omega 

förhållanden oförändrade.  

En restriktion på en maximal investering av 1 % av portföljvikten till kryptotillgångar 

resulterar till att avkastningen sjunker men stannar 0,4 % högre för bägge portföljerna 

än för den traditionella portföljen. Volatiliteten blir lägre och VaR och CVaR värden är 

samma för Bitcoin och traditionella portföljen och lägre för den alternativa portföljen. 

Alla prestationsmått sjunker för de restriktiva kryptoportföljerna jämfört 

blankningsportföljen men är ändå högre en för den traditionella portföljen.  

 Resultat för balanserade portföljer  

En investeringsstrategi där ingen balansering för vikterna införs kan ge en bra insyn till 

ämnet och vara intressant inom en teoretisk referensram. I verkligheten är det ändå 

sällsynt att hålla vikterna oförändrade över en tidsperiod av 4 år. Därmed har en analys 

med en balansering av vikterna med en 4 månaders mellanrum gjorts i denna studie. 

Som presenterat inom metodkapitlet är de första 8 månaderna från tidsperioden en 

innehavsperiod som optimerar vikterna till det första investeringsdatumet som är 

31.8.2016. Därefter balanseras vikterna med en 4 månaders mellanrum och det sista 

datumet som balanseringen görs är datumet var tidsperioden för studien tar slut och har 

därför ingen investeringsperiod.  
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6.4.1 Vikterna för kryptotillgångarna 

Eftersom denna studie fokuserar sig på kryptotillgångar och deras påverkan till en 

traditionell portfölj kommer endast vikterna för kryptotillgångarna när balanseringarna 

sker att presenteras. Tabell 13 föreställer vikterna för Bitcoin vid varje 

balanseringsskede. Vikterna för sista datumet är inom parentes eftersom tidsperioden 

tar slut där och dessa vikter har inte en investeringsperiod, det vill säga de har inte 

använts för optimeringen av resultat utan är mera av informativt värde av vikten för 

nästa period ifall tidsperioden skulle fortsätta.  

Inom varje strategi, endast lång, blankning och 5 % restriktion har Bitcoin en vikt på 

under 1 % under det första portföljoptimeringsdatumet. Portföljen med en 1 % maximal 

vikt har en relativ stabil vikt på Bitcoin mellan 0,77 – 0,95 %. Alla strategier har en 

liknande trend för Bitcoins viktt inom portföljen där det lägsta värdet är för den första 

investeringsperioden och de högsta värdena är mot slutet av tidsperioden. Endast lång 

portföljen har den största allokeringen för Bitcoin med ett medeltal av 11,6 % av för hela 

tidsperioden och den högsta vikten är 37,7 %. Blankningsportföljen har lägre vikter och 

den genomsnittliga Bitcoin vikten är 5,1 % och högsta vikten är för sista 

investeringsperioden, 12,5 %. Portföljen med en 5 % maximalvikt på Bitcoin har också 

en liknande trend, men eftersom den maximala vikten är 5 % istället för 100 % höjs den 

procentuella vikten för Bitcoin med lägre takt. De högsta Bitcoin vikten för den 

restriktiva portföljen fås inom de två sista investeringsperioderna och är 3,3 % när den 

genomsnittliga vikten är 2,2 %.  

Tabell 13 Vikter för Bitcoin vid balansering 

Datum/Srategi  Lång Blanking 5 % restr. 1 % restr. 

31.8.2016 0,5 %   0,7 % 0,8 % ,78 % 

31.12.2016 1,3 %   2,2 % 1,1 % ,79 % 

30.4.2017 2,1 %   3,5 % 1,6 %  ,82 % 

31.8.2017 2,4 %   4,0 % 1,8 % ,85 % 

31.12.2017 2,5 %   4,0 % 1,9 % ,87 % 

30.4.2018 2,6 %   4,2 % 2,2 % ,90 % 

31.8.2018 10,7 %   4,5 % 2,6 % ,92 % 

31.12.2018 22,0 %   5,2 % 2,9 % ,94 % 

30.4.2019 34,0 %   10,6 % 3,3 % ,95 % 

31.8.2019 37,7 %   12,5 % 3,3 % ,91 % 

31.12.2019 (36,4 %)   (12,5 %) (3,0 %)  (,81 %) 

 Medelvikt 11,6 %   5,1 % 2,2 % ,87 % 
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Tabell 13 presenterar vikterna för den alternativa kryptoportföljen som innehåller en 

naiv (1/5) fördelning av Ether, XRP, Litecoin, Dash och Monero. Vikten för portföljen 

med en 1 % maximalvikt till alternativa kryptotillgångar har de första 3 

investeringsperioder en maximal vikt och sjunker men hålls väldigt nära 1 % ända tills 

den näst sista och sista investeringsperioden där vikten sjunker mera rejält. För resten 

av portföljerna, är den första investeringsvikten rätt så nära 3 % för alla strategier. 

Blankningsportföljen med en 5 % maximalvikt på alternativa kryptotillgången har en 

väldigt stabil vikt under hela tidsperioden, mellan 2,8 - 3,5 % med ett medeltalsvikt på 

3,2 %.  

Endast lång och blankningsportföljerna har en likadan trend som för Bitcoin portföljen 

där vikterna stiger emot slutet av tidsperioden och största vikterna mäts för den sista 

investeringsperioden för bägge portföljerna, 29,5 % (endast lång) och 16,1 % (blankning). 

Tabell 14  Vikter för den alternativa kryptoportföljen vid balansering 

Datum  Lång Blanking 5 % rest 1 % rest 

31.8.2016 2,9 %   3,1 % 3,1 % 1,0 % 

31.12.2016 4,6 %   6,9 % 3,2 % 1,0 % 

30.4.2017 6,4 %   10,4 % 3,5 %  1,0 % 

31.8.2017 7,1 %   11,6 % 3,3 % ,97 % 

31.12.2017 7,0 %   11,3 % 3,0 % ,96 % 

30.4.2018 6,8 %   10,7 % 3,1 % ,95 % 

31.8.2018 7,3 %   9,9 % 3,1 % ,96 % 

31.12.2018 15,1 %   11,4 % 3,3 % ,96 % 

30.4.2019 26,0 %   15,4 % 3,2 % ,88 % 

31.8.2019 29,5 %   16,1 % 2,8 % ,79 % 

31.12.2019 (28,8 %)   (15,2 %) (2,4 %)  (,68 %) 

Medelvikt 11,3 %   10,7 % 3,2 % 0,95 % 

 

Medelvikten för endast lång portföljen är 11,3 %, 0,3 % lägre än för Bitcoin men 

medianvikten är över dubbelt högre (6,9 % för ALT, 2,6 % för BTC). Blankningsportföljen 

har därmed största skillnaden när man jämför till blankningsvikterna för Bitcoin, 

medelvikten 10,7 % är över dubbelt högre än för Bitcoin. Vikterna för Bitcoin ökar för 

varje investeringsperiod men för de alternativa kryptotillgångarna finns det enskilda fall 

där vikten sjunker (till exempel 30.4.2018 för endast lång och blankning), men fortsätter 

att stiga högre än nivån den sjunkit från bara en tidsperiod senare.  
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6.4.2 Prestation för de balanserade portföljerna 

Metoden som balanserar portföljen tre gånger inom kalenderåret har totalt 10 olika 

perioder för hela tidsperioden med olika vikter för tillgångarna. Tabell 15 presenterar 

resultaten för hela tidsperioden för en given strategi. Vikterna för kryptotillgångarna 

presenterades i tabell 12 och 13 och kommer därmed inte att inkluderas inom denna 

sektion. Resultaten är liknande om man jämför med resultaten för portföljerna som inte 

balanserades. En högre vikt på kryptotillgångar resulterar en högre avkastning, 

volatilitet och högre prestationsmått. Vad som är nämnvärt är att den traditionella 

portföljens prestationsförhållanden för blankningsstrategin är lägre än för den 

portföljen som inte tillåter blankning (endast lång).  

Tabell 15 Resultat för portföljer med balansering  

Strategi          Endast lång           Blankning   5 % restriktion 1 % restriktion 

 
Portfölj 

 
BAS 

 
BTC 

 
ALT 

 
BAS 

 
BTC 

 
ALT 

 
BTC 

 
ALT 

 
BTC 

 
ALT 

 
Prestation 

 
2,6 % 

 
12,6 % 

 
13,5 % 

 
2,0 % 

 
8,0 % 

 
19,1 % 

 
4,3 % 

 
7,8% 

 
3,6 % 

 
4,4 % 

 
Std.Avvikelse  

 
3,4 % 

 
13,6 % 

 
11,6 % 

 
3,1 % 

 
5,9 % 

 
11,7 % 

 
4,0 % 

 
5,1 % 

 
4,7 % 

 
5,3 % 

 
VaR 

 
0,4 % 

 
1,0 % 

 
1,0 % 

 
0,3 % 

 
0,5 % 

 
1,1 % 

 
0,4 % 

 
0,5 % 

 
0,5 % 

 
0,5 % 

 
CVaR  

 
0,5 % 

 
1,9 % 

 
1,7 % 

 
0,5 % 

 
0,8 % 

 
1,5 % 

 
0,5 % 

 
0,7 % 

 
0,7 % 

 
0,8 % 

 
Sharpe 

 
0,77 

 
0,93 

 
1,14 

 
0,64 

 
1,35 

 
1,63 

 
1,05 

 
1,52 

 
0,76 

 
0,83 

 
Sortino 

 
1,05 

 
1,29 

 
1,57 

 
0,88 

 
2,03 

 
2,51 

 
1,58 
 

 
2,26 

 
1,10 

 
1,05 

Omega 1,14 
 

1,26 1,24 1,11 1,27 1,30 1,19 1,28 1,13 1,16 

 

Endast lång portföljerna har de högsta vikterna för kryptotillgångarna och det syns inom 

resultaten. En årlig avkastning på 12,6 % (BTC) och 13,5 % (ALT) är enormt högre än vad 

den traditionella portföljen erbjuder (2,6 %). Detta kommer med högre volatilitet inom 

alla mått, det vill säga standardavvikelse, VaR och CVaR. Den genomsnittliga förlusten 

för de värsta 5 % av avkastningarna (1/20) är närmare 2 % för de portföljer som 

innehåller kryptotillgångar (1,9 % för BTC, 1,7 % för ALT). Gränsvärdet för dessa 

förluster är cirka 2,5 gånger högre för kryptoportföljerna med ett minimumvärde av 1 % 
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när den traditionella portföljen förlorar minst endast 0,4 %. Men även de höga 

volatilitetsvärden kompenserar den höga avkastningen tillräckligt för att nå högre 

prestationskvoten till portföljer med kryptotillgångar. Vad som är nämnvärt är att endast 

lång strategin är den enda strategin som har högre Omega förhållande för BTC än ALT.  

Vad som kommer till blankningsportföljen så ser vi annorlunda resultat för de två 

kryptoportföljerna eftersom genomsnittliga vikten för den alternativa kryptotillgången 

är dubbelt högre än för Bitcoin. Som nämnt tidigare, fungerar blankningsstrategin för 

traditionella portföljen sämre än endast lång strategin. För kryptoportföljerna fungerar 

strategin bättre och resulterar till högre prestationsmått.  

För de restriktiva portföljerna är påverkan av kryptotillgångarna naturligtvis lägre, men 

de skiljer sig ändå nämnvärdigt från den traditionella blanknings och endast lång 

portföljerna. En 5 % restriktion på kryptotillgångar ger genomsnittliga vikter på 2,2 % 

för BTC och 3,2 % till ALT. ALT portföljen presterar väldigt mycket bättre än Bitcoin 

portföljen och har endast en aning lägre (1,52<1,63) Sharpe och Omega (1,28<1,30) 

förhållanden än ALT portföljen utan restriktion. Standardavvikelsen är över hälften 

lägre (5,1 % mot 11,7 %) och liknande förhållanden kan ses för VaR och CVaR värden. 

För portföljerna som investerar i Bitcoin finns det en liknande minskning inom vikterna 

eftersom den genomsnittliga vikten för den restriktiva portföljen är över hälften lägre 

(2,2 %) än för blankningsportföljen (5,1 %) men effekterna inom volatilitet är mycket 

mindre och minskar endast från 5,9 % (blankning) till 4,6 % (restriktiv). Alla 

prestationsmått är också lägre för de restriktiva BTC portföljen än blankningsportföljen.  

Portföljerna som har en maximalvikt på 1 % till kryptotillgångar höjer avkastningen av 

portföljen från 2 % till 3,6 % (BTC) och 4,4 % (ALT) men har en liknande påverkan på 

volatilitet, där traditionella blankningsportföljen har 3,1 % årlig standardavvikelse och 

Bitcoin portföljen med 1 % restriktion har 4,7 % och alternativa kryptoportföljen 5,3 % 

årlig standardavvikelse. Prestationskvoten är en aning högre för dessa kryptoportföljer 

jämfört med den traditionella blankningsportföljen. Det är nämnvärt att Sortino 

förhållandet för ALT portföljen (1,05) är lägre än för BTC (1,10) portföljen när 

kryptovikten är maximalt 1 %.  

ALT portföljen dominerar de olika prestationskvoten och för att enklare jämföra dem 

med varandra kommer en tabell introduceras där alla prestationsmått divideras med 

ALT portföljens prestationsmått. Tabell 16 konkluderar prestationsmåtten för de 

obalanserade portföljerna.  
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Tabell 16 Alla prestationsmåtten för obalanserade portföljer dividerade med ALT 
portföljens prestationsmått 

Obalanserad  BAS BTC ALT 

Naiv                         Sharpe 
                               Sortino 
                                    Omega 

0,51 
0,43 
0,84 

0,78 
0,72 
0,94 

1 
1 
1 

Endast lång          Sharpe 
                               Sortino 
                                    Omega 

0,69 
0,63 
0,81 

0,85 
0,78 
0,87 

1 
1 
1 

Blankning             Sharpe 
                              Sortino 
                                   Omega 

0,70 
0,65 
0,90 

0,85 
0,77 
0,96 

1 
1 
1 

1 % restriktion     Sharpe 
                              Sortino 
                                   Omega 

0,78 
0,75 
0,92 

0,89 
0,87 
0,97 

1 
1 
1 

 

Tabell 17 illustrerar prestationskvoten för de balanserade portföljerna: 

Tabell 17 Alla prestationsmåtten för balanserade portföljer dividerade med ALT 
portföljens prestationsmått 

Balanserad  BAS BTC ALT 

Endast lång          Sharpe 
                               Sortino 
                                    Omega 

0,68 
0,67 
0,92 

0,82 
0,82 
1,02 

1 
1 
1 

Blankning              Sharpe 
                               Sortino 
                                    Omega 

0,39 
0,35 
0,85 

0,83 
0,81 
0,98 

1 
1 
1 

5 % restriktion     Sharpe 
                              Sortino 
                                   Omega 

0,42 
0,39 
0,87 

0,69 
0,70 
0,93 

1 
1 
1 

1 % restriktion     Sharpe 
                              Sortino 
                                   Omega 

0,77 
0,84 
0,96 

0,92 
1,05 
0,97 

1 
1 
1 

 

Tabellerna utför tydligt hur resultaten är formulerade, ALT portföljen har högsta 

prestationsmått inom alla strategier utom den balanserade endast lång portföljen där 

BTC har högre Omega förhållande och 1 % restriktion portföljen där BTC har högre 

Sortino kvot.  
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6.4.3 Periodisk utveckling 

Eftersom resultaten som presenterades i tabell 15 endast beaktar hela 

investeringsperioden kommer detta kapitel att presentera utvecklingen av Omega kvoten 

för diverse portföljer och strategier samt de periodiska CVaR måtten. De presenterade 

värden är realiserade per investeringsperiod för portföljerna och observationerna varier 

mellan 82–86 beroende på period. Figur 7 presenterar de periodiska betingade värdena 

vid risk måtten för alla portföljer med alla strategier. Dessa CVaR mått är de realiserade 

värden och representerar medeltalet av de värsta 5 % av avkastningarna per period. Detta 

betyder att måtten är medeltalet av de ≈4 värsta avkastningarna per period och 

procenttalen efter BTC och ALT är de genomsnittliga vikterna av kryptotillgångar för 

diverse strategier. Traditionella portföljen beskrivs som BAS och presenteras i alla 

tabeller med en streckad linje.  

För alla strategier har kryptotillgångarna en tendens att höja CVaR måttet. Endast inom 

period 7 för den 5 % restriktiva strategin har både BTC och ALT portföljerna lägre CVaR 

värde än den traditionella portföljen. Inom period 6 för den endast lång strategin har 

Bitcoin portföljen ett lägre CVaR värde än den traditionella portföljen och dessa två 

perioder är de enda där CVaR för kryptotillgångar är lägre än för traditionella portföljen 

med minst en 0,05 % skillnad.  

Figur 7 Periodiska CVaR värden för alla portföljer 
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Som sagt, kommer inte en investering inom kryptovalutor att sänka portföljens riskmått 

och det är inte avsikten med denna undersökning eftersom portföljoptimeringen är gjord 

för att maximera relationen mellan risk och avkastning. Därmed illustreras periodiska 

Omega kvoten i figur 8. Figuren följer samma struktur som med CVaR i figur 7 och den 

genomsnittliga kryptovikten är presenterad inom parentes. Figuren illustrerar att 

Omega kvoten för kryptoportföljer överpresterar den traditionella portföljen början av 

tidsperioden inom alla strategier men jämnar sig mot slutet. En högre vikt på 

kryptotillgångar resulterar inom en större variation för Omega kvoten om man jämför 

till den traditionella portföljens Omega kvot och detta kan visualiseras speciellt inom 

endast lång och blankningsstrategin. Även för portföljerna med restriktioner på 

kryptovikten har ett högre Omega kvoten i början av hela tidsperioden och från och med 

period 5 är Omega kvoten väldigt nära den traditionella portföljens Omega kvot. Det är 

nämnvärt att även med 1 % restriktion på kryptovikter har kryptoportföljerna under två 

perioder (period 8 och 9) lägre Omega kvoter än den traditionella portföljen.  

Figur 8 Periodiska Omega förhållanden för alla portföljer  
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 Sammanfattning av resultaten  

Inkluderingen av kryptotillgångar för den obalanserade traditionella portföljen höjer 

prestationsmåtten inom alla strategier och skillnaderna inom Sharpe och Sortino kvoten 

är väldigt höga, men när hela avkastningsfördelningen tas i beaktande inom Omega 

kvoten är skillnaderna tydligt lägre. Riskmåtten för naiv, endast lång och 

blankningsportföljen ökar när kryptotillgångar inkluderas men sjunker när kryptovikten 

har en restriktion på 1 %. Den optimala kryptovikten beror på investerarens riskförmåga 

och investeringsstrategi men verkar att vara mellan 1 – 4,2 % enligt den obalanserade 

metoden. 

När vikterna balanseras finns det hög variation för optimala vikter inom olika strategier. 

Den genomsnittliga optimala vikten varierar mellan 0,87 – 11,6 % beroende på strategin. 

Även om vissa periodiska vikter är väldigt höga visar det sig att en restriktion på 5 % till 

kryptotillgångar inte påverkar prestationsmåtten radikalt, speciellt när man jämför ALT 

portföljen där genomsnittliga vikten för blankningsportföljen är 10,7 % och 3,2 % för den 

restriktiva portföljen, sjunker Omega kvoten endast 0,02 enheter. Däremot ser vi 

radikala ändringar i riskmåtten när standardavvikelsen sjunker från 11,7 % till 5,1 % och 

CVaR från 1,5 % till 0,7 %. För BTC portföljen är ändringen i vikten för dessa två 

strategier inte så hög i absoluta termer och därmed är effekten svagare.  

Resultaten indikerar att den obalanserade strategin sänker portföljrisken när en 

maximalvikt på kryptotillgångar är 1 % stämmer inte när strategin tillämpas med 

balansering. Den balanserade strategin visar att även en maximalvikt på 1 % där 

genomsnittliga vikter för kryptotillgångar är 0,87 % (BTC) och 0,95 % (ALT) ökar 

portföljrisken i form av standardavvikelse (3,1 % BAS, 4,7 % BTC och 5,3 % ALT) och 

CVaR (0,5 % BAS, 0,7 % BTC och 0,8 % ALT). Enligt periodiska prestationen har 

kryptotillgångar överpresterat den traditionella portföljen speciellt inom början av 

tidsperioden, även om vikterna i kryptotillgångarna är lägre.  

ALT portföljen presterar bättre än BTC portföljen i nästan (exkluderat endast lång 

(Omega) och 1 % restriktion (Sortino)) alla mått, men bidrar men högre risk. Även om 

transaktionskostnaderna är relativt låga för kryptotillgångar, kan resultaten möjligtvis 

ändras om de skulle tas i beaktande eftersom prestationsmåtten är väldigt lik varandra.  
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7 SLUTSATSER 

Inom detta kapitel genomförs en diskussion av kryptotillgångar som potentiella 

diversifieringstillgångar baserat på resultaten av analysen som presenterats i kapitel 6. 

Dessutom kommer konklusioner för hela studien att slutföra avhandlingen.  

 Diskussion 

Resultaten av analysen är väldigt begripliga. Kryptotillgångar ökar avkastningen i 

relation till risk för en väldiversifierad global investerare inom alla strategier och kan 

därmed antas att bidra med diversifieringsfördelar. Alternativa kryptotillgångar 

producerar högre prestationsmått och högre risk än endast Bitcoin. Analysen är gjord 

för totalt 11 olika obalanserade portföljer och 10 olika balanserade portföljer och även 

om kryptotillgångarna ökar prestationsmåtten eller riskavkastningen, kommer dessa 

diversifieringsfördelar i form av ökad prestation och risk för portföljen. Diversifiering till 

kryptotillgångar kommer därmed inte att reducera portföljens risk. Metoden som 

balanserar portföljerna tre gånger om året visar att även om kryptotillgångar har en lägre 

vikt inom portföljen i början av tidsperioden är prestationen bättre då, än i slutet av 

tidsperioden jämfört med den traditionella portföljen. Detta indikerar att 

diversifieringsfördelarna minskar över tidsperioden.   

Även om det är tydligt att kryptotillgångar bidrar med diversifieringsfördelar är frågan 

om den optimala investeringsvikten mera komplex. Den obalanserade strategin 

indikerar att den optimala vikten är under 5 % och detta antagande förstärks med 

resultaten av den balanserade strategin. För en risk-neutral investerare kan dock högre 

vikter också vara acceptabla eftersom riskavkastningsrelationen är aningen högre för en 

investerare som har 5 – 10 % genomsnittlig vikt på kryptotillgångar än för en investerare 

med 1 – 4 %. Portföljens risk är dock väldigt mycket högre ifall investeraren beslutar att 

allokera närmare 10 % av portföljvikten till kryptotillgångar. Därmed är den bästa 

strategin för en investerare som vill diversifiera till kryptotillgångar en 

blankningsstrategi med en maximal vikt på 5 % inom kryptotillgångar, men även än 

maximal vikt på 1 % kan bidra med diversifieringsfördelar som har svagare effekter på 

portföljrisken.  

Även om alternativa kryptoportföljen överpresterar Bitcoinportföljen kan deras ställning 

som bättre diversifieringstillgångar ifrågasättas. Riskavkastningen för alternativa 

kryptotillgångar är en aning högre än för Bitcoinportföljen men analysen exkluderar 

transaktionskostnader som uppkommer för att upprätthålla portföljen kan påverka 
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slutliga konklusionen. Dessutom är risken för den alternativa kryptoportföljen högre 

eftersom alla alternativa kryptotillgångar har inte ännu adapterats i dagligt bruk. Det kan 

förekomma en så kallad överlevnadsbias i analysen och därmed är en högre 

riskavkastningspremie för dessa tillgångar motiverat. Det finns alltid en möjlighet att 

nya, alternativa kryptotillgångar med bättre funktionalitet ersätter de nuvarande. 

Bitcoin i andra hand har blivit känd som ett riktmärke inom kryptomarknaden och det 

är svårt att se att populariteten för Bitcoin i förhållande med andra kryptovalutor skulle 

betydligt ändras. Därmed anses Bitcoin vara en bättre diversifieringstillgång än de 

alternativa kryptotillgångarna, även om det finns potential inom de alternativa 

kryptotillgångarna och en skicklig investerare kan möjligtvis utnyttja detta. 

Analysen exkluderar externa faktorer som politiska och regulatoriska risker. Även om 

kryptotillgångarnas existens är omöjligt att förhindra på grund av deras decentraliserade 

natur, visar det sig att politiska beslut påverkar kryptomarknadens utveckling (Shanaev 

et al, 2020). Regulatoriska beslut kan påverka kryptotillgångarnas utveckling både 

positivt och negativt, men innan en global riktning och fundamentala lagliga beslut görs 

bär en kryptoinvesterare dessa risker. Det är därför viktigt att följa de politiska besluten 

som görs gällande kryptotillgångar. Förhindring av kryptotillgångarnas adaption till 

ökad användning kan ha extrema negativa implikationer gällande prisutvecklingen, men 

ifall besluten leder till överenstämmelse av kryptotillgångarnas plats som en ny 

tillgångsgrupp kan det ha en väldigt positiv påverkan inom kryptomarknaden.   
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 Konklusioner 

Kryptotillgångar är en väldigt ny tillgångsgrupp som under de senaste åren har blivit 

tagna på allvar. Satoshi Nakamotos vitpapper är på väg att bli en av de mest citerade 

publikationerna under de senaste åren och Bitcoin är en av de mest anmärkningsvärda 

innovationerna på 2000-talet. Med hjälp av publik information har Bitcoin öppnat 

möjligheter till en hel mängd alternativa kryptovalutor och innovation inom företag som 

kan tillämpa blockkedjeteknik. Inom denna avhandling analyseras om en del av dessa 

nya tillgångar som uppkommit efter Bitcoin, som använder liknande teknik för att 

fokusera i olika slags styrkor kan öka diversifieringsmöjligheter för en traditionell global 

investerare. Alternativa kryptotillgångar som knyts till en naiv portfölj där alla tillgångar 

har samma vikt är Ether, Dash, Litecoin, XRP och Monero.  

En del tidigare studier har kommit fram till att Bitcoin är en potentiell 

diversifieringstillgång men de alternativa kryptotillgångarna har fått mindre 

uppmärksamhet. Denna avhandling bidrar till frågor om alternativa kryptovalutor också 

kan anses vara potentiella diversifieringstillgångar samt hur stor del av portföljen borde 

allokeras till dessa kryptotillgångar.  

Avhandlingen använder sig av en betingad value-at-risk metod som anses vara en 

lämplig metod för portföljoptimering med tillgångar som inte har normal 

avkastningsfördelning. Metoden fokuserar på att minimera de extrema negativa 

avkastningarna i en avkastningsfördelning för en given förväntad avkastning. Metoden 

ger optimala vikter för tillgångarna inkluderade i analysen och resultaten indikerar att 

inkluderingen av kryptotillgångar förbättrar alla strategiernas avkastning till relation av 

risk. Kryptotillgångar bidrar klart med diversifieringsfördelar för en traditionell global 

portfölj i form av ökad avkastning i relation till risk. Därmed kan diversifieringsfördelar 

i form av lägre risk inte uppnås med kryptotillgångar. Den optimala vikten för en 

investerare som är färdig att diversifiera för att nå högre riskavkastning är emellan 0-5 

% och det anses att Bitcoin är en bättre kryptoinvestering än de alternativa 

kryptotillgångarna. I analysen exkluderas politiska och regulatoriska risker som är 

väldigt aktuella inom kryptomarknaden.  
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