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Sammanfattning 
 
Ett genomgående problem på den finansiella marknaden är att det är svårt att tjäna pengar då marknaden 

är framåtblickande. På dessa marknader finns det en mängd olika hjälpmedel för att försöka förutspå 

huruvida priserna kommer att röra sig i framtiden. Uppsatsen syfte var att genom en teknisk analys skapa 

en handelsstrategi där placeringar gjordes i derivatet Contract-for-difference. Handelsstrategin använde 

sig utav det framtagna glidande medelvärdet för att generera köp- och säljsignaler på oljepriset. Sedan 

kombinerades detta med den potentiella negativa korrelationen mellan oljan och växelkurserna i en 

modell för att försöka skapa avkastning i båda riktningarna. Målet med handelsstrategin var att försöka 

generera en högre avkastning gentemot buy-and-hold strategin.  

 

Modellen utnyttjade det existerande negativa sambandet mellan variablerna och det glidande medelvärdet 

i oljan. Det gjorde att placeringar kunde generera en positiv avkastning i båda riktningarna. Resultaten 

tyder på att handelsstrategin producerade en betydligt högre avkastning än vad den klassiska buy-and-

hold strategin gjorde. Däremot till en betydligt högre risk som har gjort att handelsstrategin förklarats 

som mycket opålitlig.          

 
 
 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



4	
 

Abstract 
	

Within the financial market, there are several issues emerging. One of them is the problem with earning 

money due to the market being prospective. On these markets there are various tools which can be used 

to predict how the prices will move in the future. Thus, the purpose of this paper was to create a market 

strategy through a so-called technical analysis and where placements were made using the derivative 

Contract-for-difference. The strategy used the moving average to generate buy- and selling signals on the 

price of oil. Furthermore, this was combined with the potential negative correlation between oil and 

exchange rates in a model to try to create return in both directions. The main aim with the strategy was 

to generate higher return comparing the buy-and-hold strategy.  

 

This model utilized the negative relations of the variables and the moving average in oil. That created the 

possibility for placements to develop positive return in both directions. Results implies that the strategy 

produced a sever higher return than the classic buy-and-hold strategy did. Nevertheless, to a higher risk 

which could indicate the strategy to be unreliable.  
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1. Inledning 
 
Den finansiella marknaden är en gemensam plattform för individer och organisationer som vill utföra 

sparande och investeringar. Här sker handel med allt ifrån värdepapper, valutor och råvaror för att 

försöka skapa en överavkastning genom olika hjälpmedel. Det gemensamma problemet på dessa 

marknader är att det är svårt att tjäna pengar, då det är framåtblickande. Det finns olika 

investeringsstrategier för hur man skall agera på marknaden, en av de vanligaste strategierna är buy-and-

hold där man köper en finansiella tillgång vid en viss tidpunkt och håller den under en längre period utan 

att göra någonting där emellan. Denna strategi bygger på att marknaden alltid är helt informationseffektiv, 

att priset ständigt återspeglar all relevant information och därmed inte går att förutsäga. Om villkoren för 

fullständig informationseffektivitet inte är uppfyllda medför det att en stor del handelstillfällen kan gå 

förlorade då man inte utnyttjar marknadens upp- och nedgångar. 

 

De vanligaste principerna som används idag för att försöka förutspå framtiden är fundamental- och 

teknisk analys. Den fundamentala analysen lägger sin grund på vad som driver priserna, medan den 

tekniska analysen som vår studie kommer att applicera analyserar historisk data för att hitta mönster som 

kan förutse den framtida prisutvecklingen. Den tekniska analysen på hur marknaden kommer att röra sig 

i framtiden kan på så sätt bidra till en högre avkastning gentemot buy-and-hold strategin. I analysen 

kommer ett derivat på West Texas Intermediate oil (WTI) och växelkursen (USD/SEK) att användas för 

att forma en handelsstrategi. Tidigare forskning har påvisat under perioder att det har existerat ett negativt 

samband mellan oljepriset och växelkurser.1 För att undersöka om sambandet fortfarande existerar skulle 

resultatet kunna utnyttjas i en handelsstrategi för att skapa en positiv avkastning i både upp- och nedgång 

för variablerna WTI och USD/SEK. I studien kommer även växelkurserna för Norge och Kanada att 

jämföras för att ta reda på om sambandet är likadant för deras valutor. 

 

Handelsstrategin kommer använda sig av derivatet Contract-for-difference (CFD) för att investera i både 

upp och nedgående  marknad. Derivatet CFD är ett avtal som utbyter skillnaden av värdet på en finansiell 

produkt mellan tiden då kontraktet öppnas och stängs. Fördelen med CFD är att den används för att ta 

spekulativa positioner i både upp och nedgående marknader på de underliggande tillgångarna utan att 

fysiskt äga dem. 

 

Huruvida positionerna tas baseras på det glidande medelvärde, vilket är en del av den tekniska analysen 

som indikera köp respektive sälj signaler för oljan och växelkursen. Det glidande medelvärdet på oljan 

                                                   
 
1 J. Torssell & P. Nilsson; Boken om teknisk analys (2007) 
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och sambandet med växelkurserna lägger sedan grunden för handelsstrategin som ska försöka skapa en 

högre procentuell avkastning gentemot buy-and-hold. 

 

1.1 Problemdiskussion  
 
Investerare har länge genom åren försökt att skapa en överavkastning på den finansiella marknaden 

genom en mängd olika fundamentala och tekniska hjälpmedel. Problemet är att det är väldigt svårt att 

tjäna pengar på framtida marknader på grund av att ingen vet riktigt hur marknaden kommer se ut. 

Därför väljer individer att köpa en finansiell tillgång och behålla den under en längre period. Det 

innebär att marknadens potential inte utnyttjas fullt ut. I vissa fall kan en långsiktig investering generera 

en hög positiv avkastning, medan det i andra fall är bättre att köpa och sälja tillgången ett antal gånger 

under samma tidsintervall. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Med bakgrund av problemdiskussion ämnar den studien att skapa en handelsstrategi genom en teknisk 

analys där placeringarna kommer att göras genom CFD. Målet med handelsstrategin är att försöka 

generera en högre procentuell avkastning i jämförelse med buy-and-hold strategin. Med andra ord innebär 

det att den tekniska analysen lägger grunden till framtida placeringar. 

 

Nedan presenteras tre frågeställningar: 
 

• Är oljepriset WTI och växelkurserna USD/SEK, USD/NOK, USD/CAN positivt eller negativt 

korrelerade och hur förändras den över tidsperioden? 

 

• Går det med hjälp av teknisk analys utveckla en handelsstrategi där glidande medelvärde och den 

potentiella negativa korrelationen mellan variablerna kan användas? 

 

• Kan handelsstrategin generera en högre avkastning än den traditionella buy-and-hold strategin? 

 

 

1.3. Avgränsningar 
 
Uppsatsens datainsamling har avgränsats till slutpriset på WTI oljan och växelkurserna vid dagens handel. 

Studien berör endas dessa två variabler. Detta gör att arbetet kommer att exkludera sitt resultat och 

undersökningar från politiska faktorer, OPEC eller någonting i närheten av detta. Den kommer endast 

att ta hänsyn till slutpriserna för de båda variablerna mellan datumen 2011-03-03 till 2016-03-03. 
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Materialet för handelsstrategin kommer att använda sig av 100 dagar tillbaka från 2011-03-03. Detta på 

grund av att exempelvis det glidande medelvärdet och korrelationen behöver beräknas på ett visst antal 

tidigare dagar för att kunna få signaler redan första dagen.  För att även underlätta beräkningar för varje 

köpt och såld position kommer kostnaderna för handeln inte att räknas med, såsom courtage för en köpt 

eller såld position och andra avgifter vid handeln. Studien kommer även att bortse ifrån 

transaktionskostnader, ränteintäkter samt kompensation för risk. Räntan på pengarna kommer varken att 

räknas med i analysen eller resultatet. Studien kommer inte använda dagarna för handel där respektive 

land har helgdagar, i och med det kommer ett antal dagar att falla bort över studiens tidsintervall. Då 

undersökningen grundar sig på historisk data kommer en teknisk analys att utvecklas, det innebär att vi 

inte kommer att använda oss av fundamental analys. 
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2. Tidigare forskning, Centrala begrepp och Teori  
 
Kapitlet beskriver tidigare forskning inom ramen för studiens område. Tidigare forskning skapar ett sammanhang och 

relevans för det som författarna avser att studera. Genom att skapa ett sammanhang kan författaren även reflektera över 

sin egen studie i relation till tidigare forskning. Vidare så är det även intressant utifrån perspektivet av forskningsgap och 

det som studien vill uppnå.  

 
2.1 Tidigare forskning 
 

För att kunna utgå från en stabil grund för placeringarna i oljan samt växelkurserna med dollarn som 

basvaluta har tidigare forskning varit en viktig del i utformning av arbetet. Strävan efter att prestera bättre 

på den finansiella marknaden har sedan länge existerat hos investeraren. Eugene Fama presenterade 

hypotesen för effektiva marknader där hans grundidé menar på att tekniska- och fundamentala analyser 

inte kan skapa överavkastning.2 Detta på grund av att all information som skulle göra det möjligt redan 

är inkluderat i priset på aktien. Moderna studier visar att teknisk analys från början av 1990-talet har gett 

allt mer positiv avkastning. Analysen används återkommande där bland annat det glidande medelvärdet 

är inkluderat. Park & Scott undersökte den tekniska analysens funktionalitet. Det gjordes 95 studier där 

resultatet visade att 56 av dessa fungerade, 19 av dem gav olika resultat och 20 bevisade motsatsen.3 Med 

andra ord innebar det att stora delar av undersökningen bevisade att en teknisk analys kan hjälpa 

investerare att vägleda dem till de rätta besluten.  

 
Det har tidigare gjorts en rad olika studier inom korrelationen mellan priset på olja och olika växelkurser. 

Ett stort antal studier visar att det är priset på olja som styr värdet på valutan och inte tvärtom. Det beror 

på huruvida landets import/export står sig till oljan. I studien har Sverige, Norge och Kanada används 

på grund utav deras olika egenskaper till oljan. Det för att se huruvida resultaten skiljer sig åt i 

handelsstrategin. Amon & Norden bevisade i sin studie att oljepriset och dollarkursen är starkt relaterade 

till varandra. Det förklarar att det inte är valutan som styr oljepriset utan att det är priset på oljan som 

förklarar rörelserna i växelkurserna. 4 Akram undersökte huruvida priset på olja har icke-linjära inverkan 

på den norska kronan och även om dessa kan klargöra kraftiga rörelser i valutan. I artikeln förklarar han 

att priset på olja och den norska växelkursen visar en negativt stark korrelation. Styrkan  på dessa varierar 

när priset på oljan ökar eller minskar, även om det befinner sig utanför det normala spannet för priset.5 

Fratzscher, Schneider & Robays resultat påvisar i deras studie att det existerar en stark negativ korrelation 

                                                   
 
2 F. Fama; Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, (1970) 
3 Park C-H & I, H. Scott; What do we know about the profitability of technical analysis? (2007) 
4 Amano, R.A & Norden, S; Oil Prices and the Rise and Fall of the U.S. Real Exchange Rate, Bank of Canada, Ontario, (1997) 
5 Q. Akram; Oil prices and exchange rates: Norwegian evidence, Econometrics Journal, volume 7, (2004) 
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mellan priset på oljan och dollar redan sedan tidigt 2000-tal.6 Författarna finner att det är ett 

orsakssamband mellan priset på olja och växelkurserna som löper i båda riktningar. Christian Grisse  

undersökte oljepriset och dollarn genom att analysera historisk data mellan åren 2003-2008. Detta 

resulterade i att växelkurser och priset på olja tenderade att röra sig i motsatt riktning, vilket förklaras 

med en negativ korrelation.7 Studierna som presenterats är inte identiska utan varierar, då de behandlar 

den framtagna korrelationen på olika sätt, genom exempelvis applicering av olika tester och modeller. 

Den gemensamma faktorn mellan studierna är det negativa sambandet mellan priset på oljan och 

växelkurserna.  

2.2 Centrala begrepp  
 
I detta kapitel så redogörs för centrala begrepp för studien. Detta för att läsaren lättare ska förstå innebörden av 

återkommande termer och således kunna följa en röd tråd genom arbetet.   

 
2.2.1 West Texas Intermediate 
 

Handeln av olja omfattas av tre stora aktörer, Brent, WTI, och Dubai/Oman. Det som skiljer dem tre åt 

gäller vart oljan pumpas upp och vart den finansiella handeln mellan dem sker. I den här studien har vi 

valt att fokusera på oljan WTI på grund utav att det inte finns så många studier som har undersökt denna 

råvara då den största fokusen oftast ligger på Brent. WTI är en typ av olja som innehåller en låg svavelhalt 

vilket gör den till en sötare olja tillskillnad mot Brent.8 WTI är efter Brent den högst omsatta råvaran runt 

om i världen, de har även följt en liknande trend på börsen det senaste 30 åren.  

 

2.2.2 Valutahandel 
 

Med valutahandel avses köp och försäljning utav valutapar mellan olika finansiella aktörer och ger upphov 

till en serie som kallas växelkurs. Det innebär att en finansiell institution eller aktör satsar på den valda 

basvalutan, vilken kommer att stärkas eller försvagas mot den andra valutan. Växelkurserna kommer att 

behandlas genom CFDer exakt på samma sätt som genom oljan.9 
 

2.2.3 Derivat 
 

Ett derivat är ett namn som används på ett finansiellt instrument där värdet påverkas av den 

underliggande tillgången. Köparen och säljaren ingår i ett kontrakt där de olika parterna kommer överens 

                                                   
 
6 M. Fratzscher, D. Schneider & I. Robays; Oil Prices, Exchange Rates and Asset Prices (2013) 
7 C. Grisse; What drives the oil-dollar correlation? (2010)   
8 http://www.nasdaq.com/investing/glossary/w/west-texas-intermediate (Hämtad 2017-04-19) 
9 http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Pressmeddelanden/2001/Riksbankens-undersokning-av-omsattningen-
pa-den-svenska-valuta-och-derivatmarknaden (Hämtad 2017-05-01) 
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om hur mycket priset på den underliggande tillgången som kommer att förändras under en viss period. 

Exempel på olika derivat är (CFD), terminer och optioner. Priserna på derivaten förklaras av de 

underliggande tillgångarna där allt från aktier till råvaror kan förekomma.10  

2.2.4 Underliggande tillgång 
 

Ett finansiellt derivat behandlas ofta som tidigare beskrivits genom en underliggande tillgång. Studien 

kommer att applicera CFD genom en teknisk analys där den underliggande tillgången kommer att vara 

olja (WTI) och växelkurserna. Det vill säga att investeringen sker i priset på olja men inte den fysiska 

produkten som då förklaras som den underliggande tillgången och vilket även gäller för valutan. 11 

2.2.5 Lång och kort position 
 

Genom att ta en lång position genomförs ett köp av en finansiell tillgång, detta för att tanken är att 

tillgången kommer att öka i värde gentemot inköpspriset. En kort position förklaras tvärtom, det vill säga 

att investerare tror att den istället kommer att sjunka i pris jämfört med inköpspriset. Detta gör att 

investeringen sker genom att individen säljer aktier som den personligen inte äger, sedan köps dessa 

tillbaka för ett lägre pris och gör då en vinst/förlust på mellanskillnaden.12 

 

Figur 1 - Lång och kort position 

 
2.2.6 Terminer 
 

För att minska riskerna på finansmarknaden finns ett instrument som kallas terminskontrakt, det gör att 

en investerare kan agera efter hur marknaden kommer att se ut i framtiden. Genom att ingå i ett 

terminskontrakt fastställs priset på ett köp av tillgången vid en viss tidpunkt i framtiden. Investeraren 

väljer då att ta en position på vad han/hon tror att det framtida värdet på tillgången kommer att vara.13 
 

                                                   
 
10 R, E Whaley ;Derivative: markets, valuation, and risk management (2006) 
11https://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/y_bankarenden_privat_infoblad_aktiederivat/$file/inf
oblad_aktiederivat.pdf (Hämtad 2017-04-01) 
12 J. Hull; Risk management and financial institutions (2010) 
13 J. Hull; Risk management and financial institutions, (2010) 
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Exempel på en termin: 

Dagsvärde på ris = 20 kr/kg, investeraren tror att ris kommer gå upp i pris. Han ingår i ett terminskontrakt som säger 

att han får köpa ris för 22 kr/kg om två månader. Nu två månader senare kostar riset 25 kr/kg. Vilket gör att han 

sparar 3 kr/kg när han ska köpa ris.  

2.2.7 Volatilitet 
 

I finansbranschen förekommer begreppet volatilitet som också är bekant som standardavvikelsen. Den  

förklarar hur rörlig en finansiell tillgång är under en viss period. En 0 % volatilitet betyder att tillgången 

inte rör sig varken upp eller ned. Vid en högre procent kommer den finansiella tillgången att ha ett större 

rörelsemönster. Volatiliteten indikerar inte åt vilket håll tillgången tenderar att röra sig, endast hur stor 

avvikelsen är.14 

 
2.2.8 Korrelation 

Inom statistiken finns ett mått som mäter hur variabler tenderar att röra sig tillsammans. 

Korrelationskoefficienten mäts på en skala där -1 är perfekt negativ korrelation, 0 är ingen korrelation 

alls och +1 är perfekt positiv korrelation. Detta förstås lättast genom bilderna nedan, där en perfekt 

negativ och positiv korrelation är presenterad.15 
 

     

Figur 2 - Negativ och positiv korrelation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 
14 J. Hull; Risk management and financial institutions, (2010) 
15 S. Blyth; Karl Pearson and the Correlation Curve. International Statistical Review 62(3) pp. 393-403 (1994) 
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2.3 Teori 
 
Kapitlet om Teori beskriver det teoretiska ramverk som studien använder sig av. För att kunna tolka, analysera och 

diskutera behöver studien ha en teoretisk bakgrund att bygga studien på.   

 
2.3.1 Teknisk analys  
 
Teknisk analys är för många investerare ett välkänt begrepp och verktyg för att analysera olika tillgångar. 

Teorin har historiskt sett brukats under olika former, men har under åren utvecklats till vad vi idag kallar 

teknisk analys. Historien bakom den började i slutet av 1800-talet då analytikern Charles Dow skapade 

indexet Dow Jones industrial. Dow Jones är det äldsta amerikanska index som fortfarande används. 

Charles Dow tog fram detta index enbart för att kunna tillämpa teknisk analys då det inte fanns något 

index på den tiden och efter det har utvecklingen av teknisk analys fortskridit.16 

  

Teknisk analys består av flera sorters verktyg och principer som med hjälp av historisk data försöker 

förutse en eventuell prisutveckling på exempelvis råvaror, aktier och obligationer. Genom användning av 

teknisk analys kommer investeraren generera underlag som lägger grunden till köp- och säljsignaler. 

Genom att få starka beslutsunderlag om hur en investerare bör agera på marknaden skapas inte bara 

grunden till köp- och säljsignaler, utan medför även att han- och eller hon skapar en riskjusterad 

överavkastning. Det betyder att applicering av teorin bör generera en större avkastning än vad det hade 

gjort vid en vanlig investering. En teknisk analys visualiseras med hjälp av bilder, olika diagram och 

figurer.17 Det har dock uppdagats en del kritik kring teknisk analys då den grundar sig på historisk 

framtagen data, vilket tidigare resulterat i vissa komplikationer kring metoden eftersom kritikerna menar 

på att framtiden inte behöver vara en upprepning av historien.18  

 

2.3.2 Glidande medelvärde 
 
Inom teknisk analys används ett verktyg som kallas för glidande medelvärde (GM). Verktyget används 

för att identifiera och styrka trender som hjälper investeraren att förutspå riktningen på en befintlig 

finansiell kurs. GM indikerar när ett köp och sälj tillfälle uppstår på den finansiella tillgången. Genom det 

historiska datat av en finansiell kurs konstruerar GM en trendlinje. Uträkningen sker genom olika typer 

av tidsintervall där ett kort intervall är ett få antal dagar, medan mellan och lång sträcker sig över lite 

längre perioder.19 Valet av tidsintervall på GM skiljer sig från analytikerna, det finns inga direkta riktlinjer 

                                                   
 
16 W. Brock ; Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns; The Journal of Finance (1992) 
17 J. Torsell & P. Nilsson; Boken om teknisk analys (2000) 
18 J. Murphy; Technical Analysis of the Financial Markets (1999) 
19 J. Bernhardsson; Tradingguiden (1996). 
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här. Analytikern Weinstein anser att ett 50-dagars GM är bra för korta investeringar medan ett längre 

GM på 150-dagar bör användas för individer som vill placera i längre perioder. 20För att beräkna ett GM 

används formel 1. 

 

!"#,% = 	
1
)	 *+

#

+,#-%./
																																						(1) 

 
 

= 1
) *# + *#-/+. . . . . +*#-%.4 + *#-%./ 								 

 
 
Formeln !"#,% förklaras genom att det GM för n antal dagar vid tidpunkten t. *+ används för 

stängningskursen för perioden i.21 För att sedan få den nya dagen att glida in tas den första dagen bort 

vid varje ny uträkning. Det vill säga att vid varje ny handelsdag läggs den nya dagen in och den sista tas 

bort ur serien. Genom att illustrera det i ett exempel med ett GM på 3 dagar (n=3) ges en lättare förståelse. 

 
Datum  t  Stängningskurs Ci GMt,n Beräkning 
1 50   
2 55   
3 60 (50+55+60) / 3  = 55 (S1+S2+S3) / 3  
4 65 (55+60+65) / 3  = 60 (S1+S2+S3) / 3 
5 70 (60+65+70) / 3  = 65 (S1+S2+S3) / 3  

 
Tabell 1 - Exempel glidande medelvärde 

 
Ett trendbrott uppkommer när GM korsar varandra. När det kortare GM korsar det längre underifrån 

indikerar det på att trenden är stark. När fallet är tvärtemot förklaras det att trenden är svag.22 

                                                   
 
20 S. Weinstein; Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets (1988) 
21 W. Wong, M. Manzur & B. Chew; How rewarding is technical analysis? Evidence from Singapore stock market; (2010) 
22 J. Torsell & P. Nilsson; Trading Handboken (2003) 
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Figur 3 - Exempel på glidande medelvärde 10-60 dagar 

 
Figur 3 visar ett exempel på idén  med det GM. Den orangea linjen representerar korta GM som är 

räknad på tio dagar. Det längre GM är räknad på sextio dagar och representeras av den blåa linjen. När 

GM10 slår GM60 underifrån indikeras en köp signal. Vid ett scenario där GM10 korsar GM60 ovanifrån 

signaleras en säljsignal. På så sätt kommer aldrig ett dubbelköp att ske, utan att en position måste exempel 

säljas innan ett köp kan ske.23 

Problemet är att GM byggs på ett eftersläpande basis, vilket gör det svårt att veta hur kursen kommer att 

röra sig i morgon. Vid ett lägre GM kommer signaler om trendbrott att snabbare indikeras gentemot vad 

GM med ett högre antal dagar kommer att göra.24 

 
2.3.3 Buy-and-hold  
 
För att ta reda på huruvida effektiv framtagandet av handelsstrategin är har vi valt att sätta den i relation 

till en annan investeringsmetod för att på så sätt få reda på vilken av dem som ger högst avkastning. Den 

valda metoden, “Buy-and-hold” är en investeringsstrategi som fungerar på ett sådant sätt att en 

investerare köper en finansiell tillgång och behåller denna tillgång under en längre tidsperiod.25 Detta  

betyder att det inte sker några fler köp och sälj mellan periodens start och slut. Efter perioden räknas den 

slutliga avkastningen ut genom att dividerar aktiekursens slutpris med startpriset. Detta gör att ett köp av 

WTI och växelkursen sker första dagen i undersökningsperioden och sedan säljs den sista dagen, därefter 

                                                   
 
23 W. Brock, J Lakonishok & B LeBaron; Simple trading rules and stochastic properties of stock returns, Journal of finance (1992) 
24 R. Edwards, J.Magee; Technical Analysis of Stock Trends. 8th edition (2001) 
25 J. Lindvall, F. Rangert; Is the Swedish stock market efficient? (2012) 
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beräknas den totala avkastningen. Ett argument som påvisar att investeringarna borde vara mer långvarig 

är att vid fler köp och sälj ökar transaktionskostnaderna för investeringen, vilket innebär att i vissa fall 

kan investeraren bli tvungen att sälja tillgången till ett billigare pris än vad man köpte den för.26 

                                       

2.3.4 Contract for difference 
 
I början av 1990 talet utvecklade Smith New Court i London handelsderivatet CFD. Några år senare blev 

det möjligt att handla med detta handelsinstrument för privatpersoner.27 Studien kommer att tillämpa 

(CFD) som översatt till ren svenska är ”kontrakt för mellanskillnaden”.  

CFD gör det möjligt för handel med finansiella produkter där priset speglar hur utvecklingen ser ut i de 

underliggande tillgångarna. Grundidén med CFD är att handeln med derivatet gör det möjligt att delta i 

rörelsen av den finansiella tillgången utan att fysiskt äga den. Det vill säga att en person som handlar med 

CFD kan handla med förändringen i priset på oljan istället för att handla med själva tillgången. I och med 

derivatet öppnas en större marknad upp för möjligheten till att investera i de finansiella produkterna. 

Dessa kan vara allt från aktier, valuta men är även råvaror som studien är inriktad på.  

Handel med CFD är ett avtal om att utbyta skillnaden av värdet på en finansiell produkt mellan tiden då 

kontraktet öppnas och stängs.28 Investeraren tar en position huruvida han/hon tror att den underliggande 

tillgången kommer att röra sig under tidens gång. Genom handel med CFD kan en investerare göra 

ekonomisk vinning av en marknad som går i både positiv och negativ riktning.  

Exempel av CFD på en stigande marknad “Lång” 

Investeraren tror att marknaden kommer att stiga och vill därför investera. Investeraren köper 1000 WTI CFDer till ett 

pris av 6.1$, marknaden stiger till 7$. Här säljer han sitt innehav och gör en vinst på 900$ 

Köp: 1000*6.1$ = 6100$ 

Sälj: 1000*7$ = 7000$ 

Sälj – Köp = 7000$ – 6100$ = 900$ 

Exempel av CFD på en fallande marknad “Kort” 

Investeraren tror att marknaden kommer att minska, det gör att han vill satsa på att värdet på den 

underliggande tillgången kommer att sjunka. 

                                                   
 
26 A. Shiryaey, X. Zouguan & X. Zhou.; Thou Shalt Buy and Hold. Quantitative Finance. 8 (2008) 
27 J. Elfgren, G. Yusupov; Contract-For-Difference, en studie om den optimala faktiska marginalen (2008) 
28 P. Temple; CFDs Made simple (2009) 
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Investeraren Säljer 1000 WTI CFD till ett pris av 10$, marknaden sjunker sedan till 6$. Här kan han då välja att 

köpa tillbaka oljan igen till ett pris av 6$, vilket skulle resulterar till en vinst på 4000$. 

Sälj: 1000*10$ = 10000$ 

Köp: 1000*6$ = 6000$ 

sälj – köp = 10000$ - 6000$ = 4000$ 

Med handel av CFD kan köparen skapa en stark hävstång i och med att hela kapitalet inte måste 

finansieras av köparen när investeringen sker. Personen i fråga kan belåna en del av den investerade 

summan, detta på grund av att företagen som säljer kontrakten oftast bara kräver en säkerhet från 1 % - 

30 %. Investeraren “lånar” pengar av företaget som den senare får betala ränta på.29 Säkerhetens storlek 

skiljer sig från fall till fall, företagen som erbjuder CFDer grundar oftast säkerheten i hur pass volatil den 

underliggande tillgången är.30 Den här studien har beräknat belåningsgraden till 1 % på en investering vid 

100 000kr.  Anledningen till varför CFD har använts är på grund av den höga hävstången på derivatet i 

och med den låga procenten av investeringen som behövs vara likvid. En till anledning är derivatet gör 

det möjligt att spekulera i både en positiv som negativ marknad. 

 

2.3.5 Korrelationskoefficienten 
 
Som tidigare nämnts i kapitel 2 är korrelationen ett mått på hur variablerna tenderar att röra sig 

tillsammans. Korrelationen mellan två variabler kan beskrivas som kraften på det linjära sambandet. Detta 

mäts på en skala från -1 till 1 där det negativa värdet förklarar ett mer negativt samband och de motsatta 

värdet visar ett positivt samband. När korrelationskoefficienten är 0 råder inget samband mellan 

variablerna. Ett sätt att räkna ut korrelationen är med Pearson correlation coefficient som mäter 

korrelationen mellan två variabler (X,Y). Formel 2 förklarar korrelationskoefficienten r nedan.31 

 
r	 = )( 67) − ( 6)( 7)

[)( 64) − 6 4][) 74 − ( 7)4]
																(2) 

 

 

 

 

                                                   
 
29 J. Elfgren, G. Yusupov; Contract-For-Difference, en studie om den optimala faktiska marginalen (2008) 
30 P. Temple; CFDs Made simple (2009) 
31 D. Wackerly; mathematical statistics with applications 7th edition (2007) 
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För att lättare förstå formel (2) beskrivs ett exempel på korrelationskoefficienten. 

 
n Xi Yi XY X2 Y2 

1 2 1 2x1 = 2 4 1 
2 3 2 3x2 = 6 9 2 
3 2 3 2x3 = 6 4 9 
4 4 3 4x3 = 12  16 9 
Summa 11 9 26 33 23 

 
Tabell 2 - Exempel korrelationskoefficient 

 
6 = 11 ,  7 = 9,  67 = 26, 64 = 33, 74 = 23 

 
	
 

r	 = 4(26) − (11)(9)
[4(33) − 11 4][4 23 − (9)4]

 

	
 

r	 = 5
11 

 
 

A = 0,45 
 

Genom uträkningen förklaras korrelationen mellan variablerna Xi och Yi till 0,45 Detta betyder att 

variablerna tenderar att röra sig tillsammans med varandra. Korrelationskoefficienten är en central roll i 

studien då den först och främst mäter huruvida sambandet mellan priset på oljan och växelkurserna 

tenderar att röra eller inte röra sig tillsammans. Det är genom korrelationskoefficienten som den första 

frågeställningen kan besvaras. Det vill säga om det fortfarande råder ett negativt samband mellan priset 

på olja och växelkurserna. Därefter kommer även koefficienten att används för att bestämma huruvida 

positioner skall tas i växelkursen. Koefficienten är uträknad på 100 dagar bakåt från dagen då ett 

handelstillfälle sker i växelkursen. Antalet dagar användes på grund av att studien avgränsat sig till 100 

dagar tillbaka i tiden från 2011-03-03, därför valde vi det maximala antalet dagar för att få så realistisk 

korrelationskoefficient som möjligt 
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3. Metod 
 
Metod är tillvägagångssättet och processen bakom studien. Genom att föra ett resonemang och redogöra för de metoder som 

studien använder, ökar det reliabiliteten och validiteten. Författarna behöver se till att beskriva sina steg i 

forskningsprocessen och hur resultatet har tagits fram.  

 

I den här studien kommer vi med hjälp av en teknisk analys använda oss utav metoden glidande 

medelvärde. Det glidande medelvärdet kommer att signalera när köp respektive säljsignaler i priset på 

oljan uppstår. För att sedan försöka öka avkastningen utöver placeringarna i oljan kommer även köp och 

sälj att ske i växelkursen USD/SEK. Detta för att utnyttja den eventuella starka negativa korrelationen 

som tidigare forskning visat på mellan oljepriset och växelkurserna. Det vill säga, att när ett köp sker av 

oljan via det glidande medelvärdet kommer ett sälj utföras i växelkursen och vise versa. Positioner 

kommer att tas under alla köp- och säljsignaler i det glidande medelvärdet på oljan medan positionerna i 

växelkursen endast kommer att ske när det råder en stark negativ korrelation mellan variablerna. Varje 

investering kommer att göras genom derivatet CFD där varje enskild placering uppgår till 100 000kr detta 

gör att vi endast behöver vara likvida till 1000kr (1 %) i och med dess höga belåningsgrad. 

Undersökningen sträcker sig på en femårsperiod mellan datumen 2011-03-03 till 2016-03-03. Valet av 

tidsintervall grundar sig dels på att tidigare forskning har undersökt liknande tidsspann vilket gör att det 

blir rimligt att välja en femårsperiod då vi lätt kan jämföra våra resultat med andra studier. Dessutom vill 

vi undersöka hela årtal, vilket medför att 2017 faller bort eftersom det är då årets studie genomförs.   

I och med att vi jämför olika länder och dess helgdagar bidrar det till att handeln är stängd i vissa fall. Vi 

har med den anledning valt att ta bort de dagar som inte stämmer överens med respektive land för att få 

ett så realistiskt svar som möjligt.  

Då studiens syfte grundar sig på ren data kommer valet av forskningsmetod att vara en kvantitativ metod. 

En kvantitativ metod innebär att författarna för samman empirisk data för att sedan utforma statistik 

från den för att hitta möjliga samband. Att använda sig av en kvalitativ metod är inte relevant i den här 

studien då den inte tar hänsyn till problem av denna typ, vilket skulle leda till ett missvisande resultat.32 

 

 

 

                                                   
 
32 A. Bryman; Samhällsvetenskapliga metoder (2011)   
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3.1 Urval av data 
 
Nedan följer variablerna som studien ämnar sig att granska. Efter oljan förklaras Sverige, Norge och Kanada som valda 

växelkurserna eftersom de har olika import och export egenskaper av oljan.  

 
3.1.1 Oljepris 
 
Priset på oljan som användes i studien var det dagliga slutpriset. All data rörande priset på WTI oljan  

hämtades från U. S Energy Information Administration (EIA). EIA analyserar, för samman och 

förmedlar all energiinformation helt opartiskt i USA. EIA finns för att främja en sund policy för 

allmänheten och dess förståelse angående oljan, ekonomin och miljön.33 Slutpriserna från EIA  hämtades 

för period 2011.03.03 - 2016.03.03 och visar WTI/dollar priset. Informationen hämtades i Excelformat 

och användes sedan för att bearbeta datan.  

 

Figur 4 - Oljepriset WTI 2011-03-03 till 2016-03-0334 

 
Genom att kolla närmare på diagrammet så kan vi se att oljan ökade till ett pris av 113,39$ 2011-04-29. I 

slutet av perioden resulterade priset på WTI till 26,19$, 2016-02-11. Prisförändringen mellan den högsta 

och lägsta punkten är 87,2$. 

 

 
 
 
 
 

                                                   
 
33 https://www.eia.gov/about/index.php 
34 https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RWTC&f=D (Hämtad 2017-04-17) 
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3.1.2 Valutakursen USD/SEK 
 
Valutakursen som var den andra variabel i korrelationundersökningen visar USD/SEK. Datat hämtades 

från Sveriges riksbanks hemsida där datan var  utslagen på 1 dollar i den svenska kronan. Riksbanken är 

myndigheten som ansvarar för Sveriges penningpolitik, deras mål är att bevara ett bestämt 

penningvärde.35 Datat hämtades för perioden  2011.03.03 - 2016.03.03 och plottades i Excel.  

 

Figur 5 - Valutakursen USD/SEK 2011-03-03 till 2016-0336 

 
Prisförändringen för USD/SEK är inte lika explosiv som oljepris kurvan ovan. Som högst betalades 

8,839 för en dollar 2015.04.14, och fyra år tidigare 2011.04.29 landade priset för en dollar på 6,005kr. 

Differensen mellan den högsta och lägsta punkten i kurvan för valutakursen är 2,834kr för en dollar.  

 
3.1.3 Valutakursen USD/NOK 
 
Valutakursen USD/NOK är hämtad från Norges banks hemsida där det historiska datat förklarar vad en 

dollar kostade i norska kronor. Utöver det ansvarar Norges centralbank för att upprätthålla en finansiell 

stabilitet, och förvalta statens pensionsstiftelse.37 Datat hämtades för perioden 2011.03.03 - 2016.03.03 

och plottades i Excel, precis som oljepriset och valutakursen USD/SEK. . 

                                                   
 
35 http://www.riksbank.se/sv/Riksbanken/(Hämtad 2017-04-15) 
36 http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Sok-rantor-och-valutakurser/ (Hämtad 2017-04-17) 
37 http://www.norges-bank.no/Om-Norges-Bank/ (Hämtad 2017-05-01)  
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Figur 6 - Valutakursen USD/NOK 2011-03-03 till 2016-03 38 

 
 
I Figur 6 kan vi se att valutakursen rusat i pris under tidsintervallet. Den lägsta kusen betalt för en dollar 

i norska kronor var 5,24NOK vilket var i början av maj 2011. Närmare slutet var priset 8,92nok och 

datumet här var 5 januari 2016. 

 
3.1.4 Valutakursen USD/CAD 
 
Valutakursen för den kanadensiska dollarn är hämtad ifrån Bank of Canada som är Kanadas centralbank. 
39Även i detta fallet hämtades datan för perioden 2011.03.03 - 2016.03.03 och plottades i Excel. 

 

Figur 7 - Valutakursen USD/CAD 2011-03-03 till 2016-03 40 

 

                                                   
 
38 http://www.norges-bank.no/en/Statistics/exchange_rates/currency/USD (Hämtad 2015-05-01) 
39 http://www.bankofcanada.ca/about/ (Hämtad 2015-05-06) 
40 http://www.bankofcanada.ca/rates/exchange/daily-exchange-rates/ (Hämtad 2015-05-02) 
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Studerar vi den kanadensiska dollarn närmare under tidsintervallet, ser vi att botten på valutakursen var 

2011-07-22 där var priset för en dollar 0,94 CAD. Den högsta noteringen för USD/CAD var 1,46 CAD 

2016-01-20. 

 
3.1.5 Validitet och reliabilitet 
 
Som författare är validitet och reliabilitet en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till vid utformning 

av vetenskapliga artiklar eller uppsatser. Validiteten och reliabilitet syftar till att de mätningar och 

granskningar som gjorts i arbetet utförts på ett korrekt sätt och går vid upprepning av mätningen att 

genomföra med samma resultat.   

Validitet innebär att mätfel vill undvikas som kan uppstå och på så sätt även ta reda på om 

undersökningen verkligen mäter de den avser. Validiteten är uppdelad i två delar, där det finns intern- 

och extern validitet. Intern validitet syftar till hur mycket undersökningen stämmer överens med 

verkligheten. Den externa validiteten omfattar att dra allmänna slutsatser utifrån studien.41 

Reliabilitet är relevant vid kvantitativa undersökningar då den försäkrar att det går att upprepa mätningen 

och få fram samma resultat av andra forskare. Forskning behöver tillförlitlig insamlad data, det vill säga 

reliabilitet. Den rör all insamlad data och hur den bearbetas, reliabiliteten är därför ett mått för att förklara 

hur pålitlig studien är.42 Graden av reliabiliteten anses vara hög i denna studie då studien har beskrivit 

tillvägagångssättet ingående i metodavsnittet och sedan konkretiserat resultat i likhet med 

metodanvändningen.  

För att garantera en hög validitet och reliabilitet har urvalet av information varit en väldigt viktigt del i 

denna rapport. Vi har därför lagt ner mycket tid på att hitta källor som är tillförlitliga och relevanta, vilket 

bidrar till att den framtagna datan är reliabel. Den valda informationen kommer från grundkällor vilket 

minska risken för tolkningsfel   

 

 

 

 

 

 

                                                   
 
41 A. Bryman; Samhällsvetenskapliga metoder. Liber: (2011) 
42 A. Bryman; Samhällsvetenskapliga metoder. Liber: (2011) 
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3.2 Modellen 
 
Med hjälp av Excel byggde vi vår modell som grundar sig på priset av WTI och växelkurserna. För att få 

en uppfattning om hur marknaden förväntas röra sig använde vi historisk data på priset på WTI. Därefter 

framställdes två glidande medelvärden som gav oss indikationer på marknadens riktlinje. Genom att ta 

fram glidande medelvärden fick vi dessutom indikationer på köp- och säljsignaler. Som tidigare nämnts 

uppstår dessa signaler när de korta och långa medelvärdet korsar varandra. Om det korta medelvärdet 

korsar det långa medelvärdet underifrån uppstår en köp- och säljsignal samt vise versa.43 

Valet av glidande medelvärde genomfördes genom att testa olika värden för både de korta och långa GM, 

med hjälp av Weinsteins idé angående framtagande av det glidande medelvärdet som utgångspunkt.44 

Efter att ha testat olika värden kom vi fram till de två glidande medelvärden. De data som studien 

använder sig av, begränsas till ett tidsintervall om 100 dagar. I och med att Weinstein utgår ifrån 50 dagar, 

samt med bakgrund av de tester som genomförts, begränsade sig studien till 5-50 dagar. Med anledning 

av alla potentiella GM som går att använda, behövde studien avgränsa sig på grund av tidsbrist.  

För att sedan försöka öka avkastningen utöver placeringarna i priset på WTI gjordes även investeringar i 

växelkursen. Som tidigare forskning har visat på så har det existerat en stark korrelation mellan oljepriset 

och växelkursen. Vi valde därför att utföra ett korrelationstest mellan priset på WTI och växelkurserna 

USD/SEK, NOK, CAD för att på så sätt kunna investera i båda marknaderna. När vi byggde upp 

modellen var målet att på långsikt att kunna skapa en bättre avkastning än vad handelsstrategi buy-and-

hold skulle göra.  

 
3.2.1 Korrelationen 
 
Uträkningen av korrelationen mellan de två variablerna gjordes i Excel. Där programmet räknar ut en 

korrelationskoefficient för den valda perioden. Ett exempel för att lättare förstå detta visas nedan. 

=correl(A1:A5;B1:B5) 

Korrelationen för ett tidsintervall på fem dagar räknas ut från dag 1 till dag 5. Uträkningen som sker 

genom Excel kommandot och resulterar i en korrelationskoefficient som då kommer att variera mellan  

-1 och 1.  

 
 

                                                   
 
43 P. Nilsson, & J. Torssell; TradingHandboken. (2003) 
44 S. Weinstein; Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets (1988) 
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3.2.2 Glidande medelvärdet 
 
I modellen har det två glidande medelvärdet GM(5) och GM(50) använts. Där GM(5) är det glidande 

medelvärdet beräknat på fem dagar, och GM(50) är räknat på 50 dagar. Dessa har tagits fram på WTIs 

slutpris för handelsdagen. Genom användning av Excel har en existerande formel för glidande 

medelvärde utnyttjats. Den beräknas genom addera dagarnas priser dividerat på antalet dagar i perioden. 

När sedan nästkommande dag tillkommer, avskrivs den första dagen i tidsserien och den nya läggs till för 

att sedan fortsätta. Vid en sammankoppling av de två GM skapas då en tolkning av hur den finansiella 

tillgången kommer att röra sig. I Excel förklaras det glidande medelvärdet för 5 dagar genom ett exempel 

nedan. 

=AVERAGE(B1:B5) vid nästkommande dag kommer =AVERAGE(B2:B6). 

Genom detta skapas GM som vi sedan kan använda för att finna köp- och säljsignaler i priset på oljan. 

 
3.2.3 Sammankoppling av GM och korrelation 
 
Genom en sammankoppling av det glidande medelvärdet och korrelationen användes även denna gång 

Excel som verktyg. Programmet kan kombinera olika satser för att få fram rätt önskat resultat. Vi använde 

oss av satserna “OM” och “OCH” där regler sätts upp för att framkalla det rätta resultatet.  

=IF(AND(GM5 den 2 Januari 2011 > GM50 den 2 Januari 2011; GM5 den 1 Januari 2011 > GM50 den 1 

Januari 2011); “BUY”;IF(AND(GM5 den 2 Januari 2011 < GM50 den 2 Januari 2011;GM5 den 1 Januari 

2011 > GM50 den 1 Januari 2011);"SELL";)) 

 

Formeln ovan förklarar att när det glidande medelvärdet GM5 är större än GM50 den 2 januari, och 

GM5 är mindre en GM50 den första januari, då kommer en köpsignal att uppkomma. Vidare spottar den 

ut en säljsignal när GM5 är mindre en GM50 den andra januari och GM5 är större en GM50 den första 

januari. Detta förklarade i kapitel 3, när det korta glidande medelvärdet korsar den långa underifrån och 

vise versa.  

Efter sälj och köpsignaler uppkommit görs placeringar i WTI som sedan räknar ut en avkastning på 

positionen. Genom sammankopplingen mellan korrelationen av variablerna samt köp- och säljsignaler 

av det glidande medelvärdet användes en regel för korrelationen vid investering i valutan.  
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Enligt Cohen, J45 är en stark korrelation när korrelationskoefficient överstiger 0,5 eller underskrider -0,5. 

Studien använder sig av <-0,6, för att gå efter Cohen’s mått men med lite mer marginal. Regeln säger 

därför att inga positioner skall tas i valutan om korrelationskoefficienten överstiger -0,6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 
45 J. Cohen; Statistical power analysis for the behavioral sciences 2nd ed (1988) 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel redovisas de resultat vi kommit fram till för vår modell. Tabellerna för vår modell är uppdelade i fem olika 

tidsperioder där vi undersöker variablerna årsvis vilket gör att vi enklare kan analysera svaren. Mätningarna under 

femårsperioder sammanfattas med en beräkning på hela perioden för att få en mer övergripande bild. Till varje tabell 

presenteras en kortare kommentarer för att göra det lättare att förstå vad som försiggår. Resultaten för investeringsstrategin 

Buy-and-hold kommer även de att presenteras nedan. 

 
4.1 Korrelationen mellan WTI & USD/SEK 
 
Tabellen nedanför visar hur korrelationen står i relation till tidsintervallet på studiens valda period. 

Korrelationen visar förhållandet mellan variablerna vid stängningskurs på WTI och växelkursen 

USD/SEK. Tabellen förklarar även hur korrelationen ser ut under hela tidsintervallet. Den totala 

korrelationen för hela mätperioden uppgick till -0,936. 

 

Korrelationen mellan WTI och USD/SEK 

Period Korrelationskoefficient 

2011 – 2012 (År 1) – 0,305    

2012 – 2013 (År 2) – 0,320 

2013 – 2014 (År 3)    0,058 

2014 – 2015 (År 4) – 0,950 

2015 – 2016 (År 5) – 0,266 

Hela perioden – 0,936 

 

Tabell 3 - Korrelation mellan WTI och USD/SEK 
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4.2 Korrelationen mellan WTI  & USD/NOK 
 
Den totala korrelationen under hela tidsperioden är negativ -0,932. Under de fem åren är det endast ett 

tillfälle som har en positiv korrelation, vilket var år tre. Där uppmättes en korrelation på 0,222 vilket tyder 

på att det har varit ett svagt positiv samband. 

 
 

Korrelationen mellan WTI och USD/NOK 

Period Korrelationskoefficient 

2011 – 2012 (År 1) – 0,093 

2012 – 2013 (År 2) – 0,354 

2013 – 2014 (År 3)    0,222 

2014 – 2015 (År 4) – 0,984 

2015 – 2016 (År 5) – 0,892 

Hela perioden – 0,932 

 
Tabell 4 - Korrelation mellan WTI och USD/NOK 

 
 
 
4.3 Korrelationen mellan WTI & USD/CAD 
 
Mätningen av korrelationen mellan WTI och USD/CAD har en stark negativ korrelation under hela 

tidsintervallet där resultatet på korrelationskoefficienten var -0,900. Endast ett av åren har förklarats som 

en svagare positiv korrelation. Det var  mellan åren 13-14 där korrelations koefficient uppmättes till 0,066. 

 
Korrelationen mellan WTI och USD/CAD 

Period Korrelationskoefficient 

2011 – 2012 (År 1) – 0,407 

2012 – 2013 (År 2) – 0,426 

2013 – 2014 (År 3)    0,066 

2014 – 2015 (År 4) – 0,922 

2015 – 2016 (År 5) – 0,940 

Hela perioden – 0,900 

 
Tabell 5 - Korrelation mellan WTI och USD/CAD 
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4.4 Glidande medelvärdet 5-50 dagar resultat 
 
 

Glidande medelvärdet 5 – 50 dagar 

Period Avkastning (%) Avkastning (kr) Antal handels tillfällen 

2011-2012 (År 1) 15,40 % 15 404,4 9 

2013-2013 (År 2) 19,19 % 19 194,0 5 

2013-2014 (År 3) – 7,94 % – 7 944,4 9 

2014-2015 (År 4) – 3,38 % – 3 386,0 9 

2015-2016 (År 5) 73,91% 73 912,0 9 

Genomsnitt 5 år 19,43% 19 436,0 8,2 

Hela perioden 97,18% 97 180,0 41 

Positiva trades 177,87% 177 870,0 18 

Negativa trades – 80,69% – 80 690,0 23 

 

Tabell 6 - Glidande medelvärde 5 – 50 dagar 

 
Tabellen visar resultaten från handelsstrategin med de glidande medelvärdet GM5 och GM50 under 

tidsperioden 2011-03-03 - 2016-03-03. Under hela perioden uppkom 41 handelstillfällen och slutade med 

en totalavkastning på 97,1%. Det år som gav högst avkastning var 2015-2016 och den gav en avkastning 

på 73,9%. 2013-2014 resulterade i en negativ avkastning på -7,9 %. Antalet negativa handelstillfällen 

uppgick till 21st och de positiva resulterade i 18st. Här överstiger den negativa handeln den positiva. 

Avkastningen resulterade dock av att de positiva var betydligt högre än det negativa.  

 
4.5 Kombinerad handel glidande medelvärdet och korrelationen 
 

Kombinerad handel glidande medelvärde och korrelation 

Period Underliggande Avkastning (%) Avkastning (kr) Antal handelstillfällen 

2011 - 2016  WTI – USD/SEK 125,47 % 125 470,0 59 

2011 – 2016 WTI – USD/NOK 94,11 % 94 110,0 55 

2011 – 2016 WTI – USD/CAD 120,33 % 120 330,0 61 

 

Tabell 7 - Kombination GM och korrelation 



31	
 

Kombinationen av handeln med det glidande medelvärdet i oljan och placeringarna i växelkursen vid rätt 

korrelationsintervall skapade olika avkastningar i samtliga fall. Den högsta avkastningen på växelkursen 

USD/SEK resulterade i en avkastning på 125,4% och gav en positiv vinst på 125 470kr med ett 

grundkapital på 100 000kr. Under perioden 2011-03-03 till 2016-03-03 uppkom 59 olika handelstillfällen 

för denna handel. Den lägsta växelkursen USD/NOK förklarade en avkastning på 97,1% med 55 

handelstillfällen. 

 

4.6 Buy-and-hold 
 

Buy-and-hold handel 

Period Avkastning WTI (%) Avkastning växelkurs (kr) Total avkastning (%) 

WTI & USD/SEK – 66,06 % 36,4 % – 29,72 % 

WTI & USD/NOK – 66,06 % 55,2 % – 10,90 % 

WTI & USD/CAD – 66,06 % 37,8 % – 28,33 % 

 
Tabell 8 - Buy-and-hold 

 

Buy-and-hold för WTI resulterade i negativ avkastning på -66 % under hela undersökningens tidsperiod. 

. En investering i WTI gjordes 2011-03-03 då kursen var 101,92, efter 1272 dagar såldes positionen för 

34,56. Det resulterade i en negativ avkastning på -66 %. Växelkurserna uppgick till positiva i samtliga fall 

dock varierade dessa lite. Den totala avkastningen av buy-and-hold med oljan och växelkurserna 

förklarades negativa i samtliga fall. 

 
4.7 Jämförelsen mellan Buy-and-hold och sammankoppling GM och korrelation 
 

Jämförelse buy-and-hold och handelsstrategi 

Handelsstrategi Sammankoppling GM och korrelation Buy-and-hold 

WTI – USD/SEK 125,47 % – 29,72 % 

WTI – USD/NOK 94,11 % – 10,90 % 

WTI – USD/CAD 120,33 % – 28,33 % 

 
Tabell 9 - Jämförelse Buy-and-hold och handelsstrategi 

 
Tabellen ovan visar tydligt att buy-and-hold i samtliga fall gav en negativ avkastning under tidsintervallet. 

Däremot påvisade handelsstrategin där sammankopplingen med det glidande medelvärdet och 

korrelationen resulterat en positiv avkastning i de tre fallen.  
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5. Analys  
 
Analysen tolkar och påvisar samband som funnits eller inte funnits i empirin. Analysen genomförs i relation till tidigare 

forskning och den teoretiska ramen som redogjorts för under teori avsnittet.  

 
5.1 Korrelationen mellan WTI och Växelkurserna 
 
Under den totala perioden 2011-03-03 till 2016-03-03 förklarades korrelationskoefficienten mellan 

USD/SEK och WTI till -0,93. Det betyder att variablerna tendrar att röra sig gentemot varandra. Genom 

att studera perioden år för år så är 2011-2012 svagare negativt korrelerad med en korrelationskoefficient 

på -0,30 vilket kan återses i tabell 3. Året efter är näst intill identiskt med föregående år där en korrelation 

på -0,32 beräknades. Den högsta korrelationen var under det fjärde året där resultatet blev -0,95 vilket 

tyder på att det nästan har uppnåtts en perfekt negativ korrelation, detta kan återses i bilden appendix III. 

Det betyder att variablerna rör sig nästan exakt gentemot varandra.  

 

I samtliga växelkurser har korrelationskoefficienten år tre i studiens tidsintervall, 2013-2014 förklarat 

korrelationen till närmare 0. Det betyder att variablerna i stora drag inte har något samband alls mellan 

varandra i dess rörelsemönster. Detta kan återses i appendix I,III,III. 

 

Resterande växelkurser USD/NOK och USD/CAD har gett en total korrelation som förklarats negativ 

under det totala tidsintervallet 2011-03-03 – 2016-03-03. Det stärks genom Christian Grisses 

undersökning som förklarade att korrelationen mellan priset på olja och dollarn under tidigare år 2003 

och 2008 har haft ett starkt negativ samband.46 Genom korrelationstesterna kan vi nu förklara att dollarn 

och oljepriset har ett negativt samband. Resultaten på korrelationen mellan priset på olja och 

växelkurserna är inte perfekt negativ men över den totala tidsperioden visar den på ett negativt samband. 

Anledningarna till det kan vara många. En av dessa kan vara att dollarn är en referensprisvaluta för det 

flesta råvaror. Detta för att just USAs valutakurs är en reservvaluta för hela världen. När vi kollar vidare 

på de enskilda växelkursernas korrelation till oljan är det tre stora saker man ska ha i åtanke. Det är 

huruvida länderna exporterar, importerar eller är tillverkare av oljan. Två av länderna vi har använt oss 

av är Kanada och Norge. Där kan vi utläsa ett starkt negativt samband med priset på oljan. Anledningen 

till det kan förklaras av att länderna är direkt relaterade till exporten av oljan. Det bidrar till att länderna i 

fråga är extremt beroende av dess export. Den största delen går till USA, detta kan förklaras genom att 

när efterfrågan ökar ifrån USA kommer mer olja behövas framtas av exportörerna. I takt med att 

efterfrågan på olja ökar stiger även priset på olja vilket i sin tur leder till en nedgång i landets valuta. Vi 

                                                   
 
46 C. Grisse ; What drives the oil-dollar correlation? 2010 
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har valt att inte gå djupare och analysera huruvida priset på oljan förändras då det ligger utanför våra 

ramar och det vi valt att avgränsa oss ifrån. 

 

Det tydliga rörelsemönstret för de båda variablerna är att när priset på oljan faller ökar växelkurserna. 

Över det totala tidsspannet av alla korrelationsprövningar mellan priset på olja och växelkurserna ser vi 

en tydlig bild att det finns ett negativt samband. Ett extremfall är under året 2014-2015 där alla växelkurser 

var extremt negativ korrelerade, detta var under en period där priset på olja föll kraftigt. Det går att 

förklara genom en minskad efterfrågan av länder som Kina och Ryssland. Dessa stormakter var inte 

längre beroende av oljan i samma utsträckning som tidigare, vilket bidrog till att priset sjönk. Det speglas 

i valutorna där vi ser att växelkurserna går upp, precis som Amano & Norden bevisat.47 Det vill säga att 

det är priset på oljan som styr valutakurserna och inte tvärtemot. 

 

5.2 Glidande medelvärde 
 
Det glidande medelvärdet resulterade i ett stort antal positiva handels aktiviteter men även negativa. På 

bilden nedan ser vi det två uträknade glidande medelvärdena på 5 och 50 dagar. Den gröna linjen visar 

det långa GM (50) och det röda visar det korta GM (5).  

 

Figur 8 - Glidande medelvärde 5-50 dagar 

 

                                                   
 
47 Amano, R.A & Norden, S; Oil Prices and the Rise and Fall of the U.S. Real Exchange Rate, Bank of Canada, Ontario, (1997 
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Köp och sälj signalerna uppkom när det korta GM (5) korsade den långa GM (50) underifrån respektive 

ovanifrån. Signalerna resulterade i 41 stycken handelstillfällen där 18 stycken var positiva och 23 var 

negativa. Varje position som tagits har varit på exakt 100 000 kr. För att kunna göra investeringarna i 

CFD har säkerhetskraven varit 1 % likviditet. Det har medförts att en investering på 100 000kr endast 

behöver en likviditet på 1000 kr. Det har gjort att positionerna som tagits har haft en hög hävstång som 

har gjort att vi kunna investera större summor än vad vi exempelvis hade kunna tagit i en vanlig aktie. 

Men det har även bidragit till en extremt hög risk gentemot placering i en vanlig finansiell tillgång. Den 

bästa handelsperioden skedde mellan 2014-07-24 och 2015-03-05 där fallet i priset på oljan orsakades av 

den minskade efterfrågan. Det resulterade i avkastningen på 49,3% som tydligt kan förklaras i Figur 8 

ovan. Handeln med endast de glidande medelvärde på oljan som underliggande tillgång gjorde en 

totalavkastning på 97,18% under det fem åren som studien ämnat. Detta resulterade i en vinst på 97 180 

kr vid tidsintervallets slut. Det gjorde även ett fåtal tester på andra glidande medelvärden och med 

anledning av att arbetet är såväl tidsbegränsat som begränsat i form av formalia, fanns inte möjligheten 

att kunna formulera dessa i uppsatsen. 

5.3 Handelsstrategin och buy-and-hold 
 
När handelsstrategin utfördes resulterade positiva resultatet i både avkastningen för oljan och växelkursen 

USD/SEK. I och med det negativa sambandet mellan variablerna har placeringar lyckats ske i växelkursen 

när korrelationskoefficienten uppnår den uppsatta gränsen. Denna funktion låter endast positioner tas i 

växelkurserna när korrelationen mellan variablerna är <-0.6 samtidigt som positioner tagits i oljan. Det 

gjorde att inga positioner togs i växelkurserna när korrelationen låg utanför detta värde. Den 

sammanlagda avkastningen för handelsstrategin med USD/SEK resulterade i +125,47% vilket gav oss 

ett en högre avkastning gentemot strategin med endast det glidande medelvärdet på oljan som var 

97,18%. Detta kan bero på att växelkursen USD/SEK har uppnått den bästa korrelationen under 

uppsatsens tidsintervall. 

De resterande växelkurserna gav en liknande avkastning förutom USD/NOK, som resulterade i en 

negativ avkastning på -3,07 % på placeringarna i växelkursen. Det beror troligtvis på att ett handelstillfälle 

med hög avkastning missades året 2014-2015 när efterfrågan på oljan sjönk. Här kunde då inte 

korrelationskoefficient uppnå den godkända nivån. Det resulterade i att handelsmöjligheten och hela 

avkastningen försvann. Annars skiljde sig inte USD/CAD och USD/SEK mer en ett fåtal procent. När 

vi kollar närmare på antal tillfälle för handel med sammankopplingen av det glidande medelvärdet på 

oljan och placeringarna i växelkursen så gav USD/CAD det högsta antalet utförda handelstillfällen, 66st.  

För att sätta det i relation med en vanlig investeringsstrategi genomfördes en jämförelse där buy-and-

hold strategin användes som motpart. Där köps det finansiella instrumentet första dagen och säljs den 
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sista. Buy-and-hold strategin resulterade i en negativ avkastning i samtliga fall vilket är betydligt sämre 

resultat än var vår modell förklarade dock till en betydligt mindre risk gentemot våra placeringar.  

Bilden nedan visar den kombinerade handeln som gav högst avkastning (USD/SEK) för modellen där 

placeringar i oljan via det glidande medelvärdet har utförts. Detta sammankopplat med placeringar i 

växelkursen när korrelationen uppnått modellens krav. Bilden visar även Buy-and-hold strategin för oljan 

och växelkursen (USD/SEK) och avkastningen för det glidande medelvärdet på oljan.  

 

Figur 9 - Resultat från modellen, glidande medelvärde och buy-and-hold strategin 

 
5.4 Teknisk analys 
 
Den tekniska analysen har under studien visat sig vara ett starkt verktyg för att predicera marknaden för 

att sedan skapa en handelsstrategi. Det stärks även av tidigare forskning som förklarat att tekniska 

analysen kan användas för att förutse prisutvecklingar. I detta fall har det fungerat att använda en teknisk 

analys för att skapa en högre avkastning gentemot buy-and-hold, det har dock bidragit till en betydligt 

högre risk. Den tekniska analysen har genererat olika köp- och säljsignaler som har tillfört en enklare 

positionering av investeringar under studiens tidsperiod. Resultatet av teknisk analys tyder på att verktyget 

fungerar bättre under den här tidsperioden än vad Buy-and-hold gör, i och med den positiva 

avkastningen. 
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6. Slutsats och diskussion 
 
Detta kapitel utvecklar ett resonemang och diskussion till empirin i undersökningen. Metoden diskuteras och reflekteras 

efter att studien genomförts. Diskussions avsnittet lyfter även upp befintliga risker, för- och nackdelar med det valda 

förhållningssätt som studien haft till tidigare forskning och metod.  

 

Går det med en tekniska analys att utveckla en handelsstrategi som genererar en högre procentuell 

avkastning i jämförelse med buy-and-hold strategin. Det var den centrala frågeställning som inleddes i 

början av studien och har varit det övergripande syftet med arbetet att finna svar på. För att försöka 

besvara frågan har vi med hjälp av bearbetning av historisk data och undersökningar kunna ta fram en 

modell som har gjort det möjligt. Vår tanke har aldrig varit att utforma en modell som ska ta över den 

finansiella marknaden eftersom att avgränsningarna och proportionerna för studien ligger långt utanför 

dessa ramar.  

 

För att specificera området ytterligare utformades tre frågeställningar i början av studien: 

 

• Är oljepriset “WTI” och växelkurserna USD/SEK, USD/NOK, USD/CAN positivt eller 

negativt korrelerade och hur förändras den över tidsperioden? 

 

• Går det med hjälp av teknisk analys utveckla en handelsstrategi där glidande medelvärde och den 

potentiella negativa korrelationen mellan variablerna kan användas? 

 

• Kan handelsstrategin generera en högre avkastning än den traditionella buy-and-hold strategin? 

 

Frågeställningarna lade grunden och vägledde oss till en mer fokuserad undersökning. I vår studie 

framgick det att resultatet mellan WTI och växelkurserna i samtliga länder visade ett starkt negativt 

samband över den totala tidsperioden. Förändringen över perioderna varierade mellan de olika fallen där 

vissa år var mindre korrelerade än andra. Dock kan vi verifiera att det som tidigare forskning förklarat 

fortfarande råder. Det finns ett stark negativt samband mellan priset på oljan och växelkurserna över en 

längre tidsperiod. Utifrån det negativa sambandet kunde resultaten förklara att det finns en möjlighet att 

använda kopplingen till vår fördel. Via en teknisk analys framtogs de glidande medelvärdena som vidare 

kunde använda sambandet mellan variablerna för att utveckla en handelsstrategi. Handelsstrategin 

användes för att göra placeringar i oljan samt i växelkurserna för att försöka skapa avkastning i både 

positiv och negativ marknad. Det vill säga att när ett köp i oljan utfördes skapades även ett sälj i 

växelkursen, och vise versa. Dock skedde placeringen i växelkursen endast när sambandet mellan 

variablerna nådde den uppsatta korrelationsgränsen. Handelsstrategin användes sedan för att jämföras 
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med den traditionella buy-and-hold strategin under samma tidsperiod. Resultatet från jämförelsen mellan 

strategierna förklarade att studiens utvecklade handelsstrategi har skapat en betydligt högre avkastning i 

samtliga fall. Det förklarar att det primära målet att skapa en handelsstrategi genom en teknisk analys 

samt kombinationen av det negativa sambandet mellan variablerna har uppnåtts.   

 

Den konstruerade handelsstrategin medför ett stort antal riskhöjande aspekter som måste tas i beaktning. 

En modell som denna gör att det investerade kapitalet har en mycket högre risk gentemot en vanlig 

investering då den bygger på ett antal faktorer som måste stämma in. Skulle det glidande medelvärdet 

medföra opålitliga köp-och säljsignaler kommer det generera en negativ avkastning i placeringen av olja. 

Men som vi förklarat innan vill vi skapa positiv avkastning i båda riktningarna för olja och valutan, detta 

skulle göra att även växelkursen kommer ge en ännu större negativ avkastning i och med dess negativa 

samband till varandra. När vi kollar vidare på antalet handelstillfällen för det glidande medelvärdet i oljan, 

framkom det att det var fler antal negativa placeringar som skett än positiva. Även det här tyder på att 

det glidande medelvärdet inte går att lita fullt ut på. Hade inte det stora droppet i priset på olja skett skulle 

troligtvis utfallet av avkastningen sett annorlunda ut. Vidare ser vi att buy-and-hold även har påverkats 

av fallet i priset på oljan, vilket gör att om undersökningen skulle skett under en annan tidsperiod hade 

utfallet även här varit annorlunda.  

 

Ett problem som handelsstrategin har medfört är dess placeringar i växelkurserna. Dessa har endast tagits 

när det negativa sambandet uppnått rätt korrelationskoefficient. Koefficienten är uträknat 100 dagar 

bakåt i tiden från den dagen handelstillfället sker. Hade ett annat antal dagar valts skulle resultatet även 

här sätt annorlunda ut. Denna korrelation skiljer sig mycket åt vilket gör att risken för köp och sälj i 

växelkurserna har blivit opålitliga. Dock måste detta göras då man inte kan beräkna en korrelation för 

dagar som inte har passerat.  

 

Derivatet CFD har bidragit till en betydligt större risk i och med att investeringarna blir betydligt större 

än kapitalet som investeraren själv innehar. Det gör att ett negativt handelstillfälle kan resultera i extrema 

förluster i och med dess starka hävstång.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att studiens primära mål har uppnåtts. Det innebär att handelsstrategin 

har skapat en högre procentuell avkastning än vad den traditionella buy-and-hold strategin gjorde. Då 

studien bara har undersök denna tidsperiod med ett försök, gör det att resultat inte är pålitligt. Skulle 

istället flera undersökningar göras under andra tidsperioder kan ett större urval av resultaten analyseras. 

Det skulle medföra ett mer pålitligt resultat för huruvida handelsstrategin fungerar i praktiken. Vi vill 

dock poängtera att det finns ett stort antal risker som man måste ta hänsyn till, så frågan är om risken är 
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värd att ta för den potentiella avkastningen. Därför anser vi att det krävs vidare forskning och 

undersökningar för om denna strategi går att applicera på den finansiella marknaden.   
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6.1 Kommande forskning 
 

För vidare forskning skulle handelsstrategin kunna utvecklas för att skapa en mindre risk vid 

investeringarna. Det finns många teorier och fenomen som kan appliceras på modellen. En intressant 

aspekt att kolla på är huruvida Epps effekten kan tillämpas på vår studie. Epps effekten grundades av T. 

W Epps och är ett fenomen som visar att avkastning på korrelationen mellan två aktier tenderar att 

minska när provtagningsfrekvensen ökar.48 Om vi antar att Epps effekten fungerar skulle det bidra till att 

i takt med att vi ökar tidsintervallet kommer korrelationen mellan variablerna att sjunka. Det i sin tur 

leder till att vi kommer få färre möjligheter till att investera i växelkursen då korrelationen tenderar till att 

minska och understiga vår förutbestämda nivå.  

 

Nedan kommer några ytterligare frågor vi anser är intressanta för nästkommande forskningen kring vår 

studie. 

 

• Lägg till ytterligare en variabel i modellen, kommer detta ge en säkrare investering? Variabeln i 

detta fall kan exempelvis vara oljelagret i USA eller antalet oljeriggar som är i bruk. 

 

• Kommer avkastningen att öka genom applicering av Epps effekten? Kommer avkastningen på 

korrelationen att minska när tidsintervallet mellan oljepriset och valutaparet minskar? 

 

• Volatiliteten kan även användas tillsammans med det glidande medelvärdet och korrelationen i 

den tekniska analysen. Kommer det att hjälpa till att förklarar ett mindre riskfyllt beslut? 

 

• Går det på något sätt att utveckla modellen för att minimera riskerna? 

 
• Testa handelsstrategin under andra tidsperioder för att se hur resultaten står sig gentemot denna 

studie. 

 
• Byt ut antalet dagar för korrelationskoefficienten för varje köp- och säljtillfälle. 

 

 

 

 

                                                   
 
48 T.W. Epps, Journal of the American Statistical Association 74, 291-298 (1979) 
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Appendix 
Appendix I – WTI & USD/CAD 
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Appendix II – WTI & USD/NOK 
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Appendix III – WTI & USD/SEK 
 

 
 
 
 


