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Abstract 

During the 1980s a group called The Turtle Traders used two trend following trading strategies, 

based on technical analysis, to trade a large number of financial markets. The two trading 

strategies used mechanical rules to make buy and sell decisions and to manage risk. The rules 

also specified which markets to trade. The group was very successful during several years in the 

1980s and the returns the members of the group generated, using the two trading strategies, 

widely surpassed the returns of the markets. The weak form of the efficient market hypothesis 

states that this should be impossible on markets that are efficient. On efficient markets it is 

instead better to follow a buy-and-hold strategy. How come that The Turtle Traders succeeded? 

Was is just luck that the two trend following strategies, that generated the buy and sell 

decisions, resulted in such high returns during a few years in the 1980s? Or are the markets 

inefficient? Current research gives an unclear picture regarding the efficient market hypothesis 

and whether or not the markets are efficient. Different studies present results that both support 

and reject the hypothesis.  

 

The purpose of this bachelor thesis is to show whether or not the two trend following strategies 

still are profitable and therefor useful strategies on the financial markets of today. The purpose 

is also to compare the two strategies with the buy-and-hold strategy on different markets and in 

this way contribute with more insights to the ongoing and nowadays often increasingly 

questioning discussion regarding the efficient market hypothesis, with special focus on the weak 

form of the hypothesis. 

 

To get the returns of the two trend following strategies on the financial markets of today a 

computer program is constructed as part of this bachelor thesis. This computer program 

simulates the buy and sell decisions that would have been taken by the mechanical rules the two 

trend following strategies are built upon. 

 

The study done in this bachelor thesis gives, just as many other studies, an unclear picture of the 

efficient market hypothesis. Half of the markets that are studied in this thesis seem to be 

inefficient and half seem to be efficient, according to the weak form of the hypothesis. The 

study also shows that none of the two trend following strategies are profitable enough that they 

can be recommended to be used on the financial markets of today. 

 

Keywords 

Efficient market hypothesis, buy-and-hold, technical analysis, trend following strategies, The 

Turtle Traders 
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Abstrakt 

På 1980-talet handlade en grupp, som kallades för The Turtle Traders, med två trendföljande 

handelsstrategier helt baserade på teknisk analys på ett stort antal finansmarknader. De två 

handelsstrategierna byggde på mekaniska regler för köp- respektive säljbeslut och riskhantering, 

men även regler för vilka marknader som var tillåtna att handla på. Gruppen var mycket 

framgångsrik under flera år och medlemmarnas avkastningar översteg marknadernas 

avkastningar med råge. Den svaga varianten av den effektiva marknadshypotesen säger att detta 

ska vara omöjligt på effektiva marknader. På en effektiv marknad är det enligt hypotesen istället 

bättre att följa en buy-and-hold strategi. Hur kommer det sig att The Turtle Traders lyckades? 

Var det bara tur att de två trendföljande strategierna, som genererade köp- och säljbesluten, gav 

väldigt höga avkastningar under några år på 1980-talet? Eller är inte marknaderna effektiva? 

Inom forskningen råder det idag en oklar bild kring den effektiva marknadshypotesen och 

huruvida marknaderna är effektiva. Olika vetenskapliga studier presenterar tester som både 

stöder och förkastar hypotesen. 

 

Syftet med det här examensarbetet är att visa huruvida de två trendföljande strategierna 

fortfarande är vinstgivande och därmed användbara strategier på dagens finansmarknader. 

Syftet är också att jämföra de två strategierna med buy-and-hold strategin på olika marknaderna 

och därmed bidra med ytterligare insikter till den numera alltmer ifrågasättande diskussionen 

kring den effektiva marknadshypotesen, med speciellt fokus på den svaga varianten.  

 

För att få fram vilka avkastningar de två trendföljande strategierna ger på dagens marknader 

konstrueras inom ramen för detta examensarbete ett datorprogram som simulerar de köp- och 

säljbeslut som skulle tas med hjälp av de mekaniska regler som de två trendföljande strategierna 

bygger på. 

 

Undersökningen i examensarbetet ger, precis som många andra undersökningar, en oklar bild 

kring den effektiva marknadshypotesen. Hälften av de finansmarknader som undersöks tycks 

vara ineffektiva och hälften effektiva, enligt den svaga varianten av hypotesen. Undersökningen 

visar även att de två trendföljande strategierna inte är så pass vinstgivande att de kan 

rekommenderas att använda på dagens finansmarknader.  

 

Nyckelord 

Effektiva marknadshypotesen, buy-and-hold, teknisk analys, trendföljande strategier, The Turtle 

Traders 
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1 Inledning 
Målet med att placera pengar på finansmarknaden är för de flesta privatinvesterare att få 

en bra avkastning på sina pengar. Många strävar efter en avkastning som överskrider ett 

valt börsindex. I finanstidningar och i annan litteratur ges mängder med råd om hur man 

framgångsrikt ska placera sina pengar. I boken Investera som Mästarna – Från 

Aktiestinsen till Soros (Bernhardsson, 2010) och annan liknande litteratur beskrivs hur 

framgångsrika investerare har valt att investera sina pengar. I Bernhardssons bok 

framkommer att sätten att försöka få en bättre avkastning än indexet för en viss marknad 

är mycket varierande. Vissa framgångsrika investerare fokuserar på att välja ut företag 

att investera i utifrån företagens resultat- och balansräkningar samt olika typer av 

nyckeltal beräknade utifrån dessa, alltså så kallad fundamental analys, medan andra 

istället väljer att titta på finansiella instruments historiska pris för att bestämma när de 

ska köpas och säljas, dvs. så kallad teknisk analys. Men att lyckas med detta är svårt och 

de flesta privatinvesterare slår sällan index med sina placeringar. Till exempel visar 

Barber & Odean (2000, s. 773) i sin undersökning att aktiva privatinvesterare på den 

amerikanska aktiemarknaden underpresterade denna marknads avkastning med i 

genomsnitt 6,5 procentenheter per år mellan åren 1991 och 1996. Inte ens professionella 

investerare som förvaltar fonder lyckas särskilt väl med att slå sina valda 

jämförelseindex. Till exempel har bara 25% av de aktivt förvaltade Sverigefonderna 

som analysföretaget S&P Dow Jones analyserat lyckats slå index under den senaste 10-

års perioden (Bolander, 2017).  

 

1.1 Bakgrund 

År 1970 publicerade Eugene Fama sin artikel Efficient Capital Markets: A Review of 

Theory and Empirical Work (Fama, 1970) i vilken han presenterade sina idéer om den 

Effektiva Marknadshypotesen (EMH) som ger en möjlig förklaring till varför det är så 

svårt att slå marknadens avkastning. Dessa idéer gav honom Sveriges Riksbanks pris i 

ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2013 och säger att det över en längre 

period inte är möjligt att åstadkomma en avkastning som överstiger marknadens 

avkastning eftersom priset på ett finansiellt instrument alltid avspeglar all tillgänglig 

information på marknaden. Fama formulerade tre varianter av EMH, den svaga, den 

halvstarka samt den starka. Den starka varianten säger att det över tid inte ens går att slå 

marknaden med hjälp av insiderinformation. Den halvstarka säger att det inte går att slå 

marknaden med hjälp av all offentlig information, alltså information som är tillgänglig 



  

 

2 

för alla. Den svaga varianten säger att det inte går att slå marknaden med hjälp av 

historisk information, såsom historisk prisdata. Detta medför alltså att den svaga 

varianten av EMH säger att det över en längre period inte ska vara möjligt att 

åstadkomma en avkastning som överstiger marknadens avkastning med hjälp av teknisk 

analys. 

 

I artikeln konstaterar Fama att det finns stöd i tidigare forskning för att åtminstone påstå 

att den svaga och den halvstarka varianten av EMH är sanna. Konsekvensen av detta är 

att varken teknisk analys eller fundamental analys byggd på publik information kan 

användas för att få en bättre avkastning än marknadsavkastningen för en vald marknad. 

Det är istället bättre att köpa och behålla de aktier, som utgör ett index för en vald 

aktiemarknad, för att år efter år få samma avkastning som indexet, dvs. följa den så 

kallade buy-and-hold strategin. 

 

Senare forskning har gett blandade resultat kring huruvida EMH är sann eller inte. 

Borges (2010, s. 711) undersökte den svaga varianten på några europeiska marknader 

och fick fram blandade resultat. För vissa marknader, såsom den spanska och tyska, 

verkar den svaga varianten av EMH gälla medan för andra marknader, såsom den 

franska och brittiska, finns bevis för att den inte gäller. Även Malhotra m.fl. (2015, s. 

18) kommer fram till liknande resultat när de undersökte den svaga varianten på 10 

asiatiska marknader. För vissa marknader verkar den svaga varianten gälla och för vissa 

verkar den inte gälla.  

 

Förutom att senare empiriska undersökningar ger en oklar bild kring huruvida EMH är 

sann eller inte har även ett nytt forskningsområde som ifrågasätter EMH vuxit fram 

sedan början av 1990-talet. Området kallas Behavioural Finance och ifrågasätter enligt 

Konstantinidis m.fl. (2012, s. 20-21) bland annat den effektiva marknadshypotesens syn 

på att investerare alltid beter sig rationellt samt att alla investerare alltid har tillgång till 

all information på marknaden. Behavioural Finance pekar på den praktiska svårigheten 

med det senare, framförallt på senare år när mängden tillgänglig information ökat på 

grund av den tekniska utvecklingen och globaliseringen. Investerare tar därmed till sig 

information vid olika tidpunkter och dessutom tolkar och använder de informationen på 

olika sätt, vilket kan leda till olika beslut och agerande när det gäller att bestämma sig 

för att köpa eller sälja ett visst finansiellt instrument. 
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1.2 Problemformulering 

På samma sätt som Bernhardsson (2010) presenterar några olika framgångsrika 

investerare i sin bok väljer Covel (2009) i inledningen av sin bok The Complete 

TurtleTrader – How 23 Novice Investors Became Overnight Millionaires att lyfta fram 

Richard Dennis och William Eckhardt. De arbetade tillsammans som terminshandlare i 

Chicago under 1970-talet och ett stort antal år framåt. Mest framträdande av dessa två 

var Richard Dennis. Han var en oerhört framgångsrik terminshandlare som tjänade stora 

summor under framförallt 70- och 80-talet. Han grundade sina köp- och säljbeslut på 

mekaniska regler med priset som enda ingångsvariabel. I grund och botten använde 

Dennis historisk prisdata och trendföljande handelsstrategier i sina regler för köp- och 

säljbeslut, dvs. teknisk analys. Eftersom endast priset användes som ingångsvariabel 

och därmed ingen fundamental analys gjordes kunde Dennis handla på ett stort antal 

marknader, allt från råvaror och valutor till obligationer och aktier. Det spelade 

egentligen ingen roll vad som handlades så länge som det finansiella instrumentet hade 

ett pris som rörde sig i någon form av trend. 

 

Covel (2009, s. xiii) beskriver hur Dennis och Eckhardt 1983 diskuterade huruvida 

förmågan att bli en framgångsrik handlare på finansmarknaderna är en medfödd talang 

eller om det är något som kan läras ut till vem som helst. Dennis hävdade att det går att 

lära sig, medan Eckhardt hävdade att det är en medfödd talang. För att få ett slut på 

diskussionen bestämde de sig för att genomföra ett experiment där vanliga personer 

utan tidigare handelserfarenhet skulle få lära sig hur de ska handla på marknaderna, för 

att sedan få handla med riktiga pengar som kom från Dennis egna förmögenhet. Ett 

tiotal personer med väldigt varierande bakgrund rekryterades och fick lära sig två olika 

trendföljande handelsstrategier som byggde på mekaniska regler för köp- respektive 

säljbeslut och riskhantering, men även regler för vilka marknader som var tillåtna att 

handla på. Dessa regler kommer inom ramen för det här examensarbetet att kallas för 

Turtlereglerna och kommer tillsammans med de två trendföljande handelsstrategierna 

att presenteras senare i examensarbetet. Deltagarna i experimentet kallades för The 

Turtle Traders och handlade mycket framgångsrikt med hjälp av dessa två trendföljande 

strategier under flertalet år under 80-talet innan experimentet avslutades 1988. Deras 

avkastning översteg med mycket god marginal marknadernas avkastning under de åren 
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experimentet varade1. Deltagarna lyckades alltså med hjälp av teknisk analys 

åstadkomma en avkastning som översteg marknadernas avkastning under flera år, något 

som enligt den svaga varianten av EMH inte ska vara möjligt. Hur kommer det sig att 

de lyckades? Var det bara tur att de två trendföljande strategierna, som genererade köp- 

och säljbesluten för deltagarna, gav väldigt höga avkastningar under de åren 

experimentet varade? 

 

Sedan Turtleexperimentet avslutades har en hel del hänt när det gäller den tekniska 

utvecklingen i världen, vilket även fått effekt på dagens finansmarknader. Via Internet 

sprids idag information, såsom bolagsnyheter, blixtsnabbt till alla investerare samtidigt. 

Enkelheten att sprida information via Internet innebär dock att investerare får tillgång 

till en avsevärd mängd information som de måste ta till sig inför sina köp- och 

säljbeslut, vilket kan göra dessa beslut svårare. Detta är, som nämnts tidigare, något som 

inom Behavioural Finance-forskningen används som ett motargument mot den effektiva 

marknadshypotesen. Den tekniska utvecklingen har också inneburit att datorer som är 

uppkopplade mot finansmarknaderna har möjliggjort fullständig automatisering av köp- 

och säljbeslut. Det krävs inte längre mänsklig inblandning i många av de transaktioner 

som sker på finansmarknaderna. Till exempel skulle Dennis och Eckhardt sannolikt 

idag inte ha funderat på huruvida det går att lära ut hur man blir en framgångsrik 

handlare på finansmarknaderna. Det behövs inte, då de med dagens teknik istället skulle 

kunna bygga ett datorprogram som handlar enligt de två trendföljande strategierna som 

de lärde ut i experimentet. 

 

Denna tekniska utveckling som skett och de effekter som den gett på dagens 

finansmarknader gör att det är värt att titta på vilken avkastning som de två 

trendföljande strategierna, som The Turtle Traders använde under 80-talet, skulle ge på 

dagens finansmarknader. Det finns flertalet webbsidor och bloggar, med blandad 

trovärdighet, som presenterar olika undersökningar kring vilken avkastning de två 

trendföljande strategierna ger på dagens finansmarknader. De tycks komma fram till 

väldigt olika slutsatser. Vissa av dem (Mechanical Forex, 2010, Gordon, 2013) menar 

att de två strategierna fortfarande ger god avkastning medan andra menar att de inte ger 

så bra avkastning längre (Traders4U, 2008, Liberty, 2010). Tittar man ur ett strikt 

                                                 
1 När experimentet avslutades kunde Dennis och Eckhardt, baserat på de höga avkastningarna som 

deltagarna åstadkommit, konstatera att det går att lära ut hur man blir en framgångsrik handlare på 

finansmarknaderna. Läs vidare i Covel (2009) för mer detaljer om deltagarnas avkastningar. 
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vetenskapligt perspektiv verkar undersökningar kring vilken avkastning de två 

trendföljande strategierna ger idag saknas. Det verkar vara ett outforskat område inom 

ramen för vetenskapliga studier. Den litteraturstudie som genomförts i samband med 

detta examensarbete har inte hittat någon vetenskaplig studie som testar The Turtle 

Traders två trendföljande strategier som beskrivs i Covels bok. Så det finns goda 

grunder för att undersöka dessa två strategier inom ramen för en vetenskaplig studie, 

vilket alltså är vad detta examensarbete ämnar göra. I arbetet ska följande två frågor 

undersökas: 

 

• Vilka avkastningar ger de två trendföljande strategierna, som The Turtle Traders 

använde, på några av dagens finansmarknader jämfört med buy-and-hold 

strategin på samma marknader? 

• Hur kan dessa avkastningar och jämförelsen mellan dem tolkas utifrån den 

effektiva marknadshypotesen? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att visa huruvida de två trendföljande strategier, som The 

Turtle Traders använde under 80-talet, fortfarande är vinstgivande och därmed 

användbara strategier på dagens finansmarknader samt genom att jämföra dem med 

buy-and-hold strategin på motsvarande marknader även bidra med ytterligare insikter 

till den numera alltmer ifrågasättande diskussionen kring den effektiva 

marknadshypotesen, med speciellt fokus på den svaga varianten. 

 

2 Teori 
I följande teorikapitel kommer först den effektiva marknadshypotesen presenteras. 

Sedan kommer några avkastnings- och riskmått samt Sharpekvoten att presenteras. De 

presenterade måtten kommer senare användas i undersökningen i detta examensarbete. 

Därefter kommer området teknisk analys kort presenteras och slutligen kommer 

Turtlereglerna, som ska undersökas i det här examensarbetet, att presenteras. 

 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 

Fama (1970, s. 383) menar att en marknad är effektiv om priserna på marknaden alltid 

avspeglar all tillgänglig information fullt ut. När ny information blir tillgänglig anpassar 

sig priserna direkt så att de avspeglar även den nya information, vilket gör att 
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investerare inte kan utnyttja den nya informationen för att skapa en högre avkastning än 

marknadens avkastning (Sandeep, 2016, s. 1). En ineffektiv marknad är sålunda en 

marknad där priserna inte omedelbart avspeglar all ny information som blir tillgänglig. 

Detta medför en möjlighet för snabba investerare att utnyttja den nya informationen för 

att genomföra affärer, innan priserna på marknaderna hinner justeras för att avspegla 

den nya informationen, och på så sätt lyckas skapa högre avkastning än marknadens 

avkastning. Titan (2015, s. 442) skriver att på en effektiv marknad är det enda 

alternativet för en investerare som vill skapa en högre avkastning än marknadens 

avkastning att ta högre risk än marknadens risk. Är investerare endast villiga att ta 

samma risk som risken på marknaden är det bästa alternativet att köpa och behålla en 

indexfond som speglar marknaden, dvs. följa buy-and-hold strategin (Brealy m.fl., 

2016, s. 335). 

 

Enligt Brealy m.fl. (2016, s. 330-332) och Naseer & Tariq (2015, s. 2-3) bygger EMH i 

stor omfattning på Maurice Kendalls idé om att marknader följer en random walk 

modell, som innebär att ny information blir tillgänglig slumpmässigt och oförutsägbart, 

vilket innebär att priserna på marknaderna kommer röra sig slumpmässigt och 

oberoende av tidigare prisrörelser. EMH bygger också på antaganden om att 

informationen på marknaderna är tillgänglig för alla utan kostnad samt att det inte finns 

några transaktionskostnader på marknaderna. EMH förutsätter även att det finns 

tillräckligt många investerare på marknaderna som beter sig rationellt, dvs. investerare 

som har vinstmaximering som mål, och att de som beter sig irrationellt gör så på ett så 

pass slumpmässigt sätt så att deras affärer tar ut varandra eller arbitrageras bort av de 

rationella investerarna (Fama, 1970, s. 387, Degutis & Novickytė 2014, s. 9, Naseer & 

Tariq, 2015, s. 3,  Titan, 2015, s. 443). 

 

Fama (1970, s. 383) presenterar tre varianter av EMH, den svaga, den halvstarka samt 

den starka. Skillnaden mellan dessa tre varianter är informationsmängden som finns 

tillgänglig för investerare. För den starka varianten ingår all information, både privat 

och publik information. För den halvstarka varianten ingår en delmängd av den 

information som omfattas i den starka, nämligen all publik information. För den svaga 

ingår en delmängd av den publika informationen, nämligen all historisk prisinformation 

(Brealy m.fl., 2016, s. 328 och 332, Naseer & Tariq 2015, s. 2). Denna indelning 

medför att en marknad som är ineffektiv enligt den svaga varianten definitionsmässigt 
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inte kan vara effektiv enligt den halvstarka eller starka varianten. Detta är något som 

Degutis & Novickytė (2014, s. 20) menar att många missar när de testar den halvstarka 

och starka varianten. Innan t.ex. den halvstarka varianten testas på en marknad måste 

det finnas starka bevis för att marknaden är effektiv enligt den svaga varianten, annars 

går det inte dra några slutsatser utifrån testet av den halvstarka varianten på marknaden. 

 

2.1.1 Tester av de olika varianterna av EMH 

Enligt Brealy m.fl. (2016, s. 333) och Naseer & Tariq (2015, s. 4) testas den svaga 

varianten ofta med olika statistiska metoder som undersöker korrelationen mellan 

avkastningar under olika tidsperioder. Sådana korrelationer är inte förenliga med 

random walk modellen som EMH bygger på. Detta medför att om statistiskt signifikanta 

korrelationer kan identifieras måste den svaga varianten av EMH förkastas för den 

undersökta marknaden. Det är också vanligt att testa den svaga varianten genom att 

undersöka vilken avkastning specifika handelsstrategier ger på marknaderna och 

jämföra dem med buy-and-hold strategin, vilket är en metod som även Fama (1970, s. 

394) nämner. Den halvstarka varianten testas ofta genom att undersöka hur 

prisförändringar sker på marknaderna i samband med olika nyheter, såsom bokslut eller 

aktiesplittar (Brealy m.fl., 2016, s. 333, Fama, 1970, s. 404-407, Naseer & Tariq, 2015, 

s. 5). Den starka varianten testas bland annat genom att undersöka vilken avkastning 

olika fondförvaltare, som sannolikt besitter icke-publik information, lyckas få jämfört 

med marknaderna (Brealy m.fl., 2016, s. 334, Naseer & Tariq, 2015, s. 5-6). 

 

Titan (2015, s. 443) skriver att tidiga tester av EMH generellt kom fram till att 

marknaderna var effektiva men att det sedan dess, under framförallt de senaste 

årtiondena, publicerats allt fler studier med olika tester som visar att marknaderna inte 

är effektiva utifrån någon av Famas tre varianter av EMH. Att tester kommer fram till 

resultat som ibland visar på att marknader är effektiva och ibland ineffektiva har gjort 

att flertalet författare lyfter fram just den oklarhet som idag finns kring giltigheten av 

EMH (Brealy m.fl., 2016, s. 332-340, Degutis & Novickytė, 2014, s. 11, Naseer & 

Tariq, 2015, s. 1, Titan 2015, s. 442). Som nämnts i inledningen av detta examensarbete 

visar t.ex. Borges (2010, s. 711) att den svaga varianten av EMH gäller för vissa 

europeiska marknader, men inte för andra. Malhotra m.fl. (2015, s. 18) kommer med 

liknande tester fram till samma sak för några asiatiska marknader. I båda dessa 

undersökningar påvisar statistiska tester avkastningskorrelationer som inte är förenliga 
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med random walk modellen. Degutis & Novickytė (2014, s. 16) sammanställer tester, 

både av den svaga och den halvstarka varianten, som genomförts på de baltiska 

marknaderna och kommer även de fram till ett blandat resultat, med en viss övervikt av 

tester som visar att de baltiska marknaderna är ineffektiva. Sandeep (2016, s. 1) kommer 

genom att sammanställa ett flertal vetenskapliga studier av den indiska aktiemarknaden 

däremot fram till att denna marknad är effektiv till och med enligt den starka varianten.  

 

2.1.2 Anomalier och Behavioural Finance 

Förutom att vetenskapliga studier presenterar tester som både stöder och förkastar 

EMH, och därmed ger en oklar bild kring den effektiva marknadshypotesen, har 

vetenskapliga studier genom åren även identifierat ett antal fenomen på marknaderna 

som enligt Degutis & Novickytė (2014, s. 13) är svåra att förena med den effektiva 

marknadshypotesen. Ett exempel som ofta nämns är Januarieffekten, som enligt Degutis 

& Novickytė (2014, s. 14) innebär att den genomsnittliga avkastningen under årets 

första månad är högre än under årets övriga månader. Ett annat exempel är Trading 

Range Break fenomenet, som enligt Latif m.fl. (2011, s. 4-5) innebär att det är möjligt 

att få en högre avkastning än marknadens avkastning om man med teknisk analys 

identifierar när indexet för en marknad bryter ut ur ett intervall som marknaden har 

handlats inom under en period. Vid tidpunkter när marknaden bryter upp över den 

senaste lokala toppen köps marknaden och när marknaden bryter ner under den senaste 

lokala botten säljs marknaden. Latif m.fl. (2011, s. 4) lyfter fram ytterligare exempel på 

fenomen som möjliggör högre avkastning än marknadens avkastning. Bland annat lyfter 

de fram att aktier med hög utdelning ofta ger en högre avkastning än marknadens 

avkastning. Även Brealy m.fl. (2016, s. 336-340) och Naseer & Tariq (2015, s. 6-11) 

lyfter, förutom ovanstående exempel, fram ett antal sådana fenomen som inom den 

vetenskapliga litteraturen benämns som anomalier på marknaderna. Naseer & Tariq 

skriver följande: 

 

”Anomalies are categorized into calendar anomalies(weekend effect, turn of the month 

effect, year effect and January effect), fundamental anomalies (value anomaly, low 

price to book, low price to earnings, neglected stocks, high dividend yield) and 

technical anomalies (moving averages, i.e., buying stocks when short-run average 

return rises over long-run averages and selling the stocks when short-run averages fall 

below the long-run averages, trading range break, i.e., buying of a stock when the 
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prices rise above last peak and selling when prices fall below last trough). It is 

concluded that calendar, fundamental, technical analysis and insider trading can be 

used to earn abnormal profit, thus negating the efficient market hypothesis.” (Naseer & 

Tariq, 2015, s. 6) 

 

Det gemensamma för dessa anomalier är att det är möjligt för investerare att utnyttja 

dem för att få en högre avkastning än marknadens avkastning vilket därmed gör dem 

svåra att förena med EMH. Brealy m.fl. (2016, s. 339) och Naseer & Tariq (2015, s. 10) 

nämner även bubblor, såsom Dot-com bubblan, som fenomen på marknaderna som är 

svåra att förena med EMH.  

 

För att bättre försöka förklara dessa anomalier har enligt Brealy m.fl. (2016, s. 340) 

många forskare på senare år börjat undersöka investerares beteende och psykologi. 

Forskningsområdet kallas, som tidigare nämnts, för Behavioural Finance och 

ifrågasätter enligt Konstantinidis m.fl. (2012, s. 20-21) bland annat den effektiva 

marknadshypotesens syn på att investerare alltid beter sig rationellt. Enligt Brealy m.fl. 

(2016, s. 340) och Degutis & Novickytė (2014, s. 15) tycks investerare inte alltid 

uppträda rationellt. Detta visar sig bland annat genom att investerare ofta har svårt att 

korrekt bedöma sannolikheter och genom att de även uppvisar en överdriven aversion 

mot förluster. Konstantinidis m.fl. (2012, s. 21) påpekar också att alla investerare i 

dagens samhälle inte alltid kan anses ha tillgång till all information på marknaden. På 

grund av den enorma informationsmängd som idag kan inhämtas via TV, Internet m.m. 

blir det svårt eller till och med omöjligt för alla investerare att direkt ta till sig all ny 

information som blir tillgänglig. 

 

2.2 Avkastnings- och riskmått  

Det går aldrig att förutsäga vad den verkliga avkastningen för ett köp av en aktie 

kommer bli eller vad den verkliga avkastningen för en specifik handelsstrategi kommer 

att bli. Beroende på olika händelser på marknaderna kan köpet av aktien eller de köp- 

och säljbeslut som strategin ger generera en positiv avkastning eller en negativ 

avkastning. Det finns alltså en risk knuten till aktieköpet respektive strategin. Däremot 

går det att förutsäga vad den förväntade avkastningen för ett aktieköp eller en 

handelsstrategi är. En definition av den förväntade avkastningen ges av Brealy m.fl.: 

”Average of possible returns weighted by their probabilities” (Brealy m.fl., 2016, s. G-
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7). Enligt Brealy m.fl. (2016, s. 171) är det dock i praktiken svårt att identifiera samtliga 

möjliga avkastningar och deras sannolikheter. Det finns dock andra sätt att komma fram 

till den förväntade avkastningen. Brealy m.fl. (2016, s. 200-201) nämner Capital Asset 

Pricing Model som ett exempel. Ett annat sätt att få fram den förväntade avkastningen 

för t.ex. en handelsstrategi är att beräkna ett medelvärde för strategins historiska 

avkastning. Den genomsnittliga årliga avkastningen, CAGR, är enligt Zucchi (2015) ett 

geometriskt medelvärde som vanligen används för att beräkna den genomsnittliga 

avkastningen en handelsstrategi har haft årligen under den historiska mätperiod som 

används. Enligt Investopedia (2017) beräknas CAGR på följande sätt: 

 

Denna genomsnittliga årliga avkastning är alltså den förväntade avkastningen som 

handelsstrategin bör ge även i framtiden. Men som tidigare nämnts är det inte säkert att 

exakt denna avkastning fås, då det enligt Brealy m.fl. (2016, s. 169-171) ofta finns en 

variabilitet mellan den verkliga avkastningen och den förväntade avkastningen. 

Storleken på denna variabilitet bestämmer hur stor risk som tas och uttrycks ofta i 

måttet standardavvikelse σ. 

 

2.3 Sharpekvoten 

Enligt Brealy m.fl. (2016 s. 193-194) är det möjligt att börja jämföra och välja mellan 

olika handelsstrategier om man har tillgång till den förväntade avkastningen och 

standardavvikelsen för respektive strategi. Mellan två strategier som har samma 

förväntad avkastning väljs den med lägst risk, dvs. den med lägst standardavvikelse, och 

mellan två strategier som har samma standardavvikelse väljs den med den högsta 

förväntade avkastningen för att maximera avkastningen. Däremot är det med endast 

dessa två mått svårt att jämföra två strategier där både den förväntade avkastningen och 

standardavvikelsen för respektive strategi skiljer sig. För att kunna göra en jämförelse i 

en sådan situation behövs något annat mått. Enligt Brealy m.fl. (2016 s. 198-199) kan 

Sharpekvoten användas för detta. Denna kvot mäter den riskjusterade avkastningen, 

vilket gör det möjligt att jämföra strategier med olika avkastning och risk. Kvoten 

räknas ut enligt följande formel:  
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där r = avkastningen som strategin förväntas ge 

      rf = riskfri avkastning som skulle fås om pengarna investerades i en riskfri tillgång 

      σ = strategins standardavvikelse 

 

Ju högre kvoten är för en strategi desto högre förväntad avkastning till så låg risk som 

möjligt ger strategin. Så mellan två möjliga strategier väljs alltid den med högst 

Sharpekvot. 

 

2.4 Teknisk Analys 

Bernhardsson (1996, s. 242-243) skriver att teknisk analys handlar om att analysera 

marknaden istället för att analysera företagen på marknaden. Genom att titta på tidigare 

priser, tid och volym för marknaden eller ett specifikt finansiellt instrument försöker 

den tekniska analysen förutsäga framtida priser för marknaden eller instrumentet. Som 

tidigare presenterats kan teknisk analys enligt EMH endast fungera om marknaden inte 

är fullständigt effektiv och därmed inte helt korrekt prissatt, vilket Nilsson och Torssell 

tar med i sin definition av teknisk analys: 

 

”Teknisk analys använder avvikelser från effektiv prissättning för att generera 

sannolikheter om utvecklingen för finansiella instrument.” (Nilsson & Torssell, 2008, s. 

10) 

 

Nilsson & Torssell (2008, s. 10-11) bygger vidare på sin definition och menar att den 

tekniska analysen utnyttjar att hela marknaden inte tar till sig ny information omedelbart 

utan att det tar ett tag innan marknadens alla aktörer tagit till sig informationen, vilket 

skapar förutsättningar för att hitta finansiella instrument som är felaktigt prissatta i 

förhållande till det pris som borde gälla på en effektiv marknad. De menar alltså att 

marknaden inte är helt informationseffektiv, vilket öppnar möjligheten för framgångsrik 

handel med hjälp av teknisk analys.  

 

Rent praktiskt handlar teknisk analys om att med hjälp av historisk prisdata, tid och 

volym försöka bestämma sannolikheten för att priset för ett finansiellt instrument ska 

stiga eller sjunka och använda dessa sannolikheter för att ta köp- respektive säljbeslut. 

Det finns mängder av indikatorer som använder historiska data för att bestämma 

sannolikheterna för upp- respektive nedgång för ett visst finansiellt instrument. Genom 
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att kombinera dessa på olika sätt kan olika handelsstrategier skapas. I det här 

examensarbetet kommer de indikatorer som används i de två trendföljande strategierna, 

som The Turtle Traders använde, att presenteras i följande kapitel. Dessa är mycket 

vanliga indikatorer inom den tekniska analysen och används också i många andra 

strategier. Men innan dessa indikatorer presenteras kommer konceptet trend att 

presenteras. 

 

2.4.1 Trend 

Många handelsstrategier inom den tekniska analysen bygger på att försöka köpa 

finansiella instrument som trendar i någon riktning, dvs. rör sig kontinuerligt i en 

stigande eller fallande riktning. Enligt Nilsson & Torssell (2008, s. 35-37) innebär en 

stigande trend hos ett finansiellt instrument att det bildas stigande bottnar och stigande 

toppar i grafen som visar instrumentets prisutveckling, se figur 1.  

 

 

      Figur 1, Stigande trend med en trendlinje utritad  

     (källa: egenproducerad bild) 

 

En fallande trend innebär att fallande bottnar och fallande toppar bildas i prisgrafen. 

Genom att koppla ihop toppar och bottnar i grafen kan stigande respektive fallande 

trendlinjer ritas ut, se figur 1 och figur 2. Ett alternativt sätt att beskriva en trend rent 

matematisk är enligt Bernhardsson (1996, s. 262) indikatorn MA, som står för Moving 

Average eller glidande medelvärde på svenska. Denna indikator beskrivs i kommande 

kapitel. 
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      Figur 2, Fallande trend med en trendlinje utritad  

     (källa: egenproducerad bild) 

 

Trenden för ett finansiellt instrument kan användas på olika sätt i handelsstrategier. 

Enligt Nilsson & Torssell (2008, s. 41) är sannolikheten ofta något större att en trend 

fortsätter än att den bryts och därför bör man handla i trendens riktning, dvs. köpa vid 

en stigande trend och sälja vid en fallande trend. Just tidpunkter där trenden bryts är 

viktiga tidpunkter vid köp- och säljbeslut och både Nilsson & Torssell (2008) och 

Bernhardsson (1996) nämner i sina böcker flera vanliga idéer för hur trendbrott kan 

identifieras, t.ex. när priset för ett finansiellt instrument bryter upp över eller ner under 

den rådande trendlinjen, se figur 3. 
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      Figur 3, Trendbrott (källa: egenproducerad bild) 

 

2.4.2 MA-indikatorn 

Enligt Bernhardsson (1996, s. 262-263) används det glidande medelvärdet, MA, ofta för 

att beskriva en trend genom att släta ut volatiliteten i en serie av stängningskurser. MA 

beräknas enligt följande formel: 

 

MA X = Summan av de X senaste stängningskurserna / X 

 

Längden X på det glidande medelvärdet, dvs. hur många värden som används för att 

beräkna medelvärdet, kan variera. X är oftast dagar, men kan vara vilken tidsenhet som 

helst, såsom minuter, timmar osv. Vanliga längder är 20, 50 och 200 dagar, vilket 

innebär att 20, 50 respektive 200 dagars stängningskurser används för att räkna ut 

medelvärdet. 

 

Att medelvärdet är glidande innebär att medelvärdet glider med i tiden och räknas om 

efter varje tidsperiod. MA 200 innehåller alltid de 200 senaste stängningskurserna, så 

när en ny stängningskurs för den senaste tidsperioden finns tillgänglig läggs den till 

summeringen samtidigt som den allra äldsta dras ifrån summeringen innan medelvärdet 

beräknas igen. 
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2.4.3 Breakout-indikatorn 

Covel (2009, s. 72) beskriver breakout-indikatorn som ett matematiskt sätt att identifiera 

när ett trendbrott sker. Indikatorn tittar på när en marknad stänger på ett nytt högsta eller 

lägsta värde för en viss period X, dvs. när marknaden bryter upp ur eller ner under ett 

visst prisintervall som marknaden handlats inom under den valda tidsperioden X. Detta 

indikerar att marknaden har påbörjat en ny trend i den riktningen som utbrottet sker och 

köp- respektive säljbeslut baseras på utbrottet. Indikatorn fungerar på följande sätt: 

 

• Om den senaste stängningskursen är högre än samtliga av X tidigare 

stängningskurser indikeras en utbrytning uppåt. 

• Om den senaste stängningskursen är lägre än samtliga av X tidigare 

stängningskurser indikeras en utbrytning nedåt. 

 

2.4.4 ATR-indikatorn 

Enligt Covel (2009, s. 80) mäter ATR-indikatorn volatiliteten hos en viss marknad en 

viss dag. ATR står för Average True Range och definieras som maxvärdet av följande 

tre beräkningar som görs dagligen: 

1. Absoluta värdet av (högsta kursen under dagen - lägsta kursen under dagen) 

2. Absoluta värdet av (högsta kursen under dagen - gårdagens stängningskurs) 

3. Absoluta värdet av (lägsta kursen under dagen - gårdagens stängningskurs) 

Maxvärdet av dessa tre är den sanna volatilitet som marknaden uppvisat under de 

senaste 24 timmarna. 

 

2.5 Turtlereglerna 

Som nämnts tidigare i det här examensarbete handlade The Turtle Traders utifrån två 

trendföljande strategier som bygger på mekaniska regler för köp- respektive säljbeslut 

samt riskhantering, men även regler för vilka marknader som var tillåtna att handla på. I 

detta kapitel kommer reglerna för dessa två trendföljande strategier som enligt Covel 

(2009, s. 73) kallades System One, S1, respektive System Two, S2, att beskrivas. Hela 

kapitlet utgår från Covel (2009, s. 67-98) om inget anges i texten och börjar med en 

beskrivning av de gemensamma regler som gäller för båda strategierna innan de två 

strategierna beskrivs. 
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2.5.1 Gemensamma regler 

Följande Turtleregler appliceras alltid oavsett vilken av de två trendföljande 

handelsstrategierna som används. 

 

2.5.1.1 Tillåtna marknader 

Under experimentet fick The Turtle Traders handla på följande marknader:  

 

Räntor och obligationer Valutor Aktieindex Råvaror 

90-dagars US Treasury Bill Schweiziska Franc S&P 500 Bomull 

10-års US Treasury Bond Brittiska Pund  Kakao 

30-års US Treasury Bond Japanska Yen  Kaffe 

Eurodollar Kanadensiska Dollar  Socker 

 Tyska Mark  Guld 

 Franska Franc  Silver 

   Koppar 

   Råolja2 

   Värmeolja 

   Blyfri bensin 

Tabell 1, Tillåtna marknader 

 

Eftersom Euron införts i Europa sedan experimentet avslutades är det två av de 21 

marknaderna som inte längre finns, nämligen marknaderna för valutorna Tyska Mark 

och Franska Franc. 

 

För var och en av dessa marknader finns standardiserade terminskontrakt3, vilket var de 

finansiella instrument som gruppen handlade med.  

 

                                                 
2 Covel (2009) specificerar det inte, men i det här arbetet antas det vara den amerikanska WTI-oljan som 

handlades.  
3 Ett terminskontrakt är enligt Bernhardsson (1996, s. 405) och Brealy m.fl. (2016 s.679-685) ett avtal 

mellan två parter om att vid ett fastställt datum och till ett fastställt pris köpa respektive sälja en fastställd 

mängd av den vara, t.ex. kaffe eller guld, som terminskontraktet gäller för. Avtalet är bindande och den 

köpande parten måste vid det fastställda datumet köpa varan till det fastställda priset oavsett vilket 

dagsaktuellt pris varan har vid det fastställda datumet och den säljande parten måste på samma sätt sälja. 

Eftersom varans pris dagligen ändras samtidigt som terminskontraktet innehåller ett redan fastställt pris 

för varan kommer priset på själva terminskontraktet ändras beroende på hur det dagsaktuella priset på 

varan utvecklas i förhållande till det fastställda priset terminskontraktet har för varan. Så även om man 

inte faktiskt vill köpa varan rent fysiskt kan man med hjälp av ett terminskontrakt tjäna pengar på varans 

prisförändringar ända fram till terminskontraktets fastställda slutdatum. 
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2.5.1.2 Handel ska ske oavsett riktning på trenden 

Oavsett i vilken riktning trendbrottet sker, när någon av de två strategierna ger en 

köpsignal, ska en affär genomföras. Sker trendbrottet uppåt köps terminskontrakt och 

sker trendbrottet nedåt blankas4 terminskontrakt. Genom att handla både i uppåtgående 

och nedåtgående trender kan strategierna tjäna pengar i både uppåtgående och 

nedåtgående marknader. 

 

2.5.1.3 Riskera maximalt 2% av det totala kapitalet 

Vid varje affär får maximalt 2% av det totala kapitalet på tradingkontot riskeras, dvs. 

största möjliga förlust av en affär får bli maximalt 2% av kapitalet på kontot. 

 

2.5.1.4 Minska risken under perioder med negativ utveckling av det totala kapitalet 

När det totala kapitalet på tradingkontot minskat med 10% från sitt maximala värde ska 

kapitalet som riskeras i varje affär minskas med 20%. Detta innebär att när det totala 

kapitalet på tradingkontot minskar till 90% av det maximala värdet på kontot ska risken 

i varje affär minskas från 2% till 1,6% (0,8 * 0,02). Samma minskning upprepas för 

varje 10% som tradingkontot minskar. Så om kapitalet på tradingkontot fortsätter att 

minska med ytterligare 10% från sitt maximala värde kommer risken i varje affär att 

minskas med ytterligare 20 %, vilket ger att risken i varje affär minskas från 1,6% till 

1,28% (0,8 * 0,016). 

 

Covel beskriver inte tydligt hur risken ska ökas igen när kapitalet på tradingkontot ökar 

igen. Kaufman (2013) beskriver dock hur risken ska ökas igen enligt Turtlereglerna. För 

varje 6,66% som återhämtas, från när tradingkontot slutat minska, ökas risken i varje 

affär med 10%. Så till exempel om risken i varje affär för tillfället är 1,6% och 

tradingkontot återhämtat 6,66% ökas risken till 1,76% (1,1 * 0,016). 

 

2.5.1.5 Använd volatilitetsmåttet N 

The Turtle Traders kallade ett glidande medelvärde av de 20 senaste dagarnas ATR-

värden på en marknad för N. Detta värde N är alltså ett volatilitetsmått för en viss 

marknad. Det beräknades dagligen och användes som en viktig del i flera av 

Turtlereglerna.   

                                                 
4 Att blanka innebär enligt Bernhardsson (1996, s. 360) att man lånar ett finansiellt instrument av någon 

annan och säljer det på marknaden. När priset för det finansiella instrumentet sjunkit köper man det igen 

och lämnar tillbaka det till den man lånat av samtidigt som man behåller mellanskillnaden mellan sälj- 

och köppriset själv. Syftet med att göra detta är att kunna tjäna pengar även på nedåtgående marknader. 
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2.5.1.6 Använd 2N som stoploss5 

För att inte förlora så stora summor om en affär utvecklas till en förlustaffär ska en 

stoploss sättas på ett avstånd av 2 * N från värdet som indexet för marknaden har vid 

köp- eller blankningstillfället. Så oavsett vad man tror om framtiden ska alltid affären 

avslutats när marknaden förflyttat sig 2 * N i fel riktning från ingångsvärdet. 

 

2.5.1.7 Storleksberäkning av den initiala affären 

Som nämnts tidigare får maximalt 2% av det totala värdet på tradingkontot riskeras i 

varje affär. Volatiliteten på de olika marknaderna som The Turtle Traders handlade på 

varierade och även storleken på terminskontrakten som handlas på respektive marknad 

skiljer sig åt. Så för att ta hänsyn till storleken på kontrakten och volatiliteten och 

samtidigt alltid maximalt riskera 2% av värdet på kontot används följande formel för att 

beräkna antal kontrakt att initialt köpa eller blanka (alltid avrundat nedåt):  

 

Antal kontrakt = 2%6 av totala värdet på tradingkontot / (2 * N * Dollars per Point) 

 

En Point är enligt DePersio (2015) en benämning för en förändring av första siffran till 

vänster om decimaltecknet för priset på ett terminskontrakt, från t.ex. 47,00 till 48,00. 

Dollars per Point är den värdeförändring i dollar som en förändring av siffran till 

vänster om decimalen ger baserat på den förutbestämda mängden av varan som är 

avtalad i terminskontraktet. Om t.ex. priset på terminskontraktet för råolja stiger från 

52,0 till 53,0 innebär detta enligt tabell 7 en värdeförändring på 1000 dollar för den 

mängd råolja som ingår i kontraktet. Dollars per Point beror på utformningen av 

terminskontrakten på respektive marknad och kan utläsas från specifikationerna för 

terminskontrakten. Tabell 7 visar värdena för de marknader som The Turtle Traders 

handlade på. Värdena för samtliga terminskontrakt kommer förutom för 

valutaterminerna från Investing.com (2017). Värdena för valutaterminerna kommer från 

Barchart.com (2017).  

 

 

                                                 
5 En stoploss är enligt Nilsson & Torssell (2008, s. 75) en förutbestämd nivå där affären alltid ska 

avslutas i de fall nivån träffas. Stoplossar används för att minimera förlusten i del fall affärer utvecklas till 

förlustaffärer. 
6 Om reglen att minska risken under perioder med negativ utveckling av det totala kapitalet har 

applicerats kommer inte 2% att användas i formeln, utan istället det procentvärde som är framräknat med 

hjälp av den regeln. 
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Terminskontrakt Dollars per Point 

90-dagars US Treasury Bill – 7   

10-års US Treasury Bond 1000 

30-års US Treasury Bond 1000 

Eurodollar 2500 

Schweiziska Franc 125000 

Brittiska Pund 62500 

Japanska Yen 125000 

Kanadensiska Dollar 100000 

Tyska Mark – 8   

Franska Franc – 9   

S&P 500 50 

Bomull 500 

Kakao 10 

Kaffe 375 

Socker 1120 

Guld 100 

Silver 5000 

Koppar 25000 

Råolja10 1000 

Värmeolja 42000 

Blyfri bensin 42000 

Tabell 2, Dollars Per Point för respektive terminskontrakt 

 

2.5.1.8 Utöka med fler kontrakt vid vinnande affärer 

Om en affär utvecklats med ett N i rätt riktning ska affären utökas med ytterligare 

kontrakt samtidigt som 2N stoplossen flyttas. Antalet ytterligare kontrakt som ska köpas 

eller blankas, förutom de redan köpta eller blankade, räknas ut med samma formel som 

användes vid storleksberäkningen av den initiala affären, fast med de värden på N och 

kontostorlek som gäller vid det nya köp- eller blankningstillfället. Stoplossen ska sättas 

                                                 
7 Ingen data tillgänglig 
8 Ingen data tillgänglig 
9 Ingen data tillgänglig 
10 Covel (2009) specificerar det inte, men i det här arbetet antas det vara den amerikanska WTI-oljan som 

handlades.  
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till 2N från värdet indexet för marknaden har när de nya kontrakten köps eller blankas. 

Denna utökning av kontrakt får göras maximalt 4 gånger inom ramen för en affär.  

 

2.5.2 Trendföljande strategi S1 

Både S1 och S2 bygger på breakout-indikatorn. I strategin S1 ska köp respektive 

blankning av terminskontrakt på en marknad göras om marknaden får en utbrytning 

enligt en 20 dagars breakout-indikator. Sker utbrytningen uppåt köps terminskontrakt. 

Sker utbrytningen nedåt blankas terminskontrakt.  

 

Antalet terminskontrakt som ska köpas eller blankas i strategin bestäms med 

beräkningsregeln för den initiala affären. Enligt strategin ska även en 2N stoploss sättas 

samtidigt som det initiala köpet eller blankningen sker. Eventuella utökningar av 

kontrakt i en affär ska ske i enlighet med utökningsregeln samtidigt som 2N stoplossen 

flyttas. 

 

Affärer i strategin avslutas antingen när en utbrytning, enligt en 10 dagars breakout-

indikator, sker i motsats riktning i förhållande till den ursprungliga utbrytningen eller 

när 2N stoplossen träffas.  

 

I strategi S1 finns även en filtreringsregel som gör att alla utbrytningar enligt 20 dagars 

breakout-indikatorn inte resulterar i riktiga köp respektive blankningar. När föregående 

affär i strategin var en vinnande affär ska nästa utbrytning inte resultera i ett riktigt köp 

eller blankning utan den ska genomföras som en ”virtuell” affär. Det spelar dock ingen 

roll om den föregående affären var en riktig eller virtuell affär. Var föregående affär en 

riktig vinnande affär eller en virtuell vinnande affär ska nästa affär genomföras som en 

virtuell affär. En vinnande affär i filtreringsregeln definieras som en affär som avslutats 

enligt 10 dagars breakout-indikatorn innan 2N stoplossen träffas. 

 

2.5.2.1 Exempelaffär 

I figur 4 visas ett exempel på hur en affär på kopparmarknaden genomförs i början av 

2012 med den trendföljande strategin S1. För att göra exemplet överblickbart kommer 

inte värdet på tradingkontot, risknivån eller N att anges. Dessa värden används för att 

beräkna antalet terminskontrakt som ska köpas. De antal kontrakt som anges är endast 

exempel på det antal kontrakt som beräkningsregeln kan komma fram till.  
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 Figur 4, Exempelaffär med strategi S1 på kopparmarknaden  

(källa: Investing.com (2017)) 

 

• Den 11 januari gör marknaden en utbrytning uppåt enligt 20 dagars breakout-

indikator vilket innebär att terminskontrakt ska köpas. Antalet terminskontrakt 

som ska köpas bestäms med beräkningsregeln för den initiala affären till 6 st. En 

stoploss sätts 2N under indexvärdet som gällde när terminskontrakten köps. 

• Den 12 januari har affären utvecklats med N i rätt riktning från första köpet av 

kontrakt och enligt regeln om utökning ska nya kontrakt köpas. 

Beräkningsregeln ger att ytterligare 6 kontrakt ska köpas. Stoplossen flyttas upp 

så att den ligger 2N under indexvärdet som gällde när de nya terminskontrakten 

köps. 

• Den 17 januari har affären utvecklats med N i rätt riktning från föregående köp 

av kontrakt och enligt regeln om utökning ska nya kontrakt köpas. 

Beräkningsregeln ger att ytterligare 6 kontrakt ska köpas. Stoplossen flyttas upp 

så att den ligger 2N under indexvärdet som gällde när de nya terminskontrakten 

köps. 

• Den 19 januari har affären utvecklats med N i rätt riktning från föregående köp 

av kontrakt och enligt regeln om utökning ska nya kontrakt köpas. 
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Beräkningsregeln ger att ytterligare 7 kontrakt ska köpas. Stoplossen flyttas upp 

så att den ligger 2N under indexvärdet som gällde när de nya terminskontrakten 

köps. 

• Den 26 januari har affären utvecklats med N i rätt riktning från föregående köp 

av kontrakt och enligt regeln om utökning ska nya kontrakt köpas. 

Beräkningsregeln ger att ytterligare 8 kontrakt ska köpas. Stoplossen flyttas upp 

så att den ligger 2N under indexvärdet som gällde när de nya terminskontrakten 

köps. Nu har 4 utökningar genomförts i affären och inga ytterligare utökningar 

är tillåtna. 

• Den 17 februari sker en utbrytning enligt en 10 dagars breakout-indikator nedåt 

och därmed säljs samtliga 33 terminskontrakt. Eftersom affären avslutades på 

grund av 10 dagars breakout-indikatorn ska nästa affär som genomförs vara en 

virtuell affär. 

  

2.5.3 Trendföljande strategi S2 

I strategin S2 ska köp respektive blankning av terminskontrakt på en marknad göras om 

marknaden får en utbrytning enligt en 55 dagars breakout-indikator. Sker utbrytningen 

uppåt köps terminskontrakt. Sker utbrytningen nedåt blankas terminskontrakt. 

 

Antalet terminskontrakt som ska köpas eller blankas i strategin bestäms med 

beräkningsregeln för den initiala affären. Enligt strategin ska även en 2N stoploss sättas 

samtidigt som det initiala köpet eller blankningen sker. Eventuella utökningar av 

kontrakt i en affär ska ske i enlighet med utökningsregeln samtidigt som 2N stoplossen 

flyttas. 

 

Affärer i strategin avslutas antingen när en utbrytning, enligt en 20 dagars breakout-

indikator, sker i motsats riktning i förhållande till den ursprungliga utbrytningen eller 

när 2N stoplossen träffas. 
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2.6 Sammanfattning 

I figur 5 sammanfattas detta teorikapitel i en konceptuell modell.  

 

Figur 5, Konceptuell modell (källa: egenproducerad bild) 

 

Enligt den effektiva marknadshypotesen är en marknad effektiv om priserna på 

marknaden alltid avspeglar all tillgänglig information fullt ut, vilket medför att det på en 

effektiv marknad inte går att generera en högre avkastning än marknadens avkastning 

om inte högre risk än marknadens risk ska tas. Som en konsekvens av detta är det bättre 

att följa buy-and-hold strategin än någon annan strategi på marknader som är effektiva. 

 

Den effektiva marknadshypotesen finns i tre varianter, den starka, den halvstarka och 

den svaga. Skillnaden mellan dessa varianter är informationsmängden som finns 

tillgänglig för investerare. I den svaga varianten finns endast all historisk 

prisinformation tillgänglig, vilket är precis den informationsmängd som används inom 

den tekniska analysen. Så på en effektiv marknad ska, enligt den svaga varianten av 

EMH, teknisk analys inte kunna användas för att generera en högre avkastning än 

marknadens avkastning. Inom den tekniska analysen finns en mängd olika 

handelsstrategier, varav trendföljande strategier är en typ. The Turtle Traders använde 

två trendföljande strategier, S1 och S2, under 80-talet. Dessa två strategier använder 

samma uppsättning mekaniska regler och är därför väldigt lika varandra. Det som skiljer 
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dem åt är vilka tidsperioder som används i breakout-indikatorerna samt att strategi S1 

även använder en filtreringsregel som inte används i strategi S2. 

 

I detta examensarbete ska dessa två trendföljande strategierna testas på dagens 

finansmarknader. De ska med hjälp av måtten CAGR, standardavvikelse och 

Sharpekvot analyseras och jämföras med buy-and-hold strategin, dels för att komma 

fram till om de är användbara strategier på dagens finansmarknader och dels för att ge 

ytterligare insikter till den numera alltmer ifrågasättande diskussionen kring den 

effektiva marknadshypotesen, med speciellt fokus på den svaga varianten. 

 

3 Metod 
I det här examensarbetet ska de två trendföljande strategier som The Turtle Traders 

använde på 80-talet undersökas. Undersökningen ska visa vilka avkastningar de ger på 

dagens finansmarknader och hur dessa står sig i jämförelse med buy-and-hold strategin 

på motsvarande marknader. Enligt Patel & Davidson (2013, s. 13-14) beror valet av 

metod, kvalitativ eller kvantitativ, på hur undersökningsproblemet är formulerat och vad 

det är man vill förstå med sin undersökning. För att kunna svara på frågeställningarna 

som presenterats i detta examensarbete behöver stora mängder data processas och 

sammanställas i tabeller så att en jämförelse av resultaten blir möjlig. I en sådan 

situation passar enligt Patel & Davidson (2013, s. 14) en kvantitativ metod bäst och 

denna metod kommer därför väljas. Målet är att analysera resultaten från de två 

trendföljande strategierna, som The Turtle Traders använde, utifrån teorierna kring den 

effektiva marknaden. Detta angreppsätt att analysera insamlad data utifrån en befintlig 

teori kallas enligt Patel & Davidson (2013, s. 23) för att anta en deduktiv ansats, vilket 

är den ansats som kommer antas i detta examensarbete. Patel & Davidson (2013, s. 23) 

skriver att den deduktiva ansatsen ofta ger vägledning kring vilken data som behöver 

samlas in. I det här fallet är det, som redan nämnts, data om olika avkastningar på olika 

marknader för en vald tidsperiod som behöver samlas in, dels avkastningarna som de 

två trendföljande strategierna ger och dels avkastningarna som buy-and-hold strategin 

ger. För att åstadkomma detta kommer ett datorprogram konstrueras i programspråket 

Java. Datorprogram ska med hjälp av historisk prisdata, för den valda tidsperioden, 

simulera de köp- och säljbeslut som skulle tas med hjälp av de regler som de två 

trendföljande strategierna bygger på. Resultatet från datorprogrammet kommer bli de 

avkastningar som de två olika strategierna resulterar i, för de olika marknaderna och den 
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valda tidperioden. Dessa avkastningar kommer därefter jämföras med de avkastningar 

som en enkel buy-and-hold strategi skulle ge på de valda marknaderna för motsvarande 

tidsperiod. 

 

3.1 Val av tidsperiod 

Enligt Covel (2009, s. 29 & 129) startade Turtle Trader experimentet i slutet av 1983 

och avslutades i april 1988. Detta ger en tidsperiod på knappt 5 år. Eftersom det är 

avkastningen från de två trendföljande strategierna som The Turtle Traders använde 

som ska undersökas i det här examensarbetet är det lämpligt att använda en liknande 

tidsperiod. Så den valda tidsperioden sätts till 5 år. Strategierna ska enligt 

frågeställningen undersökas på dagens finansmarknader, dvs. med så ny prisdata som 

möjligt. Men för att förenkla presentationen av resultaten i det här examensarbetet 

kommer de fem senaste avslutade kalenderåren att användas, vilket ger en tidsperiod 

från 1 januari 2012 till 31 december 2016. 

 

De två trendföljande strategierna använder, som beskrivits i kapitlet om Turtlereglerna, 

tre olika indikatorer. Den längsta av dessa använder 55 dagars prishistorik, så för att 

indikatorerna ska vara förberedda och möjliga att använda i strategierna för att ta köp- 

och säljbeslut redan första dagen i den valda tidsperioden kommer även prisdata för 55 

handelsdagar före 1 januari 2012 användas. 

 

3.2 Inhämtning av historisk data 

På Internet är det idag enkelt att hitta och ladda ner historisk prisdata för olika 

marknader. För detta examensarbete kommer historisk prisdata från Markets-sidan hos 

Investing.com (2017) användas, som enligt Patel & Davidson (2013, s. 69) klassas som 

en sekundärkälla. Den prisdata som kommer användas innefattar daglig data för 

stängningskurs, högst betalda kurs och lägsta betalda kurs för respektive marknad under 

den tidsperiod som används i examensarbetet.  

 

För varje marknad som används i detta examensarbete kommer en fil med historisk 

prisdata för den valda tidsperioden att hämtas från Investing.com (2017). Dessa filer 

börjar med den senaste dagen i tidsperioden och slutar med den äldsta. Denna ordning 

kommer vändas i filerna, dvs. de kommer börja med den äldsta dagen i den valda 

tidsperioden och sluta med den senaste. Detta kommer att göras för att förenkla 
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användningen av den historiska prisdatan i datorprogrammet. Filerna innehåller även en 

rubrikrad i början av filen samt två resultatrader i slutet av filen. Dessa rader kommer 

plockas bort för att förenkla användningen av den historiska prisdatan i 

datorprogrammet.  

 

3.3 Val av marknader 

I kapitlet Tillåtna marknader listades de 21 marknader som The Turtle Traders fick 

handla på under experimentet. Två av dessa, nämligen marknaderna för valutorna Tyska 

Mark och Franska Franc, finns inte kvar längre eftersom Euron införts. Så dessa två 

marknader måste uteslutas från undersökningen i detta examensarbete. Investing.com 

(2017) saknar även data för 90-dagars US Treasury Bill marknaden, vilket gör att även 

denna marknad måste exkluderas i detta examensarbete.  

 

Övriga 18 marknader kommer användas i detta examensarbete och avkastningarna från 

de två trendföljande strategierna samt buy-and-hold strategin kommer undersökas och 

jämföras för var och en av dessa marknader. 

 

3.4 Bearbetning och analys av resultaten från strategierna 

När en kvantitativ metod används bearbetas insamlad data med hjälp av statistiska 

verktyg. Enligt Patel & Davidson (2013, s. 111) kan den resulterande statistiken vara 

deskriptiv eller hypotesprövande. De avkastningar som de två trendföljande strategierna 

och buy-and-hold strategin ger kommer att presenteras i det här examensarbetet som 

statistik av deskriptiv karaktär med hjälp av måtten CAGR, standardavvikelse och 

Sharpekvoten. 

 

Med hjälp av dessa mått kommer de tre olika strategierna analyseras och jämföras på 

olika sätt. Dels kommer respektive strategi, med hjälp av måtten CAGR och 

standardavvikelse, att analyseras som helhet för att visa huruvida det är en användbar 

strategi som generar positiv avkastning på dagens finansmarknader. Dels kommer 

måtten användas för att analysera och jämföra de tre strategierna sinsemellan på 

respektive marknad. Avkastningarna och ovanstående jämförelser kommer därefter 

tolkas utifrån den effektiva marknadshypotesen. 
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3.5 Validitet och reliabilitet 

Patel & Davidson (2013, s. 101-105) skriver att det är viktigt att säkerställa att det som 

avses undersökas verkligen undersöks genom den datainsamling som sker. Med ett 

annat ord kallas detta för att säkerställa att undersökningen har en god validitet. Det är 

också viktigt att säkerställa de data som samlas in är tillförlitliga, dvs. att de samlas in 

utan slumpmässiga fel. Detta kallas för att säkerställa undersökningens reliabilitet. 

Undersökningen i det här examensarbetet bygger på historisk prisdata inhämtad från en 

sekundärkälla. Prisdatan kan innehålla fel i form av felaktiga värden, men då den är 

tillgänglig för alla att hämta och då en historisk tidsperiod används kommer den inte 

förändras oavsett när den inhämtas. Alla som hämtar den från den angivna 

sekundärkällan kommer därför ha samma eventuella fel i sin data. Datorprogrammet 

som kommer använda den historiska prisdatan bygger på mekaniska regler som 

presenterats i arbetet. Ett datorprogram byggt på mekaniska regler ger alltid samma 

resultat oavsett hur många gånger körningen av programmet upprepas, under 

förutsättning att samma historiska prisdata används som indata till programmet. Dock 

kan datorprogrammet innehålla felaktig implementering av de mekaniska reglerna som 

då skulle ge ett felaktigt resultat. Men för att möjliggöra för läsaren att själv undersöka 

detta kommer källkoden till datorprogrammet att bifogas som en bilaga. Sammantaget 

ger dessa saker enligt mig en mycket god reliabilitet i min undersökning. 

 

Datorprogrammet kommer resultera i avkastningar för de två olika trendföljande 

strategierna på de olika marknaderna som kan jämföras med motsvarande 

avkastningarna som buy-and-hold strategin ger, vilket innebär ett konkret och direkt 

svar på den första av de två frågeställningar som presenterades i kapitlet 

Problemformulering. Genom att använda en tidsperiod på fem år och genom att 

undersöka nästan samtliga av de kvarvarande marknader som The Turtle Trades 

handlade på anser jag att jämförelsen mellan de olika strategiernas avkastningarna kan 

användas för att ge ett fullgott svar även på den andra av de två frågeställningarna. 

Sammantaget bör därmed validiteten för undersökningen ses som uppfylld. 

 

4 Avgränsningar 
Följande avgränsningar görs i det här examensarbetet: 

• Enligt Covel (2009, s. 73) fick deltagarna i experimentet själva välja hur de ville 

kombinera de två trendföljande strategierna när de handlade med de pengar de 
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hade på sina tradingkonton. Vissa deltagare använde bara den ena av 

strategierna, medan andra kombinerade dem. De flesta av deltagarna allokerade 

hälften av pengarna på sitt konto till respektive strategi. I det här examensarbetet 

kommer de två trendföljande strategierna undersökas var för sig utan att 

kombineras på något sätt. Detta för att kunna jämföra respektive strategi mot 

buy-and-hold strategin. 

• I Covels bok (2009) framgår att deltagarna i experimentet handlade på flera 

marknader samtidigt men i det här examensarbete kommer varje marknad att 

undersökas för sig. Detta för att kunna analysera respektive marknad utifrån den 

effektiva marknadshypotesen. 

• Att köpa och sälja finansiella instrument medför transaktionskostnader i form av 

courtage. För att förenkla undersökningen i det här examensarbetet kommer 

courtagekostnaderna att sättas till noll, alltså bortses ifrån. Denna avgränsning 

får ingen direkt effekt i analysen av marknadernas effektivitet eftersom även den 

effektiva marknadshypotesen gör samma avgränsning. 

• När någon av de två trendföljande strategierna inte är investerade i de utvalda 

marknaderna skulle pengarna kunna investeras i något som ger en riskfri ränta 

till dess att de enligt strategierna ska investeras i marknaderna igen. I det här 

examensarbete bortses denna möjlighet genom att den riskfria räntan sätts till 

0%. 

 

5 Empiri 
Inom ramen för detta examensarbete har ett datorprogram konstruerats. Källkoden för 

datorprogrammet kan läsas i bilaga A. Datorprogrammet tar historisk prisdata för en 

marknad som indata och simulerar hur ett fiktivt konto på en miljon dollar utvecklas 

baserat på de köp- och säljbeslut som respektive av de två trendföljande strategi S1 och 

S2 genererar på den aktuella marknaden. Genom att avläsa det fiktiva kontots storlek i 

slutet av varje år under den valda tidsperioden kan avkastningen för respektive marknad 

och år under den valda tidsperioden beräknas. I bilaga B presenteras de årliga 

avkastningarna för de två strategierna S1 och S2 samt för buy-and-hold strategin för de 

18 marknader som ingår i undersökningen. Utifrån dessa årliga avkastningar kan den 

genomsnittliga årliga avkastningen, CAGR, och standardavvikelsen för respektive 

marknad och strategi beräknas. Dessa presenteras i tabellerna nedan.  
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                                    Tabell 3, Resultat buy-and-hold strategi 

 

Tabell 4, Resultat strategi S1         Tabell 5, Resultat strategi S2 

 

 

 

Marknad Buy-and-hold 

 CAGR Std. Avk. 

10-års US Treasury Bond -1,07% 3,93% 

30-års US Treasury Bond 0,80% 9,63% 

Eurodollar -0,08% 0,29% 

Schweiziska Franc 1,63% 5,66% 

Brittiska Pund -4,52% 8,12% 

Japanska Yen 8,74% 10,03% 

Kanadensiska Dollar 5,62% 9,27% 

S&P 500 12,23% 10,93% 

Bomull -5,00% 18,74% 

Kakao 0,26% 19,90% 

Kaffe -9,59% 35,13% 

Socker -3,49% 18,95% 

Guld -5,99% 15,05% 

Silver -10,41% 21,15% 

Koppar -6,16% 17,25% 

Råolja -11,48% 35,24% 

Värmeolja -10,30% 39,27% 

Blyfri bensin -9,12% 29,03% 

Marknad Strategi S1 

 CAGR Std. Avk. 

10-års US Treasury Bond -2,95% 1,68% 

30-års US Treasury Bond -3,53% 3,59% 

Eurodollar -13,59% 14,88% 

Schweiziska Franc -1,05% 1,31% 

Brittiska Pund 0,85% 6,71% 

Japanska Yen -1,30% 5,08% 

Kanadensiska Dollar 0,26% 1,89% 

S&P 500 -2,81% 4,06% 

Bomull -4,64% 6,75% 

Kakao -3,23% 6,84% 

Kaffe -7,25% 3,33% 

Socker -0,27% 9,42% 

Guld 2,70% 14,04% 

Silver 12,05% 37,66% 

Koppar 11,75% 30,49% 

Råolja -1,64% 1,70% 

Värmeolja -1,46% 4,26% 

Blyfri bensin 4,62% 15,41% 

Marknad Strategi S2 

 CAGR Std. Avk. 

10-års US Treasury Bond -4,15% 13,21% 

30-års US Treasury Bond -3,95% 12,56% 

Eurodollar -8,65% 19,49% 

Schweiziska Franc -17,01% 44,54% 

Brittiska Pund 2,39% 23,62% 

Japanska Yen 16,44% 25,08% 

Kanadensiska Dollar 11,19% 28,27% 

S&P 500 -8,44% 9,44% 

Bomull -2,98% 8,77% 

Kakao 1,72% 16,88% 

Kaffe -3,59% 12,63% 

Socker -7,96% 5,08% 

Guld -6,14% 8,81% 

Silver -1,38% 18,22% 

Koppar -0,66% 9,71% 

Råolja 9,63% 34,44% 

Värmeolja 4,15% 17,05% 

Blyfri bensin -2,11% 11,71% 
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Med hjälp av måtten CAGR, standardavvikelse samt den riskfria räntan, som i det här 

examensarbete antas vara 0 %, kan Sharpekvoten för respektive marknad och strategi 

beräknas enligt formeln som presenterades i kapitlet Teori. De beräknade 

Sharpekvoterna för samtliga tre strategier presenteras i tabell 6. 

 

Marknad Buy-and-hold Strategi S1 Strategi S2 

10-års US Treasury Bond -0,27 -1,76 -0,31 

30-års US Treasury Bond 0,08 -0,98 -0,31 

Eurodollar -0,28 -0,91 -0,44 

Schweiziska Franc 0,29 -0,80 -0,38 

Brittiska Pund -0,56 0,13 0,10 

Japanska Yen 0,87 -0,26 0,66 

Kanadensiska Dollar 0,61 0,14 0,40 

S&P 500 1,12 -0,69 -0,89 

Bomull -0,27 -0,69 -0,34 

Kakao 0,01 -0,47 0,10 

Kaffe -0,27 -2,18 -0,28 

Socker -0,18 -0,03 -1,57 

Guld -0,40 0,19 -0,70 

Silver -0,49 0,32 -0,08 

Koppar -0,36 0,39 -0,07 

Råolja -0,33 -0,96 0,28 

Värmeolja -0,26 -0,34 0,24 

Blyfri bensin -0,31 0,30 -0,18 

Tabell 6, Sharpekvoter 

 

6 Analys 
Analysen av resultaten är indelad i tre delar. Först kommer respektive strategi och de 

avkastningar som var och en av strategierna har gett på de olika marknaderna att 

analyseras. Därefter kommer de tre strategierna att jämföras med varandra genom att 

jämföra Sharpekvoterna som de olika strategierna ger på respektive marknad. Slutligen 

kommer avkastningarna och jämförelserna av strategierna att tolkas utifrån den 

effektiva marknadshypotesen. 

 

6.1 Analys av respektive strategi 

Under den valda tidsperioden, 2012 – 2016, har ingen av de tre strategierna varit 

speciellt framgångsrika och har resulterat i negativ genomsnittlig årlig avkastning på de 

flesta av de 18 marknaderna. Som kan utläsas i tabell 3 – 5 har var och en av 

strategierna genererat positiv avkastning på sex olika marknader, dock skiljer sig det 

mellan strategierna vilka marknader som har genererat positiv avkastning. 
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I tabell 3 kan utläsas att buy-and-hold strategin visar positiv genomsnittlig årlig 

avkastning för de flesta av valutorna, dvs. dollarn har blivit starkare under tidsperioden, 

men framförallt visar strategin positiv genomsnittlig årlig avkastning för aktieindexet 

S&P 500. Detta är helt naturligt med tanke på den mycket långa och nästan oavbrutna 

värdeökning som har skett på nästan samtliga aktiemarknader sedan finanskrisen. 

Råvarumarknaderna har däremot i hög grad utvecklats negativt under den valda 

tidsperioden, vilket syns i de relativt stora negativa genomsnittliga årliga avkastningar 

som buy-and-hold strategin resulterat i på dessa marknader. Värt att notera är de stora 

standardavvikelser som strategin resulterar i på råvarumarknaderna. Dessa värden visar 

att dessa marknader är mycket volatila med stora rörelser som följd. 

 

Den trendföljande strategin S1 visar enligt tabell 4 svagt positiv genomsnittlig årlig 

avkastning för ett par av valutorna, men framförallt visar strategin positiv genomsnittlig 

årlig avkastning för de tre metaller som ingår bland de råvarumarknader som 

undersökts. Eftersom dessa marknader har fallit under den valda tidsperioden tycks 

strategin i dessa fall lyckats utnyttja strategins möjlighet att generera positiv avkastning 

även på fallande marknader. Standardavvikelserna som strategin ger för dessa tre 

marknader är dock höga och undersöks avkastningen för strategin år för år på dessa 

marknader (se bilaga B) syns att avkastningarna för silver och koppar vardera innehåller 

ett år med mycket stor positiv avkastning, 83 % respektive 68%. Övriga år har strategin 

fått mer normala avkastningar på dessa marknader. Förklaringen till dessa två mycket 

höga avkastningar är sannolikt att strategins regler om att utöka vinnande affärer har 

fallit mycket väl ut under dessa år. 

 

I tabell 5 kan utläsas att den trendföljande strategin S2 visar positiv genomsnittlig årlig 

avkastning för en majoritet av valutorna som undersökts. Strategin har på 

valutamarknaden för den Japanska Yenen resulterat i den högsta genomsnittliga årliga 

avkastningen i hela undersökningen. Strategin har på denna marknaden en 

genomsnittliga årlig avkastning på dryga 16 %. Strategin visar också positiv 

genomsnittlig årlig avkastning på några av råvarumarknaderna, dock helt andra än 

strategin S1. Strategin S2 visar positiv genomsnittlig årlig avkastning på bomulls-, 

råolje- och värmeoljemarknaderna.  
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6.2 Jämförelse av de tre strategierna 

Både de genomsnittliga årliga avkastningarna och standardavvikelserna skiljer sig åt 

mellan de olika strategierna på de olika marknaderna. Som beskrivits i teorikapitlet 

måste ett mått som Sharpekvoten användas för att kunna jämföra olika strategier i en 

sådan situation. I tabell 6 presenteras Sharpekvoterna för de olika strategierna på 

respektive marknad. En majoritet av dem är negativa, vilket beror på de negativa 

genomsnittliga årliga avkastningarna som strategierna ger på den specifika marknaden. I 

dessa fall är det bättre att investera till den riskfria räntan, som i det här examensarbetet 

är satt till 0 %, vilket medför att det enligt undersökningen i detta examensarbete i de 

flesta fall är bättre att inte investera på de undersöka marknaderna enligt de tre 

strategierna utan istället investera på andra marknader eller med andra strategier. Men 

för att få en mer komplett jämförelse av de tre strategierna kommer även negativa 

Sharpekvoter att beaktas i detta examensarbete. Enligt teorikapitlet ska den strategi på 

respektive marknad med högst Sharpekvot väljas, vilket i fallen med negativa 

Sharpekvoter medför att den strategi med den Sharpekvot som är minst negativ ska 

väljas. I tabell 7 sammanställs vilken av de tre strategierna som enligt tabell 6 har högst 

Sharpekvot på varje marknad. 

 

Marknad Högst Sharpekvot 

10-års US Treasury Bond Buy-and-hold 

30-års US Treasury Bond Buy-and-hold 

Eurodollar Buy-and-hold 

Schweiziska Franc Buy-and-hold 

Brittiska Pund S1 

Japanska Yen Buy-and-hold 

Kanadensiska Dollar Buy-and-hold 

S&P 500 Buy-and-hold 

Bomull Buy-and-hold 

Kakao S2 

Kaffe Buy-and-hold 

Socker S1 

Guld S1 

Silver S1 

Koppar S1 

Råolja S2 

Värmeolja S2 

Blyfri bensin S1 

Tabell 7, Bästa strategi per marknad 
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Buy-and-hold strategin har högst Sharpekvot på sammanlagt 9 av de 18 marknaderna 

som undersökts i detta examensarbete. Den trendföljande strategin S1 har högst 

Sharpekvot på 6 av marknaderna och strategin S2 har högst Sharpekvot på 3 av 

marknaderna. På 4 av de 9 marknader där buy-and-hold strategin har högst Sharpekvot 

är denna negativ (se tabell 6), vilket som tidigare nämnts innebär att det egentligen är 

bättre att inte investera med denna strategi på dessa marknader eftersom strategin har en 

negativ förväntad avkastning för kommande år. Detta innebär givetvis också att de två 

trendföljande strategierna inte bör användas på dessa marknader eftersom de har ännu 

sämre Sharpekvoter. För de marknader där någon av de två trendföljande strategierna 

har högst Sharpekvot är det endast en marknad som har negativt förväntad avkastning, 

nämligen sockermarknaden (se tabell 6). För denna marknad bör alltså ingen av de tre 

strategierna användas.  

 

För att få ytterligare insikter kring de två trendföljande strategierna kan Sharpekvoterna 

för var och en av dessa strategier jämföras för sig med Sharpekvoterna för buy-and-hold 

strategin. I ena kolumnen i nedanstående tabell presenteras vilken av buy-and-hold 

strategin och trendföljande strategi S1 som har högst Sharpekvot på respektive 

marknad. I nästa kolumn presenteras samma jämförelse för buy-and-hold strategin och 

trendföljande strategi S2. 

 

Marknad Högst Sharpekvot B&H - S1 Högst Sharpekvot B&H - S2 

10-års US Treasury Bond Buy-and-hold Buy-and-hold 

30-års US Treasury Bond Buy-and-hold Buy-and-hold 

Eurodollar Buy-and-hold Buy-and-hold 

Schweiziska Franc Buy-and-hold Buy-and-hold 

Brittiska Pund S1 S2 

Japanska Yen Buy-and-hold Buy-and-hold 

Kanadensiska Dollar Buy-and-hold Buy-and-hold 

S&P 500 Buy-and-hold Buy-and-hold 

Bomull Buy-and-hold Buy-and-hold 

Kakao Buy-and-hold S2 

Kaffe Buy-and-hold Buy-and-hold 

Socker S1 Buy-and-hold 

Guld S1 Buy-and-hold 

Silver S1 S2 

Koppar S1 S2 

Råolja Buy-and-hold S2 

Värmeolja Buy-and-hold S2 

Blyfri bensin S1 S2 

Tabell 8, Bästa strategi per marknad när S1 och S2 jämförs separat med B&H 
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När buy-and-hold strategin jämförs enbart jämförs med trendföljande strategi S1 har 

buy-and-hold strategin högst Sharpekvot på 12 av de 18 marknaderna. Samma 

jämförelse för strategi S2 visar att buy-and-hold strategin har högst Sharpekvot på 11 av 

de 18 marknaderna.  

 

6.3 Tolkning utifrån den effektiva marknadshypotesen 

Tidigare beskriven teori om EMH i detta examensarbete säger att det på en effektiv 

marknad, enligt den svaga varianten av EMH, ska vara omöjligt att över en längre 

tidsperiod åstadkomma en avkastning som överstiger marknadens avkastning med hjälp 

av teknisk analys, så länge som risken är lägre eller den samma som marknadens risk. 

Uttryckt på ett annat sätt ska det vara omöjligt att på en effektiv marknad skapa en 

handelsstrategi som har en högre Sharpekvot än den Sharpekvot som buy-and-hold 

strategin ger på den aktuella marknaden. Undersökningen av de två trendföljande 

strategier, som The Turtle Traders använde, har i likhet med flertalet av de 

undersökningar som presenterats i teorikapitlet fått fram en blandad och ganska oklar 

bild kring huruvida den svaga varianten av EMH gäller eller inte.  

 

I tabell 8 finns några exempel på marknader där båda av de två trendföljande 

strategierna har en högre Sharpekvot än buy-and-hold strategin, nämligen marknaderna 

för brittiska pund, silver, koppar och blyfri bensin. Eftersom båda trendföljande 

strategier har högre Sharpekvot på dessa marknader kan dessa marknader enligt 

undersökningen i detta examensarbete konstateras vara ineffektiva enligt den svaga 

varianten av EMH. På ytterligare några marknader, nämligen marknaderna för kakao, 

socker, guld, råolja och värmeolja, har en av de trendföljande strategierna högre 

Sharpekvot än buy-and-hold strategin. Detta betyder att även dessa marknader är 

ineffektiva enligt den svaga varianten av EMH, men osäkerheten i detta påstående är 

högre. På resterande 9 marknader har buy-and-hold strategin högre Sharpekvot än båda 

två trendföljande strategier (se tabell 7). Enligt undersökningen är alltså dessa 

marknader effektiva enligt den svaga varianten av EMH. 

 

På hälften av de undersökta marknaderna är det alltså möjligt att med någon av de två 

strategierna, som The Turtle Traders använde, generera en avkastning som överskrider 

marknadens avkastning. Resultaten som genererats i undersökningen i detta 

examensarbete förklarar inte varför högre avkastningar än marknadernas avkastningar 
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kan fås på just dessa marknader, dvs. varför just dessa marknader verkar vara 

ineffektiva. Men i de två strategierna som The Turtle Traders använde baseras köp- och 

säljbesluten på breakout-indikatorn. Denna indikator definieras på samma sätt som 

Trading Range Break anomalin, som är en av de anomalier som i teorikapitlet beskrivits 

som svåra att förena med den effektiva marknadshypotesen. De två strategierna utnyttjar 

alltså en av de anomalier, som i de fall de uppträder på en marknad, tycks möjliggöra en 

högre avkastning än marknadens avkastning. Så en anledning till att varför högre 

avkastningar än marknadernas avkastningar kan fås på just de 9 marknader som 

undersökningen kommit fram till kan enligt mig vara att Trading Break Range anomalin 

uppträder på dessa marknader, vilket alltså medför att de är ineffektiva enligt den svaga 

varianten av EMH. 

 

I tabell 7 framgår dessutom att de två trendföljande strategierna, framförallt strategi S1, 

fungerar klart bättre än buy-and-hold strategin på råvarumarknaderna. Bland dessa 

marknader har de två strategierna en hög koncentration av positiva Sharpekvoter som på 

nästan samtliga råvarumarknader är högre än Sharpekvoterna för buy-and-hold strategin 

på dessa marknader. Undersökningen som gjorts i detta examensarbete visar alltså att 

framförallt råvarumarknaderna uppvisar tecken på att vara ineffektiva marknader. Som 

nämnts tidigare förklarar resultaten i undersökningen inte varför dessa marknader tycks 

vara ineffektiva, bara att så tycks vara fallet. En möjlig anledning kan dock enligt mig 

vara en av de saker som forskare inom Behavioural Finance-forskningen ofta använder 

som ett motargument mot den effektiva marknadshypotesen, nämligen att investerare 

inte alltid tar till sig och tolkar all tillgänglig information. Råvarupriser styrs av ett 

mycket stort antal faktorer, såsom produktionstakt, konjunkturförväntningar och 

valutaförändringar för att nämna några. Det är enligt mig mycket svårt för alla 

investerare att ta in all denna information och dessutom avgöra om och i så fall hur stor 

betydelse en viss information får för priset på en råvara. Det blir därför extra svårt för 

investerare att få en överblick och komma fram till köp- och säljbeslut på just 

råvarumarknaderna, vilket alltså är precis den svårighet som Behavioural Finance-

forskningen pekar på kan motverka marknadseffektivitet. Som beskrivits i teorikapitlet 

har även Nilsson & Torssell precis dessa tankar i sin definition och motivering till 

varför teknisk analys fungerar. 
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7 Slutsats 
Slutsatsen är uppdelad i tre delar. Först dras slutsatser kring de resultat som presenterats 

i detta examensarbete. Därefter presenteras kort lite kritik mot den egna studien samt 

några förslag på framtida forskning. 

 

7.1 Examensarbetets resultat 

Sammantaget framkommer utifrån undersökningen i detta examensarbete en oklar bild 

kring den effektiva marknadshypotesen. Kombineras resultaten från de två trendföljande 

strategierna, S1 och S2, i en jämförelse med buy-and-hold strategin på de olika 

marknaderna framkommer att hälften av de 18 undersökta marknaderna är effektiva 

marknader enligt den svaga varianten av den effektiva marknadshypotesen. Den andra 

hälften, med tyngdpunkt på råvarumarknaderna, är ineffektiva marknader. Detta innebär 

att det med hjälp av teknisk analys därmed ibland kan vara möjligt att med samma risk 

åstadkomma avkastningar som överstiger vissa marknaders avkastningar. Men även om 

de två trendföljande strategierna, som The Turtle Traders använde, tillsammans har 

genererat bättre avkastningar än buy-and-hold strategin på hälften av marknaderna har 

de totalt sett över samtliga marknader inte genererat speciellt goda avkastningar när de 

används på dagens finansmarknader. De har genererat negativa avkastningar på 

majoriteten av de undersökta marknaderna och jag skulle inte rekommendera att 

använda dem idag. Så The Turtle Traders hade kanske bara tur när de handlade med de 

två strategierna på 1980-talet. Förhållandena på de olika marknaderna under de åren 

gruppen handlade var kanske extra gynnsamma för de två trendföljande strategierna 

eller så har den tidsperiod som undersökts i detta examensarbete varit extra 

ogynnsamma för de två strategierna.  

 

7.2 Kritik mot egen studie 

För att kunna göra en djupare analys kring varför de två strategierna inte genererar 

speciellt goda avkastningar på dagens finansmarknader samt för att med bättre säkerhet 

kunna visa huruvida de undersökta marknaderna är effektiva eller ineffektiva skulle 

längre och flera tidsperioder behöva undersökas. Detta för att inkludera andra 

marknadsförhållanden än de som gällde under den undersökta tidsperioden. Under den 

valda tidsperioden i undersökningen har t.ex. nästan samtliga råvarumarknader negativa 

avkastningar med buy-and-hold strategin samtidigt som volatiliteten på dessa 

marknaderna är hög. Marknader med negativ utveckling tenderar att ha hög volatilitet 
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samtidigt som marknader med positiv utveckling ofta tenderar att uppvisa en lägre 

volatilitet. Trendföljande strategier brukar enligt min erfarenhet fungera bäst i 

situationer med hög volatilitet som ger större och längre prisrörelse som följd. Så är det 

bara den negativa råvarutrenden, och den höga volatilitet som denna trend medför på 

dessa marknader under den valda tidsperioden, som gör att strategierna S1 och S2 får 

bättre Sharpekvoter och därmed visar på att dessa marknader är ineffektiva? Eller är 

råvarumarknaderna verkligen informationsineffektiva som jag resonerar om i kapitel 

6.3? Skulle en annan tidsperiod med andra marknadsförhållanden ge andra resultat? Den 

valda tidsperioden i undersökningen kan inte ge några svar kring detta eftersom den till 

stor del endast innehåller en typ av marknadsförhållande på råvarumarknaderna, 

nämligen en långsiktig negativ trend med hög volatilitet. Detta medför en ökad 

osäkerhet för mina slutsatser kring dessa marknaders effektivitet och därmed även för 

slutsatsen kring den effektiva marknadshypotesen som helhet. 

 

En annan aspekt som inte berörs i studien är vad The Turtle Traders skulle göra idag. 

Eftersom resultaten från de två trendföljande strategierna inte ger goda avkastningar 

idag skulle en djupare analys av resultaten samt undersökning av ytterligare marknader 

eventuellt gett ytterligare insikter kring de två trendföljande strategierna samt hur de 

skulle kunna anpassas för att ge bättre resultat på dagens finansmarknader. Även en 

analys kring hur de två trendföljande strategierna skulle kunna anpassas för att utnyttja 

de teknologiska framsteg som skett saknas i studien. 

 

7.3 Förslag på framtida forskning 

Som redan nämnts kan det med fördel genomföras vidare studier där de två 

trendföljande strategierna undersöks under andra tidsperioder samt på andra marknader 

än de som undersökts i detta examensarbete. Detta finns även möjlighet att genomföra 

studier för att se om andra val för tidsparametrarna i de olika indikatorerna, som ingår i 

de två strategierna, gör att strategierna kommer fungera bättre på dagens marknader. 

Ytterligare ett förslag på framtida forskning är att titta på hur volatiliteten på 

marknaderna påverkar avkastningarna från de två strategierna samt hur olika 

volatilitetsindikatorer skulle kunna användas för att förbättra avkastningarna från 

strategierna.  
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TurtleSim.java 

import java.io.*; 

import java.util.*; 

 

public class TurtleSim { 

 

  TurtleStrategyS1 turtleStrategy = new TurtleStrategyS1(); 

  //TurtleStrategyS2 turtleStrategy = new TurtleStrategyS2(); 

 

  String strategy = "S1"; 

  //String strategy = "S2"; 

 

  Trade trade = new Trade(); 

  Trade tempTrade; 

 

  String dataFile = "Copper Futures Historical Data.csv"; 

  //String dataFile = "Crude Oil WTI Futures Historical Data.csv"; 

  //String dataFile = "Eurodollar Futures Historical Data.csv"; 

  //String dataFile = "Gasoline RBOB Futures Historical Data.csv"; 

  //String dataFile = "GBP USD Historical Data.csv"; 

  //String dataFile = "Gold Futures Historical Data.csv"; 

  //String dataFile = "Heating Oil Futures Historical Data.csv"; 

  //String dataFile = "Silver Futures Historical Data.csv"; 

  //String dataFile = "SP 500 Historical Data.csv"; 

  //String dataFile = "US 10 Year T-Note Futures Historical Data.csv"; 

  //String dataFile = "US 30 Year T-Bond Futures Historical Data.csv"; 

  //String dataFile = "US Cocoa Futures Historical Data.csv"; 

  //String dataFile = "US Coffee C Futures Historical Data.csv"; 

  //String dataFile = "US Cotton _2 Futures Historical Data.csv"; 

  //String dataFile = "US Sugar _11 Futures Historical Data.csv"; 

  //String dataFile = "USD CAD Historical Data.csv"; 

  //String dataFile = "USD CHF Historical Data.csv"; 

  //String dataFile = "USD JPY Historical Data.csv"; 

 

  String date = ""; 

  String index = ""; 

  String high = ""; 

  String low = ""; 

 

  double prevIndexValue = 0; 

  double indexValue = 0; 

  double highValue = 0; 

  double lowValue = 0; 

 

  double dollarsPerPoint = 0; 

 

  double[] profitLossPoints = {0,0,0,0,0}; 

 

  double account = 1000000; 

  double maxAccount = 1000000; 

  double minAccount = 1000000; 

 

  double tradeResult = 0; 

 

  double risk = 0.02; 
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  public void setUp() throws Exception { 

 

    trade = turtleStrategy.setUp(); 

    tempTrade = new Trade(trade); 

 

    prepareIndicators(); 

 

    getDollarsPerPoint(); 

 

  } 

   

  public void prepareIndicators() throws Exception { 

    

    BufferedReader br = new BufferedReader(new 

FileReader("c:\\TurtleSim\\Data\\MarketData\\55Days\\" + dataFile)); 

     

    String row; 

  

    while ((row = br.readLine()) != null) { 

 

      extractData(row); 

 

      turtleStrategy.updateN(prevIndexValue, highValue, lowValue); 

      turtleStrategy.updateBreakOut(indexValue); 

   

    } 

   

    br.close(); 

 

  } 

 

  public void getDollarsPerPoint() throws Exception { 

    BufferedReader br = new BufferedReader(new 

FileReader("c:\\TurtleSim\\Data\\Dollars_Per_Point.txt")); 

     

    String row; 

 

    String contractType; 

  

    while ((row = br.readLine()) != null) { 

 

      contractType = row.substring(0,row.indexOf(",")); 

      row = row.substring(row.indexOf(",")+1); 

 

      if(contractType.equals(dataFile)) { 

        dollarsPerPoint = Double.parseDouble(row); 

      } 

    } 

   

    br.close(); 

     

  } 

 

 

  public void simulate() throws Exception { 

 

    BufferedReader br = new BufferedReader(new 

FileReader("c:\\TurtleSim\\Data\\MarketData\\" + dataFile)); 
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    PrintWriter writer = new PrintWriter(new FileOutputStream(new 

File("c:\\TurtleSim\\Data\\Result\\" + strategy + " Result " + 

dataFile))); 

 

    String row; 

  

    while ((row = br.readLine()) != null) { 

 

      extractData(row); 

 

      trade = turtleStrategy.makeTradeDecision(indexValue); 

       

      if(!trade.getContract().equals("None") && 

!trade.getAction().equals("Buy")) { 

        calculateTradeResult(); 

      } 

 

 

      if(trade.getAction().equals("Buy")) { 

        trade.setAction("None"); 

 

        calculateNumberOfContracts(); 

 

        trade.storeTrade(); 

 

        System.out.println(date + " Köp: " + trade.getTypeOfTrade() + 

" " + trade.getNumberOfContracts(trade.getNumberOfExtensions()) + " " 

+ trade.getContract() + " " + 

trade.getIndexValueAtTradestart(trade.getNumberOfExtensions())); 

 

      } 

 

      if(trade.getAction().equals("Sell")) { 

 

        account = account + tradeResult; 

 

        tradeResult = 0; 

 

        if(account > maxAccount) { 

          maxAccount = account; 

        } 

 

        if(account < minAccount) { 

          minAccount = account; 

        } 

  

        trade.setNumberOfExtensions(0); 

        trade.setAction("None"); 

        trade.setContract("None"); 

        for(int i = 0; i < 5; i++) { 

          trade.setNumberOfContracts(i,0); 

        } 

        for(int i = 0; i < 5; i++) { 

          trade.setIndexValueAtTradestart(i,0); 

        } 

        trade.storeTrade(); 

 

      } 

 

      adjustRisk(); 

 

      turtleStrategy.updateN(prevIndexValue, highValue, lowValue); 
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      turtleStrategy.updateBreakOut(indexValue); 

 

      writer.print(date + "," + (account + tradeResult) + "\r\n"); 

   

    } 

   

    br.close(); 

 

    writer.close(); 

  

    tempTrade.storeTrade(); 

 

    System.out.println("Resultat: " + account); 

 

 

  } 

 

  public void calculateTradeResult() { 

 

    tradeResult = 0; 

 

    if(trade.getContract().equals("Bull")) { 

      for (int i = 0; i <= trade.getNumberOfExtensions(); i++) { 

        profitLossPoints[i] = indexValue - 

trade.getIndexValueAtTradestart(i); 

      } 

    } 

 

    if(trade.getContract().equals("Bear")) { 

      for (int i = 0; i <= trade.getNumberOfExtensions(); i++) { 

        profitLossPoints[i] = trade.getIndexValueAtTradestart(i) - 

indexValue; 

      } 

    } 

 

    if(trade.getTypeOfTrade().equals("Real")) { 

      for (int i = 0; i <= trade.getNumberOfExtensions(); i++) { 

        tradeResult = tradeResult + trade.getNumberOfContracts(i) * 

dollarsPerPoint * profitLossPoints[i]; 

        if(trade.getAction().equals("Sell")) { 

          System.out.println(date + " Sälj: " + 

trade.getNumberOfContracts(i) + " " + trade.getContract() + " " + 

indexValue + " Result: " + profitLossPoints[i] + " Account: " + 

(account + tradeResult)); 

        } 

      } 

    } 

  } 

 

  public void calculateNumberOfContracts() { 

    trade.setNumberOfContracts(trade.getNumberOfExtensions(), 

Math.floor(risk * (account + tradeResult) / (2 * turtleStrategy.getN() 

* dollarsPerPoint))); 

  } 

 

  public void adjustRisk() { 

    double drawdownResult = (account + tradeResult)/maxAccount; 

    double recoveryResult = (account + tradeResult)/minAccount; 

 

    double drawdown = 0; 

    double recovery = 0; 
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    if(drawdownResult < 1) { 

 

      drawdown = Math.floor(10 * (1 - drawdownResult)); 

 

      if(drawdown >= 1) { 

         

        risk = 0.02 * Math.pow(0.8, drawdown);   

 

      } 

    } 

     

    if(risk < 0.02 && recoveryResult >= 1.0666) { 

 

      recovery = Math.floor((recoveryResult - 1) / 0.0666); 

 

      risk = risk * Math.pow(1.1, recovery); 

 

      if(risk > 0.02) { 

        risk = 0.02; 

      }     

 

      minAccount = account + tradeResult; 

    } 

  } 

 

  public void extractData(String dataRow) { 

 

      date = dataRow.substring(0,dataRow.indexOf(",")+7); 

      dataRow = dataRow.substring(dataRow.indexOf(",")+8); 

 

      index = dataRow.substring(1,dataRow.indexOf("\",")); 

      index = index.replaceAll(",",""); 

      dataRow = dataRow.substring(dataRow.indexOf("\",")+2); 

      dataRow = dataRow.substring(dataRow.indexOf("\",")+2); 

 

      high = dataRow.substring(1,dataRow.indexOf("\",")); 

      high = high.replaceAll(",",""); 

      dataRow = dataRow.substring(dataRow.indexOf("\",")+2); 

 

      low = dataRow.substring(1,dataRow.indexOf("\","));  

      low = low.replaceAll(",",""); 

 

      prevIndexValue = indexValue; 

      indexValue = Double.parseDouble(index); 

      highValue = Double.parseDouble(high); 

      lowValue = Double.parseDouble(low); 

 

  } 

 

  public static void main(String[] args) { 

    TurtleSim turtleSim = new TurtleSim(); 

     

    try { 

      turtleSim.setUp(); 

      turtleSim.simulate(); 

    } 

    catch (Exception e) { 

      System.out.println(e); 

    } 

  } 

} 



  

 

VI 

 

TurtleStrategyS1.java 

import java.io.*; 

import java.util.*; 

 

public class TurtleStrategyS1 { 

 

  AverageTrueRange ATR = new AverageTrueRange(); 

 

  HighLow hlLong = new HighLow(20); 

  HighLow hlShort = new HighLow(10); 

 

  MovingAverage N = new MovingAverage(20); 

 

  double ATRValue = 0; 

 

  boolean nextTradeVirtual = false; 

 

  Trade currentTrade = new 

Trade("c:\\TurtleSim\\data\\TurtleStrategy_CurrentTrade.txt"); 

 

  public Trade setUp() throws Exception { 

 

    currentTrade.getTrade(); 

 

    return currentTrade; 

  } 

 

  public double getN() { 

    return N.getMA(); 

  } 

 

  public void updateN(double close, double high, double low) { 

 

    ATRValue = ATR.getATR(close, high, low); 

 

    N.setNextValue(ATRValue); 

 

  } 

 

  public void updateBreakOut(double indexValue) { 

 

    hlLong.setNextValue(indexValue); 

    hlShort.setNextValue(indexValue); 

 

  } 

 

  public Trade makeTradeDecision(double indexValue) { 

 

    //Not invested 

    if (currentTrade.getAction().equals("None") && 

currentTrade.getContract().equals("None")) { 

 

      //Buy Bull Contract 

      if(indexValue > hlLong.getHighValue()) { 

        currentTrade.setAction("Buy"); 

        currentTrade.setContract("Bull"); 

        

currentTrade.setIndexValueAtTradestart(currentTrade.getNumberOfExtensi

ons(),indexValue); 
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        if(nextTradeVirtual == true) { 

          currentTrade.setTypeOfTrade("Virtual"); 

          nextTradeVirtual = false; 

        } 

        else { 

          currentTrade.setTypeOfTrade("Real"); 

        } 

 

      } 

 

      //Buy Bear Contract 

      if(indexValue < hlLong.getLowValue()) { 

        currentTrade.setAction("Buy"); 

        currentTrade.setContract("Bear"); 

        

currentTrade.setIndexValueAtTradestart(currentTrade.getNumberOfExtensi

ons(),indexValue); 

 

        if(nextTradeVirtual == true) { 

          currentTrade.setTypeOfTrade("Virtual"); 

          nextTradeVirtual = false; 

        } 

        else { 

          currentTrade.setTypeOfTrade("Real"); 

        } 

 

      } 

    } 

 

    //invested 

    else if(currentTrade.getAction().equals("None") && 

!currentTrade.getContract().equals("None")) { 

 

      //invested bull 

      if(currentTrade.getContract().equals("Bull")) { 

 

        if(currentTrade.getNumberOfExtensions() < 4) { 

          if(indexValue > 

currentTrade.getIndexValueAtTradestart(currentTrade.getNumberOfExtensi

ons()) + N.getMA()) { 

            currentTrade.setAction("Buy"); 

            

currentTrade.setNumberOfExtensions(currentTrade.getNumberOfExtensions(

) + 1); 

            

currentTrade.setIndexValueAtTradestart(currentTrade.getNumberOfExtensi

ons(),indexValue); 

          } 

        } 

 

        if(indexValue < hlShort.getLowValue()) { 

          nextTradeVirtual = true; 

          currentTrade.setAction("Sell"); 

        } 

 

        if(indexValue < 

currentTrade.getIndexValueAtTradestart(currentTrade.getNumberOfExtensi

ons()) - 2 * N.getMA()) { 

          currentTrade.setAction("Sell"); 

        } 

 

      } 
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      //invested bear 

      if(currentTrade.getContract().equals("Bear")) { 

 

        if(currentTrade.getNumberOfExtensions() < 4) { 

          if(indexValue < 

currentTrade.getIndexValueAtTradestart(currentTrade.getNumberOfExtensi

ons()) - N.getMA()) { 

            currentTrade.setAction("Buy"); 

            

currentTrade.setNumberOfExtensions(currentTrade.getNumberOfExtensions(

) + 1); 

            

currentTrade.setIndexValueAtTradestart(currentTrade.getNumberOfExtensi

ons(),indexValue); 

          } 

        } 

 

 

        if(indexValue > hlShort.getHighValue()) { 

          nextTradeVirtual = true; 

          currentTrade.setAction("Sell"); 

        } 

 

        if(indexValue > 

currentTrade.getIndexValueAtTradestart(currentTrade.getNumberOfExtensi

ons()) + 2 * N.getMA()) { 

          currentTrade.setAction("Sell"); 

        } 

 

      } 

 

    } 

 

    return currentTrade; 

  } 

} 

 

TurtleStrategyS2.java 

import java.io.*; 

import java.util.*; 

 

public class TurtleStrategyS2 { 

 

  AverageTrueRange ATR = new AverageTrueRange(); 

 

  HighLow hlLong = new HighLow(55); 

  HighLow hlShort = new HighLow(20); 

 

  MovingAverage N = new MovingAverage(20); 

 

  double ATRValue = 0; 

 

  Trade currentTrade = new 

Trade("c:\\TurtleSim\\data\\TurtleStrategy_CurrentTrade.txt"); 

 

  public Trade setUp() throws Exception { 

 

    currentTrade.getTrade(); 

 

    return currentTrade; 
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  } 

 

  public double getN() { 

    return N.getMA(); 

  } 

 

 

  public void updateN(double close, double high, double low) { 

 

    ATRValue = ATR.getATR(close, high, low); 

 

    N.setNextValue(ATRValue); 

 

  } 

 

  public void updateBreakOut(double indexValue) { 

 

    hlLong.setNextValue(indexValue); 

    hlShort.setNextValue(indexValue); 

 

  } 

 

  public Trade makeTradeDecision(double indexValue) { 

 

    //Not invested 

    if (currentTrade.getAction().equals("None") && 

currentTrade.getContract().equals("None")) { 

 

      //Buy Bull Contract 

      if(indexValue > hlLong.getHighValue()) { 

        currentTrade.setAction("Buy"); 

        currentTrade.setContract("Bull"); 

        

currentTrade.setIndexValueAtTradestart(currentTrade.getNumberOfExtensi

ons(),indexValue); 

      } 

 

      //Buy Bear Contract 

      if(indexValue < hlLong.getLowValue()) { 

        currentTrade.setAction("Buy"); 

        currentTrade.setContract("Bear"); 

        

currentTrade.setIndexValueAtTradestart(currentTrade.getNumberOfExtensi

ons(),indexValue); 

      } 

    } 

 

    //invested 

    else if(currentTrade.getAction().equals("None") && 

!currentTrade.getContract().equals("None")) { 

 

      //invested bull 

      if(currentTrade.getContract().equals("Bull")) { 

 

        if(currentTrade.getNumberOfExtensions() < 4) { 

          if(indexValue > 

currentTrade.getIndexValueAtTradestart(currentTrade.getNumberOfExtensi

ons()) + N.getMA()) { 

            currentTrade.setAction("Buy"); 

            

currentTrade.setNumberOfExtensions(currentTrade.getNumberOfExtensions(

) + 1); 
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currentTrade.setIndexValueAtTradestart(currentTrade.getNumberOfExtensi

ons(),indexValue); 

          } 

        } 

 

 

        if(indexValue < hlShort.getLowValue()) { 

          currentTrade.setAction("Sell"); 

        } 

 

        if(indexValue < 

currentTrade.getIndexValueAtTradestart(currentTrade.getNumberOfExtensi

ons()) - 2 * N.getMA()) { 

          currentTrade.setAction("Sell"); 

        } 

 

      } 

 

      //invested bear 

      if(currentTrade.getContract().equals("Bear")) { 

 

        if(currentTrade.getNumberOfExtensions() < 4) { 

          if(indexValue < 

currentTrade.getIndexValueAtTradestart(currentTrade.getNumberOfExtensi

ons()) - N.getMA()) { 

            currentTrade.setAction("Buy"); 

            

currentTrade.setNumberOfExtensions(currentTrade.getNumberOfExtensions(

) + 1); 

            

currentTrade.setIndexValueAtTradestart(currentTrade.getNumberOfExtensi

ons(),indexValue); 

          } 

        } 

 

 

        if(indexValue > hlShort.getHighValue()) { 

          currentTrade.setAction("Sell"); 

        } 

 

        if(indexValue > 

currentTrade.getIndexValueAtTradestart(currentTrade.getNumberOfExtensi

ons()) + 2 * N.getMA()) { 

          currentTrade.setAction("Sell"); 

        } 

 

      } 

 

    } 

 

    return currentTrade; 

  } 

} 

 

AverageTrueRange.java 

public class AverageTrueRange { 

 

  double TR1 = 0; //abs(high - low) 

  double TR2 = 0; //abs(high - close) 

  double TR3 = 0; //abs(low - close) 
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  public double getATR(double close, double high, double low) { 

 

    TR1 = Math.abs(high - low); 

    TR2 = Math.abs(high - close); 

    TR3 = Math.abs(low - close); 

 

    return Math.max(TR1,Math.max(TR2,TR3)); 

  } 

} 

 

HighLow.java 

public class HighLow { 

 

  HighLowListItem current; 

  int length = 0; 

 

  public HighLow(int inLength) { 

    length = inLength; 

    HighLowListItem first = new HighLowListItem(); 

    current = first; 

 

    for(int i = 1; i < length; i++) { 

      HighLowListItem temp = new HighLowListItem(); 

      current.setNext(temp); 

      current = temp; 

    } 

 

    current.setNext(first); 

  } 

 

  public void setNextValue(double value) { 

    current.setValue(value); 

    current = current.getNext(); 

  } 

 

  public double getHighValue() { 

    double highValue = 0; 

 

    for(int i = 0; i < length; i++) { 

 

      if (current.getValue() > highValue) { 

        highValue = current.getValue(); 

      }  

 

      current = current.getNext(); 

    } 

 

    return highValue; 

  } 

 

  public double getLowValue() { 

    double lowValue = 10000000; 

 

    for(int i = 0; i < length; i++) { 

 

      if (current.getValue() < lowValue) { 

        lowValue = current.getValue(); 

      }  

 

      current = current.getNext(); 
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    } 

 

    return lowValue; 

  } 

} 

 

HighLowListItem.java 

public class HighLowListItem { 

 

  private HighLowListItem hlListItem; 

  private double value; 

 

  public HighLowListItem getNext(){ 

    return hlListItem; 

  } 

 

  public void setNext(HighLowListItem next){ 

    hlListItem = next; 

  } 

 

  public double getValue(){ 

    return value; 

  } 

 

  public void setValue(double inValue){ 

    value = inValue; 

  } 

} 

 

MovingAverage.java 

public class MovingAverage { 

 

  MovingAverageListItem current; 

  int MAx = 0; 

 

  public MovingAverage(int inMAx) { 

    MAx = inMAx; 

    MovingAverageListItem first = new MovingAverageListItem(); 

    current = first; 

 

    for(int i = 1; i < MAx; i++) { 

      MovingAverageListItem temp = new MovingAverageListItem(); 

      current.setNext(temp); 

      current = temp; 

    } 

 

    current.setNext(first); 

  } 

 

  public void setNextValue(double value) { 

    current.setValue(value); 

    current = current.getNext(); 

  } 

 

  public double getMA() { 

    double maValue = 0; 

 

    for(int i = 0; i < MAx; i++) { 

      maValue = maValue + current.getValue(); 
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      current = current.getNext(); 

    } 

 

    maValue = maValue/MAx; 

    return maValue; 

  } 

} 

 

MovingAverageListItem.java 

public class MovingAverageListItem { 

 

  private MovingAverageListItem maListItem; 

  private double value; 

 

  public MovingAverageListItem getNext(){ 

    return maListItem; 

  } 

 

  public void setNext(MovingAverageListItem next){ 

    maListItem = next; 

  } 

 

  public double getValue(){ 

    return value; 

  } 

 

  public void setValue(double inValue){ 

    value = inValue; 

  } 

} 

 

Trade.java 

import java.io.*; 

import java.util.*; 

 

public class Trade { 

 

  //Format: 

  // 

  //typeOfTrade: Real/Virtual 

  //numberOfExtensions: The number of times the trade was extended 

  //action: None/Buy/Sell 

  //contract: None/Bull/Bear 

  //numberOfContracts: Number of contracts bought (5 comma separated 

values) 

  //indexValueAtTradestart: Index value at trade start (5 comma 

separated values)   

  //filename: Path and name of the file (not part of file content) 

 

  String typeOfTrade = new String(); 

  int numberOfExtensions = 0; 

  String action = new String(); 

  String contract = new String();  

  double[] numberOfContracts = {0,0,0,0,0}; 

  double[] indexValueAtTradestart = {0,0,0,0,0}; 

  String filename = new String(); 

 

  public Trade() { 

  } 
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  public Trade(String filename) { 

    this.setFilename(filename); 

  }     

   

  public Trade(Trade inTrade) { 

 

    this.setTypeOfTrade(inTrade.getTypeOfTrade());  

    this.setNumberOfExtensions(inTrade.getNumberOfExtensions()); 

    this.setAction(inTrade.getAction()); 

    this.setContract(inTrade.getContract()); 

    for(int i = 0; i < 5; i++) { 

      this.setNumberOfContracts(i, inTrade.getNumberOfContracts(i)); 

    } 

    for(int i = 0; i < 5; i++) { 

      this.setIndexValueAtTradestart(i, 

inTrade.getIndexValueAtTradestart(i)); 

    } 

    this.setFilename(inTrade.getFilename()); 

  

  }   

 

  public String getTypeOfTrade() { 

    return typeOfTrade; 

  } 

 

  public void setTypeOfTrade(String inTypeOfTrade) { 

    typeOfTrade = inTypeOfTrade; 

  } 

 

  public int getNumberOfExtensions() { 

    return numberOfExtensions; 

  } 

 

  public void setNumberOfExtensions(int inNumberOfExtensions) { 

    numberOfExtensions = inNumberOfExtensions; 

  } 

 

  public String getAction() { 

    return action; 

  } 

 

  public void setAction(String inAction) { 

    action = inAction; 

  } 

 

  public String getContract() { 

    return contract; 

  } 

 

  public void setContract(String inContract) { 

    contract = inContract; 

  } 

 

  public double getNumberOfContracts(int counter) { 

    return numberOfContracts[counter]; 

  } 

 

  public void setNumberOfContracts(int counter, double contracts) { 

    numberOfContracts[counter] = contracts; 

  } 

 

  public double getIndexValueAtTradestart(int counter) { 
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    return indexValueAtTradestart[counter]; 

  } 

 

  public void setIndexValueAtTradestart(int counter, double index) { 

    indexValueAtTradestart[counter] = index; 

  } 

 

  public String getFilename() { 

    return filename; 

  } 

 

  public void setFilename(String inFilename) { 

    filename = inFilename; 

  } 

 

  public void getTrade() throws Exception { 

     

    BufferedReader br = new BufferedReader(new 

FileReader(this.getFilename())); 

 

    this.setTypeOfTrade(br.readLine()); 

    this.setNumberOfExtensions(Integer.parseInt(br.readLine())); 

    this.setAction(br.readLine()); 

    this.setContract(br.readLine()); 

 

    String contractsList = br.readLine(); 

    String contracts = new String(); 

     

    for(int i = 0; i < 5; i++) { 

 

      if (i < 4) { 

        contracts = 

contractsList.substring(0,contractsList.indexOf(",")); 

        contractsList = 

contractsList.substring(contractsList.indexOf(",")+1); 

      } 

      else { 

        contracts = contractsList; 

      } 

 

      this.setNumberOfContracts(i, Double.parseDouble(contracts)); 

 

    } 

  

 

    String indexList = br.readLine(); 

    String index = new String(); 

 

    for(int i = 0; i < 5; i++) { 

 

      if (i < 4) { 

        index = indexList.substring(0,indexList.indexOf(",")); 

        indexList = indexList.substring(indexList.indexOf(",")+1); 

      } 

      else { 

        index = indexList; 

      } 

 

      this.setIndexValueAtTradestart(i, Double.parseDouble(index)); 

 

    } 
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    br.close(); 

 

  } 

 

  public void storeTrade() throws Exception { 

    PrintWriter writer = new PrintWriter(new FileOutputStream(new 

File(this.getFilename()))); 

 

    writer.print(this.getTypeOfTrade() + "\r\n"); 

    writer.print(new Integer(this.getNumberOfExtensions()).toString() 

+ "\r\n"); 

    writer.print(this.getAction() + "\r\n"); 

    writer.print(this.getContract() + "\r\n"); 

 

    String contractsList = new String(""); 

 

    for(int i = 0; i < 5; i++) { 

      contractsList = contractsList + new 

Double(this.getNumberOfContracts(i)).toString(); 

      if (i < 4) { 

        contractsList = contractsList + ","; 

      } 

    } 

 

    writer.print(contractsList + "\r\n"); 

 

    String indexList = new String(""); 

 

    for(int i = 0; i < 5; i++) { 

      indexList = indexList + new 

Double(this.getIndexValueAtTradestart(i)).toString(); 

      if (i < 4) { 

        indexList = indexList + ","; 

      } 

    } 

 

    writer.print(indexList + "\r\n"); 

    writer.flush(); 

 

    writer.close(); 

  } 

} 

 

TurtleStrategy_CurrentTrade.txt 

Real 

0 

None 

None 

0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 

0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 

 

Dollars_Per_Point.txt 

US 10 Year T-Note Futures Historical Data.csv, 1000 

US 30 Year T-Bond Futures Historical Data.csv, 1000 

Eurodollar Futures Historical Data.csv, 2500 

USD CHF Historical Data.csv, 125000 

GBP USD Historical Data.csv, 62500 

USD JPY Historical Data.csv, 125000 

USD CAD Historical Data.csv, 100000 
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SP 500 Historical Data.csv, 50 

US Cotton _2 Futures Historical Data.csv, 500 

US Cocoa Futures Historical Data.csv, 10 

US Coffee C Futures Historical Data.csv, 375 

US Sugar _11 Futures Historical Data.csv, 1120 

Gold Futures Historical Data.csv, 100 

Silver Futures Historical Data.csv, 5000 

Copper Futures Historical Data.csv, 25000 

Crude Oil WTI Futures Historical Data.csv, 1000 

Heating Oil Futures Historical Data.csv, 42000 

Gasoline RBOB Futures Historical Data.csv, 42000 



  

 

XVIII 

Bilaga B Årliga avkastningar 

10-års US 
Treasury Bond    

    

 Buy-and-Hold S1 S2 

2012 1,27% -5,41% -8,11% 

2013 -7,33% -1,52% 1,41% 

2014 3,05% -2,20% -17,22% 

2015 -0,70% -3,89% -10,33% 

2016 -1,29% -1,64% 16,93% 

 

30-års US 
Treasury Bond    

    

 Buy-and-Hold S1 S2 

2012 1,86% -9,48% -8,39% 

2013 -13,01% -1,67% -2,11% 

2014 12,66% -3,94% -17,03% 

2015 6,36% -1,90% -6,02% 

2016 -2,01% -0,38% 16,89% 

 

Eurodollar    

    

 Buy-and-Hold S1 S2 

2012 0,29% -15,47% 13,92% 

2013 0,05% -8,36% -22,13% 

2014 0,00% -9,78% -15,94% 

2015 -0,37% -35,01% -25,20% 

2016 -0,38% 6,09% 14,03% 

 

Schweiziska 
Franc    

    

 Buy-and-Hold S1 S2 

2012 -2,50% -3,20% -10,38% 

2013 -2,46% -0,99% -14,50% 

2014 11,32% 0,00% 57,94% 

2015 0,79% -1,00% -67,12% 

2016 1,63% 0,00% -1,07% 

 

 

 

 

 



  

 

XIX 

Brittiska Pund    

    

 Buy-and-Hold S1 S2 

2012 4,52% 0,81% -15,66% 

2013 1,88% -1,25% 7,47% 

2014 -5,94% -2,44% 43,54% 

2015 -5,37% -4,54% -2,91% 

2016 -16,29% 12,52% -10,91% 

 

Japanska Yen    

    

 Buy-and-Hold S1 S2 

2012 12,82% -7,74% 12,19% 

2013 21,39% -1,36% 57,70% 

2014 13,65% 0,00% 11,42% 

2015 0,53% -3,13% -11,09% 

2016 -2,85% 6,23% 22,12% 

 

Kanadensiska 
Dollar    

    

 Buy-and-Hold S1 S2 

2012 -2,90% -1,45% -6,51% 

2013 7,07% 3,47% -9,99% 

2014 9,39% 0,00% 27,51% 

2015 19,10% 0,00% 56,98% 

2016 -2,95% -0,66% 0,91% 

 

S&P500    

    

 Buy-and-Hold S1 S2 

2012 13,41% 1,42% 4,18% 

2013 29,60% -5,26% -6,83% 

2014 11,39% -5,54% -22,36% 

2015 -0,73% -6,28% -7,93% 

2016 9,54% 1,96% -7,25% 

 

Bomull    

    

 Buy-and-Hold S1 S2 

2012 -17,64% -2,44% -6,35% 

2013 12,61% -16,44% 7,98% 

2014 -28,86% -1,10% 3,61% 

2015 5,03% -0,38% -14,46% 

2016 11,66% -1,83% -4,09% 

 



  

 

XX 

Kakao    

    

 Buy-and-Hold S1 S2 

2012 6,02% -7,95% -3,05% 

2013 21,15% 0,30% 11,04% 

2014 7,42% 0,04% -13,91% 

2015 7,63% -12,19% -8,24% 

2016 -31,77% 4,63% 28,03% 

 

Kaffe    

    

 Buy-and-Hold S1 S2 

2012 -36,61% -8,43% -2,78% 

2013 -23,02% -2,45% -11,25% 

2014 50,50% -6,92% 18,80% 

2015 -23,95% -11,66% -10,38% 

2016 8,17% -6,55% -9,32% 

 

Socker    

    

 Buy-and-Hold S1 S2 

2012 -16,27% -4,36% -10,82% 

2013 -15,89% -7,81% -13,73% 

2014 -11,52% 16,17% -3,68% 

2015 4,96% -3,67% -9,49% 

2016 28,02% 0,00% -1,53% 

 

Guld    

    

 Buy-and-Hold S1 S2 

2012 6,96% 23,62% 4,03% 

2013 -28,24% -12,92% -17,03% 

2014 -1,50% -1,78% -8,31% 

2015 -10,44% -2,38% -9,95% 

2016 8,46% 10,72% 2,23% 

 

Silver    

    

 Buy-and-Hold S1 S2 

2012 8,24% 83,02% 18,79% 

2013 -35,91% 1,63% -15,77% 

2014 -19,51% 1,55% 18,28% 

2015 -11,32% -7,01% -19,70% 

2016 16,58% 0,58% -1,87% 

 

 



  

 

XXI 

Koppar    

    

 Buy-and-Hold S1 S2 

2012 6,09% 2,93% -3,61% 

2013 -5,47% 5,98% -5,84% 

2014 -17,55% -9,60% -10,64% 

2015 -25,09% 5,30% 4,64% 

2016 17,50% 67,85% 14,00% 

 

Råolja    

    

 Buy-and-Hold S1 S2 

2012 -7,09% -1,70% 0,45% 

2013 7,19% -4,47% -4,27% 

2014 -45,87% 0,00% 74,52% 

2015 -30,47% -1,12% -3,62% 

2016 45,03% -0,82% -2,11% 

 

Värmeolja    

    

 Buy-and-Hold S1 S2 

2012 3,75% -5,38% 14,49% 

2013 1,05% -4,86% -15,35% 

2014 -39,99% -2,22% 24,81% 

2015 -40,39% 4,93% 12,16% 

2016 54,84% 0,58% -9,66% 

 

Blyfri bensin    

    

 Buy-and-Hold S1 S2 

2012 4,68% 32,78% -5,60% 

2013 -0,93% -0,98% -14,27% 

2014 -48,48% 0,00% 15,12% 

2015 -11,72% 0,00% 5,25% 

2016 31,41% -4,66% -8,34% 

 


