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Abstract 

Master Thesis in Business Administration, School of Business and Economics at 

the Linnaeus University, 2015 

Authors: Alexander Apell and Mattias Eriksson 

Supervisor: Magnus Willesson 

Examiner: Sven-Olof Yrjö Collin 

Title: Does the econometric failure of UIP have any economic meaning? 

 

Background and problem: During the last decades, economists have been trying 

to solve the forward premium puzzle. The solutions from empirical research have 

not given satisfying results. The empirical failure of UIP has been taken as 

evidence that the currency market is not efficient. 

 

Purpose: We aim to look at the forward premium puzzle with new eyes, and test 

if statistical failure have any economic meaning or if it is a statistical 

phenomenon. We will include transaction costs into our test. 

 

Method: We are going to replicate a standardized regression for UIP, and 

compare the results with previous research. Further, we will use a carry trade 

strategy as presented by Olmo and Pilbeam (2011) to test if the previous result has 

any economic meaning. Finally will we include the transaction costs in the carry 

trade strategy to see if the spread could explain the results. 

 

Conclusions: Our regression results indicated that ten out of twelve currency 

pairs show signs of the forward premium puzzle. The number of currency pair 

sank to seven out of twelve after our first carry trade test. When we applied the 

transaction costs to the test we found that only one currency pair showed signs of 

an abnormal return. 
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Sammanfattning 

Civilekonomuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet, 2015 

Författare: Alexander Apell and Mattias Eriksson 

Handledare: Magnus Willesson 

Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin 

Titel: Har UIP:s misslyckande en ekonomisk innebörd? 

 

Bakgrund och problem: Forskare har under de senaste decennierna försökt finna 

förklaringar kring den finansiella gåta, känd som the forward premium puzzel, 

som har visat sig på valutamarknaden. Denna finansiella gåta har skapats då 

forskare sett statistiska avvikelserna från det öppna ränteparitetet (UIP) på 

valutamarknaden. UIP förutsätter att det inte ska finnas någon skillnad i 

avkastning mellan att hålla kapital i olika valutor, vilket empiriskt har visat sig 

inte stämmer. Detta misslyckande har tagits som bevis för att valutamarknaden är 

ineffektiv och att valutaspekulerare kan erhålla en överavkastning.  

 

Syfte: Syftet med studien har varit att genom ett lönsamhetstest, med SEK som 

grundvaluta, undersöka huruvida valutamarknaden har varit effektiv under åren 

1997-2012. 

 

Metod: Studien utgår från en deduktiv forskningsansats där den teoretiska 

grunden utgörs av den effektiva marknadshypotesen. Den kvantitativa 

forskningsmetoden bygger på uppgifter från Datastream om valutors utveckling 

mellan åren 1997-2012. 

 

Slutsatser: Vår regression visade på att tio utav tolv valutapar återspeglade the 

forward premium puzzel. Vid ett lönsamhetstest utan transaktionskostnader sjönk 

siffran till sju av tolv valutapar. Denna siffra sjönk ytterligare då bara ett av tolv 

valutapar kunde visa på att det skulle kunna vara möjligt att generera en 

överavkastning på valutamarknaden när transaktionskostnader inkluderades i 

lönsamhetstestet.  
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Kapitel 1: Inledning 
 

inledningen beskrivs bakgrunden till de problem som studien syftar till att 

undersöka. Makro- och mikroperspektivet beskrivs och perspektiven ställs 

emot varandra i problemdiskussionen, vilket sedan leder fram till vad 

studien ska bidra med. Avslutningsvis följs inledningen av en problemformulering 

och ett syfte med studien. 

1.1 Bakgrund 

En effektiv marknad är en marknad där all tillgänglig information återspeglas i 

priset, det vill säga ingen aktör kan dra nytta av privat information för att 

systematiskt erhålla en högre avkastning än marknaden (Fama, 1991). 

 

Frågan om effektiva marknader är en central del av investeringsvärderingar. Om 

marknaden är effektiv, ger marknadspriset den bästa uppskattningen av värdet och 

processen att värdera kommer då att handla om att rättfärdiga marknadspriset. Om 

antagandet om effektiva marknader inte stämmer, skulle det finnas avvikelser från 

det sanna värdet och processen skulle då inriktas på att rimligt uppskatta värdet. 

Marknaden måste över tiden åtgärda sin felvärdering och bli effektiv för att 

investerare ska kunna dra nytta av kortsiktiga felvärderingar och få en 

överavkastning (Damodaran, 2002).  

 

Det öppna ränteparitetet (UIP) är ett grundläggande begrepp inom finansiell teori 

som förutsätter att oavsett om en placering sker i hemlandet eller utland ska 

avkastningen vara densamma. Emiriska studier angående UIP har lett fram till en 

finansiell gåta på grund av dess misslyckande. Misslyckandet består i att det 

empiriskt gått att visa att valutor som förväntas depreciera i själva verket tenderar 

att appreciera. Detta misslyckande har legat som teoretisk grund för att hitta 

strategier som utnyttjar misslyckandet och skapar en överavkastning. Något som 

ska vara omöjligt att göra om ränteparitetet håller (Olmo och Pilbeam, 2011). 

 

Det finns en mängd studier som har testat om valutamarknaden historiskt har varit 

effektiv. Dessa studier har till största del bestått i att testa öppna ränteparitetet 

empiriskt genom ekonometriska modeller av makroekonomisk karaktär. Den stora 

mängden forskning kring UIP har utifrån regressioner visat att UIP inte håller 

I 
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empiriskt (Bilson, 1981; Fama, 1984; Hodrick, 1987; Engel 1996). De statistiska 

avvikelserna från UIP har varit svårförklarade och kallas för forward premium 

puzzel
1
(terminspremiegåtan) och antyder att valutamarknaden innehåller 

anomalier. Inom litteraturen beskrivs metoder för att utnyttja forward premium 

puzzel. En av dessa strategier kallas carry-trade, vilket är en metod som ska 

generera en onaturlig hög avkastning. Olika typer av carry trade-strategier har 

uppkommit, där forskare försöker visa på att deras tillvägagångssätt på ett bra sätt 

utnyttjar marknadsanomalin. Exempelvis finns strategier som försöker diversifiera 

bort olika risker, där de använder olika former av hävstänger som bygger på 

volatilitetsmått (Burnside et al, 2008; Darvas, 2009; Bhansali, 2007). I grunden 

bygger alla dessa strategier på samma princip; en investerare lånar ett givet belopp 

i en valuta kopplad till en låg ränta (finansieringsvaluta), för att växla över lånet 

till en valuta som är kopplad till en högre ränta (målvaluta) där lånet sedan 

placeras till den högre räntan (Cavallo, 2006). 

 

Fungerar strategier som carry trade innebär det att arbitragemöjligheter kan 

existera på valutamarknaden vilket har gjort det intressant för forskare att närmare 

undersökta det öppna ränteparitetet (UIP). Dels blir det intressant ur ett 

investeringsperspektiv då det finns möjlighet för investerare att utnyttja ett fel i 

marknaden och på så sätt tjäna pengar. Det blir även intressant då det inte bara är 

det öppna ränteparitetet som påverkas utan även de icke kurssäkrade 

räntepariteten som bygger på att UIP stämmer. Det icke kurssäkrade 

räntepariteten förutsätter att terminskursen ska vara en uppskattning av den 

framtida spotkursen (Taylor, 2002). Stämmer inte det första antagandet går det 

heller inte att anta att det andra gör det. Utöver detta blir det intressant då många 

modeller, såväl teoretiska som empiriska, bygger på att det öppna ränteparitetet 

håller. Skulle det inte göra det skulle det innebära att många ekonomiska modeller 

bygger på felaktiga grunder.    

 

 

                                                 
1
En valuta ska vara en terminsrabatt när den framtida avistakursen förväntas försvagas till ett lägre 

värde än den aktuella avistakursen. Det omvända förhållandet gäller för en terminspremie. Denna 

terminspremiumgåta handlar om att en terminspremie uppstår när en framtida terminsrabatt 

förväntas. Detta är en finansiell gåta, som vi i denna uppsats kommer benämna som the forward 

premium puzzel, terminspremiegåtaneller finansiell gåta. 
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1.2 Problemdiskussion 

De senaste decennierna har valutamarknaden ökat både i storlek och i betydelse. 

Denna ökning beror dels på den ökade internationella handeln och på de 

avregleringar av finansiella marknader som skett i USA och Japan (Krugman et 

al, 2012).  

 

Valutahandel sker av flera anledningar, till exempel för att underlätta 

internationell handel eller i ett spekulativt syfte för att få avkastning på kapital. De 

aktörer som främst använder valutahandeln i spekulativt syfte är finansiella 

institutioner och då främst hedgefonder (King et al, 2011).  

 

Valutamarknaden har sin plats på den decentraliserade marknaden. En 

decentraliserad marknad innebär att mäklare, kunder och marknadsgaranter är 

spridda ifrån varandra. Handeln sker därför via datorer, telefon eller via privata 

möten (Wolinsky, 1990; Schwartz, 1988). I början av 1980-talet skedde 

valutahandeln oftast via telefon vilket gjorde att öppenheten var låg och 

transaktionskostnaderna höga. Transaktionskostnaderna på valutamarknaden för 

kunden är den skillnaden som finns mellan kundens köp- och säljkurs, kallad 

spread. I början på 1990-talet infördes elektroniska mäklare till interdealer-

marknaden
2
 vilket ledde till att öppenheten ökade, transaktionskostnaderna gick 

ner och ökad handelsvolym. Utvecklingen fortsatte under 2000-talet när nya 

plattformar skapades och transaktionskostnaderna minskade ytterligare. 

Införandet av den elektroniska handeln har bidragit till en bättre och smidigare 

handel för kunder vilket sin tur har resulterat i att den spekulativa handeln har 

ökat (King et al, 2011). 

 

Under de senaste decennierna har växelkurserna i de ledande i-länderna haft stora 

och betydande rörelser i valutorna som inte har kunnat förklaras av grundläggande 

makroekonomi (se Frankel och Rose, 1995; Taylor, 1995; Flood och Taylor, 

1996). Lyons (2001), Flood och Taylor (1996) samt Taylor (1995) har försökt 

förstå rörelserna genom att undersöka mikrostrukturen på valutamarknaden. 

                                                 
2På valutamarknaden finns en av de mer kända interdealer-marknaderna. Interdealer-marknaden är 

en handelsplats som normalt endast banker och finansiella institutioner har tillträde till. Denna 

marknad kännetecknas av stora transaktionsvolymer och små skillnader mellan köp- och 

säljkursen. 
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Denna mikrostruktur behandlar aspekter gällande valutamarknaden. Aspekter som 

till exempel överföring av information mellan aktörer, beteende hos aktörer, 

vikten av orderflödet och konsekvenserna av handelsvolymen och 

valutakursvolatiliteten. Det finns stora kontraster i litteraturen gällande mikro- och 

makrostrukturens olika synsätt. Mikrostruktur ses av många makroförespråkare 

som ett radikalt avsteg från det traditionella förhållningssättet gällande 

växelkurser när det kommer till antagandena som görs. Inom makrostrukturen 

antas att endast offentlig information är relevant när det kommer till växelkurser, 

att aktörer som sysslar med valutaterminskontrakt är homogena och att 

mekanismerna som använd för handel är obetydlig (Lyons, 2001).  Dessa 

antaganden ställer sig mikrostrukturen emot.  Mikrostrukturen utgår inte från 

förhållandet gällande att det är efterfrågan på valuta som påverkar växelkursen. 

Den fokuserar mer på beteende och samspel som råder på valutamarknaden och 

de mekanismer som styr handeln, något som makrostrukturen avfärdar som 

oviktiga detaljer. Ett samspel mellan de olika perspektiven finns inte utan de olika 

skolorna ses som separata (Lyons, 2001).  

 

De statistiska avvikelserna från UIP som setts på valutamarknaden under historien 

har ur ett makroekonomiskt perspektiv lett fram till forskning som försökt förklara 

dessa avvikelser teoretiskt och empiriskt. Fram till början av 2000-talet var det 

enbart genom det makroekonomiska perspektivet förklaringen skulle finnas. 

Några av de vanligaste förklaringarna har varit en riskpremie, oväntade händelser 

på marknaden, ett pesoproblem, irrationella spekulationer eller prognosfel (se Al-

Zoubi, 2011; Lewis, 1995). Ingen av dessa förklaringar har dock varit helt 

tillfredställande i att förklara UIP:s empiriska misslyckande, då forskare har varit 

oeniga gällande de olika förklaringarna. Exempelvis godtog Cavaglia et al (1994) 

förklaringen om att det är en riskpremie som ligger bakom de anmärkningsvärda 

rörelserna på valutamarknaden, medan samma förklaring har förkastats av Cumby 

(1988) och senare även av Frankel och Froot (1989). 

 

En stor mängd forskning har lagts ner på att förklara valutamarknaden utifrån ett 

makroekonomiskt perspektiv där forskare har accepterat UIP:s empiriska 

misslyckande (Bilson, 1981; Fama, 1984; Hodrick, 1987; Engel 1996). Metoderna 

för att förklara denna anomali på valutamarknaden har utvecklats och blivit mer 
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sofistikerade men detta synsätts förklaringar är trots detta inte tillfredställande nog 

(Flood och Taylor, 1996; Lyons, 2001). För det makroekonomiska perspektivet 

kan detta liknas vid en olöslig finansiell gåta känd som forward premium puzzle. 

En annan syn på valutamarknaden beskrivs av Lyons (2001), där författaren 

behandlade UIP:s misslyckande och skrev att forskare som testar och utvecklar 

det makroekonomiska perspektivet och ekonometriska modellen har kommit till 

en återvändsgränd i att förklara avvikelserna. Här efterlystes istället ett nytt 

synsätt på valutamarknaden, där mikrostrukturen skulle kunna ge nytt hopp om att 

lösa den finansiella gåtan. Mikrostrukturen inom valutamarknaden består, i grova 

drag, av orderflöde och spreaden. Förespråkare för detta synsätt menar därför att 

det behövs ny forskning som inkluderar mikrovariabler för att kunna förklara 

valutamarknadens beteende (Flood och Taylor, 1996; Lyons, 2001). 

 

Flood och Taylor (1996) ställer sig kritiska till att makroekonomiska variabler kan 

ge en förklaring till valutamarknadens kortsiktiga beteende. Författarna efterfrågar 

därför nu mer forskning på valutamarknadens mikrovariabler som enligt dem 

skulle kunna sprida nytt ljus över rörelserna på valutamarknaden (Flood och 

Taylor, 1996). På grund av att de makroekonomiska förklaringarna har kört fast 

har senare forskning istället inriktats på att förklara valutamarknadens anomali 

genom mikroekonomiska variabler.  

 

UIP innebär att det inte ska finnas någon systematisk skillnad i avkastning mellan 

att hålla kapital i olika valutor. Innebörden av att UIP inte håller vid statistiska test 

har ur det makroekonomiska perspektivet tagits som bevis för att 

valutamarknaden är ineffektiv och att valutaspekulanter kan erhålla en 

överavkastning (Olmo och Pilbeam, 2009).  Det skulle innebära, sett från det 

makroekonomiska perspektivet, att individer skulle kunna utnyttja ineffektiviteten 

och därigenom få en överavkastning på satsat kapital. Detta motsägs dock av 

andra forskare då ett misslyckande i ineffektiviteten av marknaden inte behöver 

betyda att någon investerare kan dra fördel i form av avkastning på grund av 

misslyckandet.  

 

Om det är kostsamt att lära sig om felprissättningar eller om det krävs resurser 

som kostar för att utnyttja misslyckandet kan det förklara varför individer inte 
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ingriper och försöker korrigera felprissättningar (Barberis och Thaler, 2003). Den 

kostsamma resursen kan i detta fall vara spreaden, det vill säga 

transaktionskostnaderna, vilket det tas hänsyn till inom mikroperspektivet.  

 

Skulle ett lönsamhetstest visa på att det inte går att utnyttja de statistiska 

avvikelserna från UIP för att erhålla en överavkastning, tyder det på att UIP:s 

empiriska misslyckande inte har någon egentlig ekonomisk innebörd. Skulle det 

inte gå att realisera någon överavkastning, utan endast genom empiriska studier, 

skulle dess ekonomiska innebörd inte vara lika betydelsefull. Detta på grund av att 

ingen investerare faktiskt skulle kunna dra någon fördel och utnyttja 

misslyckandet för att på så sätt få en överavkastning. Misslyckandet kan då inte 

ses som bevis för ineffektivitet på valutamarknaden (Olmo och Pilbeam, 2009). 

Det skulle istället kunna bero på att testen inte utförts på rätt sätt med rätt 

variabler. De empiriska testen som används för att testa marknadens effektivitet 

har även blivit kritiserade, eftersom många av de empiriska anomalierna inom 

finansiell ekonomi uppstår i själva testen (Fama, 1991). 

 

Olmo och Pilbeam kom med hjälp av deras carry trade-test fram till att de gick att 

få en överavkastning när det gällde förhållandet mellan USD/EUR och USD/GBP. 

De fann dock att det inte gick att göra en överavkastning med hjälp av carry trade 

med valutorna USD/CHF och USD/JPY. Olmo och Pilbeam är inte säkra på om 

avvikelserna från UIP är ett statistiskt eller ekonomiskt fenomen. De statistiska 

misslyckanden som påvisats i UIP beskrivs av Burnside som stark. Burnside 

(2006) kommer i sitt test fram till att den verkliga överavkastningen som en 

investerare kan få, tycks bli relativt liten.  

 

Transaktionskostnaderna, även kallad spreaden, har minskat i takt med 

utvecklingen som skett i och med införandet av elektronisk handel i början av 

1980-talet. Denna mikrovariabel bör således få mindre inverkan på lönsamheten 

ju lägre den blir. Valutor som används av Olmo och Pilbeam samt Burneside är 

mycket likvida, vilket har gjort att transaktionskostnaderna ligger på låga nivåer. 

Därför är det av intresse att utföra ett lönsamhetstest med carry trade-strategier 

utifrån en mindre likvid valuta. Vi ska därför testa UIP:s lönsamhet med den 
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svenska kronan som bas utifrån carry trade-strategier, med fokus på det 

mikroekonomiska perspektivet i form av transaktionskostnader. 

 

1.3 Tidigare forskning 

Det har gjorts flera studier som testat lönsamheten på valutamarknaden, främst 

utifrån teknisk analys (se exempelvis Levich och Thomas, 1993). Där har 

regressioner gjorts där hänsyn endast tagits till makrovariabler. Det kan bero på 

att det är svårt att uppskatta spreaden som varit över tid. Det finns därför få 

empiriska lönsamhetstest som utnyttjar UIP:s ekonometriska misslyckande i form 

av carry trade (se Burneside et al, 2006; Olmo och Pilbeam, 2009, 2011). Inget av 

dessa lönsamhetstest har innefattat transaktionskostnader.  

 

Fama (1984) testar i sin studie UIP genom två komponenter, den framtida 

förväntade avistakursen och en riskpremie. Fama kunde visa att båda 

komponenterna varierar över tid och att denna variation kan bero på riskpremien 

och även att riskpremien och den framtida förväntade avistakursen är negativt 

korrelerade. Denna upptäckt är grunden till the forward premium puzzle. Denna 

förklaring godtogs av Cavaglia et al (1994). Förklaring om en riskpremie har dock 

förkastades av Froot och Frankel (1989). De kunde inte heller se att riskpremien 

skulle vara mer volatil än förväntat. Baillie och Bollersley (2001) kom några år 

senare fram till liknande resultat som Froot och Frankel (1989), de kom fram till 

att om en riskpremie existerar, är den oerhört liten. Baillie och Bollersley (2001) 

beskriver the forward premium puzzle som ett statistiskt fenomen. 

Flood och Rose (2001) studerar UIP i utvecklingsländer under kristider de senaste 

hundra åren. De kommer fram till att UIP har fungerat bättre för länder som varit i 

kris, då både räntor och valutakurser haft högre volatilitet. De har i de undersökta 

länderna kunnat se att UIP inte håller men resultaten visar ändå på att länder med 

hög ränta tenderar till att ha valutor som deprecierar.  

Olmo och Pilbeam (2009) samt Bakaert och Hodrick (1993) påpekar att det kan 

ha varit fel i de statistiska modellerna, insamlingen av data, eller utelämnade av 

variabler som lett fram till denna finansiella gåta. Bekaert och Hodrick (1993) och 

Taylor (1995) tar upp systematiska prognosfel som en möjlig förklaring i sina 
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studier, då investerare kan behöva tid för att reagera på politiska förändringar. 

Detta beskrivs som ett rationellt beteende och kan vara en del i att förklara the 

forward premie puzzel. Det politiska styret har även en del i pesoproblemet som 

Lewis (1995) och Kaminski (1993) beskriver som en del av den finansiella gåtan. 

Pesoproblemet uppkommer när investerare agerar efter förväntningar av framtida 

förändringar i politiska händelser. 

Burnside et al (2007) tar upp adverse selection (snedvridet urval) som en möjlig 

förklaring, där problemet bygger på förhållandet mellan aktörerna på 

valutamarknaden. Aktörer överreagerar på information om framtida inflation 

vilket leder till att det blir problem i förhållandet mellan terminskursen och 

avistakursen. Denna obalans kan förklara hur det kan gå att hitta lönsamma carry 

trade-strategier (Burnside et al, 2007).  James et al (2009) finner i sin studie att det 

funnits handelsstrategier som har varit lönsamma då valutamarknaden inte varit 

effektiv de senaste decennierna.  

 

Det finns tillsynes en mängd studier som försökt förklara den finansiella gåtan på 

olika sätt där de tidigare studierna varit av makroekonomisk karaktär och de 

senare även tagit hänsyn till mikroperspektivet. Både de tidigare studierna som 

fokuserat på makroperspektivet och de senare som inkluderat mikroperspektivet 

har försökt förklara effektiviteten på valutamarknaden och undersökt om en 

överavkastning har varit möjlig att uppnå. Då de makroekonomiska förklaringar 

kommit till en återvändsgränd gällande sina förklaringar av den finansiella gåtan, 

som funnits på valutamarknaden, vill vi istället efterlikna studierna som inkluderat 

mikrovariabler. Den forskning som gjorts med lönsamhetstest har utifrån dessa 

kunnat dra slutsatser om huruvida valutamarknaden är effektiv eller inte, varför ett 

liknande upplägg passat bra för vår studie. 

 

Många tidigare studier har testat UIP genom regressionstest ur ett 

makroperspektiv (Bilson, 1981; Fama, 1984; Hodrick, 1987; Engel 1996). Då 

förklaringarna till att UIP inte håller när regressioner gjorts har förklaringar till 

orsaken sökts på annat sätt. Flood och Taylor (1996) och Lyons (2001) menar 

därför på att ett nytt mikroekonomiskt synsätt kan ge en förklaring till den olösta 

finansiella gåtan.  
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1.4 Studiens bidrag 

Genom att inkludera transaktionskostnader i ett lönsamhetstest där UIP prövas, 

bidrar vi med ny kunskap gällande om UIP håller i ett empirisk lönsamhetstest. 

Tidigare har liknande lönsamhetstest gjorts men dessa har inte inkluderat 

transaktionskostnader (se Burneside, 2006; Olmo och Pilbeam, 2009, 2011) vilket 

gör att vår studie kan visa om det faktiskt går att generera någon överavkastning 

på UIP:s misslyckande. Vi har i vår studie även inkluderat fler valutor än vad som 

tidigare prövats (tolv valutapar) och testar dessa valutor mot svenska kronan. 

Genom att öka antalet valutor får vi ett större urval och möjlighet att få ett mer 

pålitligt resultat. Att använda en mindre likvid valuta kan bidra till förståelse för 

huruvida det påverkar resultatet om valutan har hög likviditet eller inte, då test 

redan utförts med de mest likvida valutorna (se Burneside et al, 2006, Olmo och 

Pilbeam, 2009, 2011). Vårt test blir en vidareutveckling av Olmo och Pilbeams 

studie då vi inkluderat en spread. Tidsperioden för vår uppsats skiljer sig från 

tidigare studier då den sträcker sig mellan år 1997-2012 till skillnad från Burnside 

et al (2006) som sträcker sig mellan år 1976-2005 och Olmo och Pilbeams (2009) 

studie som är mellan år 1978-2006. 

 

Genom vårt lönsamhetstest som tar hänsyn till transaktionskostnader bidrar vi 

med att undersöka om ett misslyckande i UIP har en ekonomisk innebörd. Vi 

kommer både att göra ett lönsamhetstest som inkluderar transaktionskostnader 

och ett som inte gör det. Därför kommer vi, till skillnad från liknande studier, 

skapa en möjlighet att jämföra hur stor skillnaden blir med och utan 

transaktionskostnader. Vi kan då dra slutsatser gällande hur mycket 

transaktionskostnaderna kan bidra med att förklara huruvida valutamarknaden 

varit effektiv. Vi bidrar genom att med en uppskattat spread, visa om det varit 

möjligt att få en överavkastning på valutamarknaden. Skulle det visa sig att 

valutamarknaden inte varit effektiv skulle det vara intressant för investerare då det 

funnits en möjlighet att generera en överavkastning genom en viss 

investeringsstrategi. Visar resultatet på att marknaden varit effektiv om 

transaktionskostnader inkluderas har inte möjligheten att generera en 

överavkastning varit möjlig, varken emiriskt eller praktiskt.  

 



 16 

1.5 Problemformulering 

Har UIP:s statistiska misslyckande en faktisk ekonomisk innebörd? 

 

1.6 Syfte 

Med utgångspunkt från den effektiva marknadshypotesen vill vi med ett 

lönsamhetstest undersöka huruvida valutamarknaden varit effektivt eller inte 

mellan åren 1997-2012. Utifrån detta test vill vi sedan kunna dra en slutsats om 

detta har en ekonomisk innebörd. 
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1.7 Disposition 

Kapitel 2 Metod 

I detta kapitel redogörs för relationen mellan teori och empiri. I metoddelen 

beskrivs målen med studien och även hur målen ska uppnås.  

Kapitel 3 Teoretisk referensram och litteraturgenomgång 

I den teoretiska referensramen beskrivs förhållandena som gäller för UIP och CIP. 

I litteraturgenomgången behandlas inledningsvis den effektiva 

marknadshypotesen och sedan beskrivs UIP. Avslutningsvis beskrivs spreaden 

och vilken inverkan den kan ha på vårt lönsamhetstest.   

Kapitel 4 Empirisk metod 

I detta kapitel presenteras bland annat valutahandels utveckling, 

undersökningsmetod, datainsamling och urval. Vi för en diskussion om behovet 

av data, hur insamlingen gått till och hur vi praktiskt genomfört vårt test.  

Kapitel 5 Empirisk analys och sammanfattande analys 

I empiriska analyskapitlet presenteras och analyseras insamlad data och 

härledningar görs från vår teoretiska referensram. Här presenteras resultaten från 

regressionen och lönsamhetstesten. 

Kapitel 6 Slutsatser 

Kapitlet kommer att bestå av diskussioner gällande analys- och teoridelen där vi 

syftar till att förklara analysens samband och de teoretiska resonemang som förts. 

I detta kapitel kommer även en sammanfattning göras på resultaten och de 

slutsatser vi kommit fram till. 
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Kapitel 2: Metod 

etodkapitlet presenterar förklaringar och argument för de 

metodologiska val vi har gjort när det kommer till att uppnå syftet på 

vår studie. Kapitlet syftar till att redogöra och förklara förhållandet 

mellan teori och empiri. Vi argumenterar för varför vi valt de metodansatser vi 

valt.  

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Syftet med vår studie är att undersöka huruvida valutamarknaden varit effektiv 

eller inte mellan åren 1997-2012. Att förstå och ha kunskap om metodfrågor är en 

förutsättning för att kunna genomföra ett forskningsarbete. De metodologiska 

valen vi har gjort har skapat en grund för att vi ska kunna svara på vårt syfte i vår 

genomförda studie (Holme och Solvang, 1997).  

2.2  Forskningsansats 

Genom att inkludera spreaden i ett lönsamhetstest uppnår vi syftet med studien vi 

ska utföra. Det finns ett stort utbud av tidigare forskning som behandlar den 

effektiva marknadshypotesen, UIP och mikroperspektivet. Vi kommer därför att 

utgå ifrån den befintliga teori som finns i vår studie och testa denna teori i vårt 

lönsamhetstest. Vi har valt att använda oss av en deduktiv forskningsansats 

(Bryman och Bell, 2005). Den teori som finns inom effektiva marknader har 

testats på många olika sätt under en lång tid vilket gör det naturligt för oss att även 

använda teorin på det sättet.  

Vi har använt en kvantitativ undersökningsmetod då vi haft behov av en stor 

mängd data, då vi har undersökt tolv valutapar och hur det utvecklats under de 

senaste 15 åren. En kvantitativ forskningsmetod syftar till att med hjälp av 

statistiska och analytiska tekniker utföra mätningar (Bryman och Bell 2005). Data 

gällande valutornas utveckling är insamlad från Thomson Reuters datastream. 

Thomson Reuters databas är en av två stora aktörer när det kommer till att 

presentera finansiell data. Den stora utbredningen av denna databas gör att den 

kan anses trovärdig och tillförlitlig att använda sig utav. Alternativa metoden till 

en kvantitativ undersökningsmetod är att använda sig utav en kvalitativ metod 

(Bryman och Bell 2005). Hade vi använt en kvalitativ undersökningsmetod hade 

vi samlat in data genom till exempel intervjuer eller enkäter. Banker och 

M 
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finansiella institut har troligtvis tillgång till historisk data angående valutor men 

att samla in data på det sättet hade både varit mer tidskrävande och mindre 

pålitligt för oss att använda. Att intervjua banker eller institutioner hade kunnat ge 

oss en djupare förståelse för hur de resonerar angående deras egen valutahandel. 

Vi tror dock att informationen inte hade varit helt pålitlig då de troligtvis 

utelämnar en stor del av deras strategier.  

2.3 Kunskapssyn 

Eftersom vi valt en deduktiv ansats kommer vi kunna behålla en hög objektivitet 

då vi i vår empiri testar data över hur valutan utvecklats historiskt. Det ger således 

inget utrymme för personliga värderingar och tolkningen av data kan hållas 

objektiv. När vi sedan inkluderar spreaden i vår data försvinner en del av 

objektiviteten då vi har uppskattat spreaden utifrån den befintliga teori som finns 

om ämnet (Patel och Davidson, 2003) och från bankernas hemsidor. 

2.4 Epistemologi 

Ett positivistiskt förhållningssätt innebär att man bygger sina strategier på fakta 

istället för generella intryck. I vår studie har vi gjort ett lönsamhetstest med hjälp 

av data vilket innebär att vi använder ett positivistiskt förhållningssätt (Bryman 

och Bell, 2005). Ett positivistiskt förhållningssätt blir på grund av ovanstående 

mest lämpligt då tolkningen av data kan göras på ett objektivt sätt i stor 

utsträckning. Det är endast vid vår egen tolkning av spreaden som objektiviteten 

minskar. Hur valutor utvecklats över tiden är ingenting som går att tolka på olika 

sätt utan det är tillförlitliga siffror som visar hur utvecklingen sett ut. Motsatsen 

till ett positivistiskt förhållningssätt är det hermeneutiskt förhållningssättet, vilket 

passar bättre vid kvalitativa studier.  

2.5 Informationskällor och teorival 

För att få förståelse för den effektiva marknadshypotesen, UIP, carry trade och 

vad som påverkar spreaden har vi använt oss av vetenskapliga artiklar och böcker 

av erkända författare som behandlar dessa ämnen. Dessa artiklar har vi hittat från 

databaser som Onesearch och genom sökningar på googlescholar.com och det är 

utifrån dessa artiklar vi har skapat vår teoretiska grund. Vi har när vi sökt använt 

oss av sökord som: efficient market hypothesis, microstructure, carry trade 

exchange rate volatility, dealers, trading volume, transaction cost. 
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2.6 Källkritik 

Vi har haft ett kritiskt förhållningssätt till de källor vi har använt oss av i vår 

studie. Vi har försökt använda oss av en bred bas av källor när det kommer till att 

förklara effektiva marknadshypotesen för att få en så tydlig och bred bild som 

möjligt. De artiklar som vi har använt har vi säkerställd är av vetenskaplig 

karaktär och är granskade. Vi har kontrollerat källorna genom att använda oss av 

Ulrichsweb, där det går att utläsa om artiklarna är granskade eller inte. Något som 

stödjer relevansen och trovärdigheten av våra källor är att vi sett att forskare som 

utfört liknande test som vi har gjort, i stor utsträckning använt samma källor som 

vi har refererat till i vår studie.  
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Kapitel 3: Teoretisk referensram 

 detta kapitel görs inledningsvis en grundläggande beskrivning av den 

effektiva marknadshypotesen och det öppna ränteparitetet, UIP. Vi beskiver 

sedan vad spreaden är och vad som påverkar spreaden. 

 

3.1 Den effektiva marknadshypotesen 

Kapitalmarknaders huvudsakliga syfte är att allokera ägandet av ekonomins 

kapitalstock. Under ideala marknadsförhållanden återspeglar priserna exakta 

signaler för resursallokering. Detta innebär en marknad där företag kan fatta 

beslut om produktionen och investeringarna och där investerare har möjligheten 

att välja bland de värdepapper som representerar äganderätt till företagens 

verksamhet, under förutsättningen att värdepapperna alltid fullt ut återspeglar all 

tillgänglig information. En sådan marknad klassas som effektiv (Fama, 1970). 

 

Marknaden kan delas in i tre olika nivåer beroende på hur mycket som reflekteras 

i marknadspriset (Fama 1971).  

1. Svag form: här reflekteras all offentlig historisk information. 

Handelsvolym, den korta riskfria räntan eller tidigare prisnoteringar går 

inte att använda för att få fördel. Det går alltså inte att använda teknisk 

analys eller diagram för att slå marknaden. 

2. Den halvstarka formen: samma villkor som under svag men inkluderar 

även all tillgänglig information, så som finansiella rapporter, uttalanden 

eller andra offentliga uppgifter som kan påverka aktiepriset. Det går 

således inte att använda sig av fundamental analys för att slå marknaden. 

3. Stark form: Här reflekteras all information som finns om ett företag. Detta 

gäller då historisk, offentlig och privat information vilket innebär att 

investerare med insiderinformation inte heller har någon fördel när det 

kommer till att hitta en över- eller undervärderad aktie. (Bodie et al 2009) 

 

Marknadshypotesen är i sin grundläggande form väldigt tydlig, där priset ska 

återspela all tillgänglig information. I en starkare version av hypotesen förutsätts 

att informations- och transaktionskostnaderna där priser ska spegla informationen, 

alltid är noll (Grossman och Stiglitz 1980). Jensen (1978) beskriver ytterligare en 

version av effektiva marknadshypotesen där priset återspeglar all information när 

I 
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de marginella fördelarna av att agera på den information som finns inte överstiger 

marginalkostnaderna. Eftersom transaktionskostnader och information existerar 

bör den starkare versionen inte gälla och Jensen (1978) version är således att 

föredra (Fama, 1991).  

 

3.1.1 Osäkerhet om den effektiva marknadshypotesen 

Det som framkommit angående effektiva marknader är något motsägelsefulla. Det 

tycks finnas mönster i marknader på lång sikt, som måndagseffekten och 

januarieffekten
3
. Det är dock oklart om någon kan dra fördel eller tjäna pengar på 

denna kunskap. Det kan bero på att forskningen som gjorts är högst hypotetisk. 

Kunskapen från de hypotetiska studierna kan bli svåra att använda då problem kan 

uppstå i användandet av dessa studier i verkliga situationer, på grund av att de inte 

tagit hänsyn till bland annat transaktionskostnader. Detta kan leda till att det inte 

går att få en överavkastning på kunskapen i praktiken. En annan förklaring kan 

vara att studierna som gjorts ofta undersöker en längre tidsperiod, det kan var en 

period som sträcker sig över 50 år. På kortare sikt finns inte dessa belägg för att 

det ska finnas investeringsstrategier som är lönsamma på samma sätt. En 

ytterligare förklaring kan vara att många portföljförvaltare inte använder sig utav 

en och samma strategi, utan hoppar mellan flera olika, vilket gör att 

transaktionskostnader med mera ökar vilket minskar avkastningen (Damodaran, 

2002).  

 

Av de empiriska undersökningar som gjorts gällande den effektiva marknaden har 

det ofta varit tveksamheter kring huruvida marknadspriset reflekterar all 

tillgänglig information. Vid en strikt definition av effektiva marknader ska priset 

reflekteras av all information som finns, offentlig som privat. Detta innebär att det 

ska vara omöjligt att få högre avkastning än marknaden genom tillgång till privat 

information (Fama, 1971).  

 

                                                 
3
Det har empiriskt visats att avkastningen på måndagar över tid varit negativa, medan det på 

övriga dagar inte varit det. Det finns även studier som visar på att avkastningen i USA och andra 

stora finansiella marknader är högre i januari än i någon annan månad på året.  
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3.2 Öppna ränteparitetet (UIP) 

Centralbanken och övriga banker antas vara mäklare på valutamarknaden, på 

grund av det påverkas inte det inhemska pengautbudet av internationella 

betalningar som görs. Inhemsk och utländsk valuta antas vara perfekta substitut 

till varandra i de monetära modellerna
4
. I dessa modeller är aktörer likgiltiga när 

det kommer till att hålla inhemska och utländska tillgångar, givet att avkastningen 

är lika. Avkastningen från utländska tillgångar utgörs av den utländska räntan plus 

den vinsten eller förlusten som uppstår vid valutaförändring. Då förutsätts att det 

råder konkurrensutsatta marknader där transaktionskostnader är obetydliga och att 

de förväntade förändringarna i valutakursen erhålls med säkerhet eller av 

riskneutrala investerare. Därför kommer den utländska räntan plus förväntad vinst 

från valutakursförändringar vara lika med den inhemska räntan vilket innebär att 

det öppna ränteparitet (UIP) håller (Visser, 2004).  

 

UIP förutsätter att utländsk ränta och förväntad växelkursförändring är lika med 

den inhemska räntan, förhållandet mellan dessa är: 

 

(1 + i) = (1 + i
f
)Et et+1/et  (1) 

 

Där i är den inhemska räntan, i
f
 är den utländska räntan, Etet+1 är förväntad 

framtida växelkurs vid tidpunkt t+1 och et är växelkurs vid tidpunkt t. UIP 

förutsätter även att alla skillnader mellan inhemsk och utländsk ränta ska vara lika 

med den förväntade valutakursförändringen. Detta innebär att nuvarande 

avistakursen påverkas både av det förväntade future-priset
5
 och av den inhemska 

och utländska räntan (Visser, 2004).  

 

Givet att det öppna ränteparitetet (UIP) håller, kommer den förväntade framtida 

växelkursen vara lika med terminskursen.
6
 Empirisk forskning ger inte mycket 

stöd för att terminskursen skulle vara en objektiv förutsägande variabel för den 

framtida avistakursen och därmed för UIP (King et al, 2011). Avvikelserna är ofta 

                                                 
4En monetär modell beskriver samspelet mellan människors utgifter och penningmängd, något 

som regeringen påverkar. 
5
Ett terminskontrakt mellan två parter med rätten att köpa eller sälja en viss tillgång där pris 

avtalas idag och leverans och betalning sker vid en bestämd tidpunkt i framtiden. 
 
6Terminskursen är den framtida avkastningen på en obligation. 
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stora och det gäller speciellt under korta tidsperioder. Det finns antaganden om att 

över längre tidsperioder, som omfattar flera år, återspeglar ränteskillnader mer 

eller mindre valutakursförändringarna (Lothian och Simaan, 1998; Berk och Knot, 

2001; Flood och Rose, 2001). 

 

3.3 Monetära modellen 

I den grundläggande monetära modellen för att fastställa växelkurser är UIP 

uppbyggd av en kombination av tre andra variabler: kvantitetsteorin, PPP och 

Irving Fischers teori om inflationskorrigerad ränta.  

 

Kvantitetsteorin kan användas för att betrakta sambandet mellan penningmängden 

och prisnivån. Teorin kan enkelt beskrivas som: 

 

   =    

 

Där M är penningmängden, V är pengarnas omloppshastighet, P är prisnivån och 

T är reala varuomsättningen.  

 

PPP är ett mått där prisnivån på varor och tjänster jämförs mellan länder. PPP 

används för att bestämma växelkursen så att köpkraften blir densamma i alla 

länder, även om valutorna skiljer sig åt. 

 

Fischers teori säger att den nominella räntan ska vara lika med summan av den 

förväntade inflationen och den förväntade realräntan.  

 

Enligt kvantitetsteorin antas priserna bestämmas genom nominellt pengautbud och 

den reala pengaefterfrågan, som är en funktion av den reala nationella inkomsten 

och räntan: 

 

                  (2) 

 

Där Ms är utbudet på pengar, Md är efterfrågan på pengar, P är prisnivån, y är real 

inkomst och i är räntan. 
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PPP fungerar som en länk mellan den inhemska och utländska prisnivån, den 

inhemska prisnivån (P) antas vara lika med den utländska (P
f
) vid den gällande 

valutakursen (e): 

          (3) 

 

Av detta följer, efter differentiering med avseende på tiden, att 

växelkursförändringar återspeglar skillnader i inhemsk och utländsk inflation: 

 

  ė = π – π
f
   (4) 

 

Där ė är förändring i växelkursen, π är inhemsk inflation och π
f
 är utländsk 

inflation. 

 

Från dessa samband framkommer det att växelkursen bestäms av den efterfråga 

som finns i pengautbudet utomlands och i hemlandet. Detta samband ser ut enligt: 

 

ln e = α(ln yf – ln y) + β(ln i – ln if) + (ln Ms – ln Msf)  (5) 

 

I UIP återspeglar i - i
f
 den förväntade ökningen i valutakursen. UIP:s variabel PPP 

motsvarar växelkursförändringen i skillnaden mellan inhemsk och utländsk 

inflation. Finns det rationella förväntningar kommer den förväntade framtida 

förändringen i valutakurser att motsvaras av skillnaden mellan förväntad inhemsk 

och förväntad utländsk inflation (Visser, 2004). 

 

Den korrigerade inflationsräntan gällande PPP, UIP och Fishers är inte oberoende 

från varandra, två av dem är beroende av den tredje: 

 

PPP:  e = π – π
f
     (6) 

 

UIP:  e = i - if   
(7) 

 

Fisher:  π– π
f 
 = i - if   

(8) 
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Från detta samband går det att utläsa att det inte endast är nuvärdet av de exogena 

variablerna utan även deras förväntade framtida värde som bestämmer den 

rådande växelkursen (Visser, 2004). 

 

3.4 Stängda ränteparitetet (CIP) 

CIP är det stängda ränteparitet och beskriver relationen mellan avista- och 

terminskursen i ett valutapar och visar även de nominella räntorna i förhållande 

till respektive valuta. Vid CIP finns ingen riskfaktor då samtliga variabler är 

kända. Förhållandet kan beskrivas enligt följande:  

          
          (9) 

Där St är dagens avistakurs,   
  är terminskursen, i är inhemsk ränta och i* är 

utländsk ränta. 

Skulle ekvationen inte hålla skulle det finnas möjligheter för arbitrage, vilket 

under effektiva marknader snabbt skulle försvinna. Ekvationen visar på att den 

inhemska avkastningen helt motsvarar den utländska avkastningen.  

Vi kan vidare subtrahera en del från varje sida i ekvationen, vilket ser ut enligt 

följande: 

  
  

    

  
 

    

    
  (10) 

En rabatt på terminskursen uppkommer om terminskursen ligger under 

avistakursen. Skulle det omvända förhållandet gälla skulle det istället finnas en 

terminspremie. Ur ekvationen kan utläsas att en högräntevaluta kommer innebära 

en terminsrabatt. Den vänstra sidan i ekvationen representerar en terminspremie 

procentuellt.  

 

UIP skiljer sig från CIP då riskfaktorn inte kan uteslutas vid UIP som vid CIP. Det 

beror på att UIP öppet visar relationen mellan avista- och terminskursen i ett 

valutapar och de nominella räntorna i förhållande till respektive valuta. Ur UIP 

kommer Fischer-effekten, som säger att den nominella räntan ska vara lika med 
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summan av den förväntade inflationen och den förväntade realräntan och detta 

beskrivs enligt följande förhållande:  

 

                     )  (11) 

 

Där St är dagens avistakurs, i är inhemska räntenivån, Et[St+1] är den förväntade 

framtida avistakursen och i* är utländska räntenivån. 

 

På ett likande sätt som i ekvationen ovan subtraherar vi en del från varje sida och 

får då följande förhållande: 

 

           

  
 

    

    
  (12) 

 

Den förväntade valutadeprecieringen är lika med ränteskillnaden. Det innebär att 

ett land som har hög nominell ränta förväntas få en deprecierad valuta i 

förhållande till ett land som är kopplad till en låg ränta. Det i sin tur beror på att 

en hög nominell ränta ska reflektera förväntningarna i inflationen (Madura, 2007).  

 

Den framtida avistakursen är inte lätt att förutse och kan skilja sig från 

terminskursen. På grund av detta är investerares förväntningar ett omtalat begrepp 

när det kommer till ränteparitet. Jämviktsförhållandet mellan dessa ser ut enligt:  

 

  
            (13) 

 

Där   
  är terminskursen och         är den förväntade framtida avistakursen. Då 

jämvikten inte håller, brukar avvikelserna förklaras av en riskpremie,  
 
.  

 

I ekvationen kan man se att terminskursen är en objektiv uppskattning av den 

framtida avistakursen med hjälp av den informationen som idag finns tillgänglig. 

Skulle en valuta depreciera kommer investerare sälja valutan till ett billigare pris 

tills terminskursen återgår tills den blir lika med den förväntade framtida 

avistakursen. Skulle detta förhållande inte gälla brukar det förklaras av att en 

tidsvarierande riskpremie skulle vara kopplad till den framtida avistakursen 

(Fama, 1984).  
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För att investerare ska ta högre risker måste det finnas en chans till en högre 

avkastning för att motivera den ökade risken. Detta motiveras av en riskpremie 

(    (Fama, 1984). Denna riskpremie är den skillnaden som finns mellan 

terminskontraktet vid tidpunkten   + 1 med avdrag för den förväntade framtida 

avistakursen dividerat med dagens avistakurs. Förhållandet ser ut enligt följade:  

 

  
          

  
   (14) 

 

Skulle förhållandet inte stämma kan en riskpremie (  ) läggas till i ekvationen och 

vi får då: 

 

  
    

  
               (15) 

 

Det Bansal och Dalquist (2000) har visat är att terminspremie, förväntade 

depression i valutan och riskpremien har ett nära samband vilket kan ses i 

formeln:  

 

  
    

  
 

           

  
 

  
          

  
 (16) 

Vilket motsvarar: 

          (17) 

 

 

Då inflationen är ett tecken på höga nominella räntor förväntas valutor med höga 

nominella räntor depreciera.  Det innebär att valutor kopplade till hög ränta bör 

vara en terminsrabatt, vilket i sin tur innebär att den framtida avistakursen bör 

vara lägre än dagens avistakurs.  

 

Många finansiella modeller förutsätter att data som används är stationär. Det ska 

alltså ha konstant medelvärde, varians och kovarians. Skulle den inte vara det kan 

anomalier, som terminspremiegåtan och andra avvikelser, uppstå. För att få en 

icke-stationär data till att bli stationär kan man använda sig utav logaritmer eller 
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differentiera data. Genom att använda sig utav logaritmer kan man även analysera 

data oberoende av om valutan har används i inhemsk valuta mot utländsk eller det 

omvända förhållandet (Fama, 1984).  

 

3.5 Valutamarknaden 

För att kunna undersöka huruvida valutamarknaden varit effektiv mellan åren 

1997-2012 krävs en förståelse för hur marknaden fungerar och hur utvecklingen 

sett ut under de senaste decennierna. Eftersom spreaden påverkas av hur 

valutamarknaden har förändrats över de senaste åren och vår studie innefattar 

spreaden, blir det av intresse att förstår hur utvecklingen sett ut. Vi ska därför i vår 

teori beskriva hur valutamarknaden fungerat under de senaste årtiondena, vilket vi 

sedan kan applicera på hur spreaden påverkats av utvecklingen och hur spreaden 

kan bidra till att förklara effektiviteten på valutamarknaden och UIP:s 

misslyckande. 

 

En viktig del inom valutahandeln är att skapa förståelse för avkastningen som 

valutorna kan generera. Valutakurser förändras efter den informationen som finns 

om dess värde (King et al, 2011). Det finns två stora skillnader mellan 

valutamarknaden och andra finansiella marknader. Det första är att 

valutamarknaden till stor del är en decentraliserad marknad, i motsats till övriga 

som till stor del är centraliserade. Det andra är att volymen är mycket större inom 

valutamarknaden, som främst består av marknadsgaranter
7
 (Flood, 1991, BIS, 

1998). 

 

En decentraliserad marknad består av marknadsgaranter, mäklare och kunder som 

är spridda från varandra. Handeln sker därför via datorer, över telefon eller via 

privata möten. I en centraliserad marknad utförs handeln vid ett tillkännagivet pris 

där alla marknadsaktörer står inför samma handelsmöjligheter (Wolinsky, 1990; 

Schwartz, 1988).  Exempel på centraliserade marknader är New York Stock 

Exchange och London Stock Exchange. Utländska valutahandeln kan ses som 

decentraliserad. Empiriska undersökningar på mikrostruktur visar att en 

centralisering av handel kan vara en viktig förklaring på skillnader inom 

                                                 
7En bank eller fondkommission som ställer ut köp- och säljkurser på värdepapper för att upprätta 

en andrahandsmarknad. 
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marknader. Vid en centraliserad marknad har det visat sig att mäklare snabbt kan 

utnyttja felprissättningar och på så sätt skapa arbitragemöjligheter (Garbade, 

1978; Glosten och Milgrom, 1985).  

 

Valutamarknaden består till stor del av marknadsgaranter som skapat tvåvägs köp- 

och säljkurser via affärs- och investmentbanker och dominerar på det sättet 

marknaden. Handelsvolymen utgörs till 90 procent av köp som görs mellan 

marknadsgaranter, varav 50 procent genom direktköp på spotmarknaden och 40 

procent via utländsk valutahandel (BIS, 1998).  

 

Valutamarknaden har sin plats på den decentraliserade marknaden där kunderna 

förlitar sig på att återförsäljare erbjuder likviditet. Valutahandel kan till exempel 

underlätta för internationell handel, göras i spekulativt syfte med mål att få 

avkastning på kapital eller för att dra nytta av marknadsgaranter. De mest likvida 

valutorna är dollarn, euron och yenen och handeln är främst koncentrerad till 

London och New York. (King et al, 2011). 

 

3.5.1 Utvecklingen på valutamarknaden 

Utvecklingen av handeln på valutamarknaden har gått snabbt framåt sedan 1980-

talet. Transaktionskostnaderna var betydligt högre än i dagsläget och insynen på 

marknaden var lägre. Den låga insynen ledde till att interdealer-handeln ökade i 

förhållande till handel för slutkund. År 1987 lanserades en ny typ av 

handelssystem som kom att kallas Thomson Reuters Dealing, innan lanseringen 

användes telefon och maskinskriva meddelanden för handel. Det nyutvecklade 

systemet blev tack vare dess snabbhet och effektivitet snabbt det dominerande 

verktyget vid inderdealer-handel (Rime, 2003). I princip samtidigt utvecklade 

Thomson Reuters även en produkt kallad ”FXFX” som var ett program som gav 

större insyn i interdealer-marknaden (King et al, 2011). Denna produkt gav 

återförsäljare indikativa priser för flytande valutor i realtid. FXFX var för ett 

decennium den prisinformation återförsäljare huvudsakligen använde när det 

gällde de mest likvida valutorna.   

 

I början på 1990-talet infördes ett nytt elektroniskt system som ledde till större 

insyn vilket ledde till att interdealer-handeln började sjunka, trots att 
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handelsvolymen i övrigt ökade. År 1992 utvecklade Reuters det första 

elektroniska limit order-systemet, Thomson Reuters Matching. Detta kom att oroa 

övriga banker då de misstänkte att Reuters skulle monopolisera inderdealer-

handeln, vilket ledde till att övriga bankarna sammanslöt sig för att införa en 

liknande plattform för elektronisk handel, EBS. Återförsäljare kunde med det 

nyutvecklade systemet handla anonymt vilket förändrade handeln då handlare 

kunde ta positioner utan att konkurrenterna visste vem som gjorde vad. De 

nyutvecklade systemen blev även populära bland mäklare för dess snabbhet och 

effektivitet. Vid slutet av 1990-talet dominerade mäklare inderdealer-handeln i 

likvida valutor, då det fanns en plattform för varje valuta. Det nyutvecklade 

systemet EBS dominerade interbankhandeln i valutorna EUR, JPY och CHF 

medan Reuters system användes vid handel av GBP, CAD, AUD och alla 

skandinaviska valutor. Sedan införandet av interdealers limit orders-system 

minskade transaktionskostnaderna för mindre banker då prisdiskriminering 

förbjöds i samband med införandet av anonym handel. (King et al, 2011)  

 

Utvecklingen fortsatte och i början på 2000-talet skapades fler handelsplattformar 

vilket tillät slutkunder att handla med andra återförsäljare och även andra 

slutkunder på ett helt annat sätt. I och med den ökade handeln och insynen 

minskade även transaktionskostnaderna, vilket ledde till en ännu högre 

handelsvolym. I takt med utvecklingen av den elektroniska handeln började ännu 

fler handlare och även mindre institutioner med spekulativ handel inom 

valutamarknaden (King et al, 2011). 

 

Den elektroniska handeln förbättrade även öppenheten i limit order-priset då 

mäklarnas köp- och säljkurser blev synliga. Det skapade en större säkerhet på 

marknaden, till skillnad från tidigare då endast uppskattade värden fanns att tillgå 

på FXFX-sidorna. Mäklarna började även efter införandet att rapportera sina köp 

och försäljningar på ett mer effektivt sätt, vilket även det ledde till en ökat 

öppenheten och insikt av marknaden.  Effekten av införandet av elektronisk 

handeln är dock inte helt tydlig (King et al, 2011). Mäklare har å ena sidan kunnat 

matcha sina köp- och säljorder på ett mer effektivt och smidigt sätt vilket även 
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kan ha minskat så kallad ”hot-potato-handel”
8
. Å andra sidan har de minskade 

transaktionskostnaderna även lett till en ökad handel vilket kan ha uppmuntrat till 

en mer spekulativ handel. 

 

De strukturella förändringarna som skett på valutamarknaden har haft stor 

inverkan på hur marknaden ser ut idag. Bankerna blev tack vare den ökade 

omsättningen tvungna att matcha detta i sitt single-banksystem,
9
 vilket ökade 

insynen och reducerade i sin tur handeln i interdealer-marknaden. Den 

elektroniska handeln har utvecklat strategier i form av högfrekvenshandel som är 

en form av datorautomatiserad handel som bygger på höga utförandehastigheter 

för att göra vinster från små prisrörelser. Sedan införandet av ständigt flödande 

realtidskurser är dessa marknader numera att betrakta som transparenta. De nya 

plattformarna kan tillhandahålla likviditet, vilket gör att uppdelningen mellan 

återförsäljarna och de kunder som handlar mest stundtals kan bli otydliga. För att 

förbli konkurrenskraftiga har de stora bankerna investerat i såväl mjukvaror som 

hårdvaror vilket har lett till ökad fördel bland dessa marknadsaktörer. Denna typ 

har kommit att dominera handelsvolymen i de stora valutorna. 

Högfrekvenshandlare har fått tillgång till interdealer-marknader genom prime 

broker age
10

-relationer. Genom att bankerna har investerat stora belopp i system 

som tillåter dem att ge fördelar till sina kunder har det skapat en inträdesbarriär 

(King et al, 2011).  

 

Genom att system har effektiviserats och utvecklats har spreaden blivit mindre 

senaste decennierna. Det skulle kunna ha en inverkan på huruvida den effektiva 

marknadshypotesen angående valutamarknaden mellan åren 1997-2012 stämmer 

eller inte.  

 

                                                 
8
Vid hot potato- handel finns en obalans som uppstått i handel mellan återförsäljare. Återförsäljare 

har ingen vetskap om den tidigare värderingen angående priset och vill därför heller inte hålla i 

valutan. Återförsäljare kan inte avgöra vilka andra återförsäljare som tagit en lång eller kort 

position. 
9En plattform som bedrivs av en enskild bank. Plattformen förmedlar endast den enskilda bankens 

egna priser för olika valutapar. 
10Prime brokerage är en återförsäljningsplattform för slutkunder, så som hedgefonder och 

belånade investerare i mindre banker, där de kan handla i interdealer-marknaden. 
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3.6 Mikrostrukturteori och vad som påverkar spreaden 

Vad som påverkar spreaden finns det många teorier kring. Något som står klart är 

att spreaden är störst för de minst informerade aktörerna och lägst för de 

informerade på en tvåvägsmarknad (Hansch et al, 1999).  

 

Priserna som valutamäklarna är villiga att köpa och sälja till är de köp- och 

säljkurser som gäller och dessa är synliga för handlare. Valutamäklaren, som 

sätter ut priserna, är alltså villig att själva köpa på utsatta säljkursen och sälja på 

utsatta köpkursen. På grund av att mäklaren ska få en fördel gentemot handlare är 

köpkursen alltid lägre än säljkursen. När skillnaden är liten mellan köp- och 

säljkurserna är spreaden liten och tvärtom när köp- och säljkursen ligger långt 

ifrån varandra. Mäklarna tjänar pengar när de kan köpa vid lågt utsatta köpkurser 

och sedan sälja på en högre säljkurs. Denna strategi är lönsam när mäklaren både 

kan köpa lågt och sälja högt och på så sätt fylla på och tjäna pengar åt båda hållen. 

I praktiken är det dock svårare att utföra då det som kan köpas och vad som sedan 

kan säljas sällan kommer i jämn takt eller motsvarar varandra i volym (King et al, 

2011). 

 

Spreaden sätts så att valutamäklarna ska maximera sina vinster. Det måste alltid 

vara tillräckligt höga för att täcka kostnaderna. Kostnaderna för valutamäklare 

gäller till exempel löner för personal, utgifter för telekommunikation, forskning, 

bokföring, kontor, verktyg och andra typer av handelssystem. Spreaden är därför 

tillräckligt stor för att täcka kostnaderna men samtidigt inte för stor, då handeln i 

så fall skulle minska (King et al, 2011). 

 

Litteratur som behandlar köp- och säljkurser på valutamarknaden har kommit 

fram till att det är främst fyra faktorer som påverkar spreaden (Ding, 2009): 

1. Växelkursvolatiliteten, där osäkerheten på marknaden har en stor 

inverkan. 

2. Omsättningen i valutan.  

3. Antalet återförsäljare och konkurrensen bland dessa. 

4. Orderstorleken. 
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3.6.1 Växelkursvolatiliteten 

Växelkursvolatiliteten har fått liten uppmärksamhet när det kommer till 

transaktionskostnader och dess påverkan i litteraturen (Bollerslev och Melvin, 

1994).  Den teori som finns angående mikrostruktur förutsäger att spreaden 

påverkas av växelkursvolatiliteten, något som också är bevisat empiriskt på 

Reuters interdealer-marknad (se Glassman 1987; Bollersley och Domowitz, 1993; 

Bollersley och Melvin, 1994; Bessembinder; 1994). Förhållandet har även visat 

sig hålla empiriskt på terminsmarknaden (Ding, 1999).  Goodhart och Payne 

(1996) kom fram till att hög volatilitet leder till en minskad handel på Reuters 

elektroniska handelsplats och istället söker sig handlare till inderdealer-

marknaden vilket resulterar i färre transaktioner och en ökning av spreaden. Ingen 

av de undersökningar som gjorts har dock kunnat förklara ett tydligt förhållande 

mellan storleken på spreaden och den underliggande växelkursvolatiliteten. 

Bollersley och Melvin (1994) antar dock att en ”bra” eller ”dålig” nyhet angående 

växelkursen inte borde ha någon effekt på storleken på spreaden, då både köp- och 

säljkursen bör justeras i samma riktning efter händelsen. Däremot kan en händelse 

leda till ökad osäkerhet angående den framtida avistakursen, som förknippas med 

volatiliteten, vilket troligtvis leder till en ökning av spreaden (Bollerslev och 

Melvin, 1994).  

 

3.6.2 Omsättningen på valutamarknaden 

Trots att det finns en stor mängd litteratur angående omsättningen på 

valutamarknaden finns ingen förklaring till varför volatiliteten är större än väntad 

avkastning (Aggarwal och Maugoue, 2010). Råder fasta växelkurser kommer i 

första hand grundläggande förändringar som till exempel förändringar i räntan, 

realinkomster och betalningsbalansen kunna beskriva förhållandena som finns på 

marknaden. Dessa förklaringsmodeller har inte kunnat förklara den oförutsägbara 

volatiliteten som råder under flytande växelkurs, varför nya modeller har 

utvecklats. Dornbusch (1976), Frankel (1993) och Baldwin och Lyons (1989) har 

därför utvecklat nya alternativa modeller som till en viss del lyckats förklara 

rörelserna men dessa har inte varit helt tillfredställande i sina förklaringar. Det 

tycks vara svårt att förutsäga framtida valutakursförändringar. Det gör den 

finansiella gåtan ännu svårare då modeller inte ens lyckat förklara historiska 

valutakursförändringar (Diebold och Nason, 1990). Genom att studera 
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fundamentala modeller som behandlar realinkomster, räntor, inflation och 

bytesbalans står det klart att det inte går att förklara eller förutsäga förändringar av 

valutakurser (Aggarwal och Maougoue, 2010). Frankel och Rose (1995) kom 

även de fram till att de grundläggande makromodellerna inte kommer kunna 

förklara gåtan. Mikrostrukturen har därför försökt att förklara dessa oklarheter 

som uppstått med nya variabler, det har blanda annat varit omsättningen på 

valutan som skiljt sig åt för att på så sätt kunna ge en förklaringarna på gåtan. 

 

Det finns omfattande litteratur gällande den höga volatiliteten i förhållande till 

avkastningen som uppnåtts. Det är fortfarande en finansiell gåta eftersom det 

empiriskt inte har kunnat bevisas varför det ser ut på det sättet. En anledning till 

det kan bero på att forskningen inom ämnet inte tagit hänsyn till handelsvolymen 

(Aggarwal och Mougoue, 2010).  

 

Handelsvolymen och dess relation till volatiliteten har i stor omfattning 

undersökts på aktiemarknaden (se Haung och Yang, 2001; Asai och Unite, 2008). 

Det har inte skett i lika stor utsträckning på valutamarknaden men forskning inom 

ämnet har börjat undersöka relationen även på valutamarknaden (se Evans och 

Lyons, 2007; Lyon, 2001). Melvin och Yin (2000) kunde i sin undersökning 

gällande handelsvolymen och volatiliteten se ett samband. De kunde se att både 

handelsvolymen och volatiliteten i tysk mark och dollar, samt yen och dollar 

påverkades av offentlig information gällande räntan. Liknande slutsatser har även 

Galati (2003), Bauwens et al. (2005) och Bjønnes et al. (2005) kommit fram till 

när det gjort liknande tester. Dessa empiriska tester räcker dock inte för att 

förklara den höga volatiliteten i förhållande till avkastningen som råder på 

valutamarknaden.  

 

3.6.3 Konkurrensen bland återförsäljare 

Konkurrensen bland återförsäljare har ökat de senaste decennierna och 

förutsättningarna har förändrats. Banker har tvingats att investera stora pengar på 

teknik även när spreaden har minskats, vilket har resulterat i att lönsamheten för 

mindre banker minskat för handel i likvida valutor (King et al 2011). Mindre 

banker har, för att förbli konkurrenskraftiga, valt att inrikta sig mer på lokala 

valutor. Inom de lokala valutorna kan de dra fördel av dess expertis och 
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komparativa fördelar i att ständigt kunna erbjuda sina kunder kredit (King et al, 

2011). De mindre bankerna använder sig utav större banker och agerar som 

kunder mot de större aktörerna men samtidigt agerar de som marknadsgarant på 

den lokala marknaden. Denna uppdelning gör att de kan erhålla en vinst tack vare 

den lokala kännedom de har och även få komparativa fördelar genom att erhålla 

krediter till sina kunder (King et al, 2011). 

3.6.4 Orderstorleken 

Relationen mellan orderstorleken och köp- och säljkursen på valutamarknaden har 

varit svårtolkad. De teoretiska modeller som gjorts har visat på blandade 

uppgifter. Vissa modeller visar på att orderstorleken och spreaden bör vara 

negativt korrelerade medan andra modeller visar på raka motsatsen (Ding, 2006). 

Empiriska testar har även de visat på blandade resultat. Lyons (1995) undersökte 

marknaden en vecka år 1992 och visade på att orderstorleken och spreaden var 

positivt korrelerad hos den valutamäklaren som undersöktes. Bjønnes och Rime 

(2005) och Yao (1998) gjorde även de empiriska undersökningar men kunde inte 

finna någon relation mellan orderstorlek och spread.  

 

Gällande orderstorleken har det ändå uppkommit två grundläggande teorier om 

vad det skulle kunna vara som i så fall påverkar spreaden. Dessa är kostnaden för 

orderhantering och lagerhållningsrisk. 

 

3.6.5 Orderhantering 

Spreaden innebär inom orderhantering ersättningen för återförsäljare och de fasta 

kostnader som återförsäljarna betalar. Fasta kostnaderna gäller till exempel 

administrativa kostnader, elektronisk information och prenumerationer på 

elektronisk information (Ding, 2009). Orderhanteringskostnaden är oftast stabil på 

kort sikt, vilket leder till att ersättningen tenderar att bli mindre för varje enhet om 

handelsvolymen är större (Stoll 1978; Hartmann 1998 och 1999). Det innebär att 

spridningen bör vara negativt korrelerade till orderstorleken. 

 

3.6.6 Lagerhållningsrisk 

Lagerhållningsrisk handlar om att återförsäljare både tillhandahåller valutor direkt 

och samtidigt tar en risk i och med att de håller ett lager. Storleken på 
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marknadsgarantens valutareserv har en inverkan på spreaden (Barnea och Lougue, 

1975). Denna finansiella faktor grundar sig i att det finns en uppenbar risk i att 

äga en utländsk valuta, då en exponering finns mot rörelser i valutamarknaden 

vilket påverkar värdet av den utländska valutan. Att marknadsgaranten har olika 

kurser för köp- respektive säljorders förklaras som en premie som 

marknadsgaranten kräver för att tillhandahålla den utländska valutan till sina 

kunder (Sarno och Taylor, 2002). 

 

I modeller som utvecklats för att behandla kostnaden för att hålla ett reservlager i 

utländsk valuta, antas marknadsgaranten optimera sin lagernivå. Den önskvärda 

lagernivån är alltid noll och beroende på sannolikheten av inkommande köp- och 

säljorders kommer den konstanta spreaden kontinuerligt att skifta. Det viktigaste 

som dessa modeller visar på är att vid en lagerökning ökar marknadsgaranterna 

spreaden och det omvända förhållandet gäller när lagret minskar (Sarno och 

Taylor, 2002). 

 

3.7 Spreaden, olika aktörer och information 

Spreaden skiljer sig beroende vilken aktör som handlar (Ramadorai, 2006). Det 

kan innebära att den effektiva marknadshypotesens antaganden stämmer för vissa 

aktörer men inte stämmer för andra. För att se hur spreaden skiljer sig krävs en 

förståelse för vilka aktörerna är och hur spreaden kan skilja sig för dessa.  

 

Det finns olika typer av aktörer som använder sig utav valutamarknaden.  De 

aktörer som i störst utsträckning använder sig av valutamarknaden på ett 

spekulativt sätt och som även sitter på den bästa informationen är finansiella 

institutioner som till exempel hedgefonder och andra typer av kapitalförvaltare, 

banker och mäklarfirmor. Kunder i form av företag undviker att spekulera på 

spotmarknaden, således leder detta till sämre likviditet (King et al, 2011). 

 

Den första gruppen är valutamäklare, finansiella institutioner och hedgefonder och 

dessa kan ses som vinstdrivande handlare. De är ofta informerade vilket de kan 

utnyttja och på så sätt ha en fördel mot övriga handlare (Harris, 2002) 
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Andra gruppen är likviditetsinvesterare. Utan privat information utnyttjar de 

valutahandel för att dra fördel av affärerna på annat sätt än genom själva 

valutahandeln. De har alltså inte som mål att göra vinst på valutahandeln i sig utan 

ser det som ett måste i deras verksamhet. Detta gäller till exempel företag som 

handlar med andra företag internationellt, låntagare, personer som hedgar affärer 

och gamblers (Harris, 2002). 

 

Den sista gruppen är spekulativa investerare som försöker gå med vinst genom 

spekulativ handel. Detta blir dock oerhört svårt då det inte besitter den 

informationen som valutamäklare, finansiella institutioner och hedgefonder gör. 

De saknar någon form av fördel som tillåter dem att bli lönsamma handlare 

(Harris, 2002). 

 

Det har historiskt sett varit få privatpersoner som kunnat ta sig förbi de 

inträdesbarriärer som funnits för att få tillgång till interdealer-marknaden. De 

investerare som haft en mindre nettotillgång än 1 miljon dollar har även 

avskräckts av den stora spreaden som funnits, då transaktionskostnaderna varit för 

höga sett till insatsen. Kring år 2000 sågs dock en ökning av privatinvesterare på 

valutamarknaden sedan en ny plattform introducerades. Privata investerare och 

mindre institutioner handlar vanligtvis endast i en eller två valutor och under korta 

tidshorisonter. Det som lockat denna typ av investerare är den låga korrelationen 

med andra marknader och att marknaden är öppen dygnet runt. Privatinvesterare 

handlar alltså i spekulativt syfte och har starka incitament att bli informerade 

aktörer(King et al, 2011). Majoriteten av handlarna går på grund av deras 

ofördelaktiga läge, i jämförelse med informerade aktörer, med förlust. Att de ändå 

fortsätter kan bero på en övertro på den egna kunskapen eller ett önsketänkande 

om framtida utveckling (Oberlechner och Osler, 2011).  

 

Eftersom att valutamarknaden är ett nollsummespel är det i stor utsträckning 

endast den första gruppen, med fördel i form av mer information, som har 

möjlighet att gå med vinst. Vinsten de har möjlighet att tjäna blir således den 

förlusten som likviditetsinvesterare och spekulativa investerare utan privat 

information förlorar.  
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3.7.1 Informerade och oinformerade aktörer 

Valutakurser förändras efter den informationen som finns om dess värde. Denna 

prisbildningsprocess har det senaste decenniets forskning visat att den påverkas av 

vilken typ av marknadsaktör som varit involverad i förändringen av valutan (King 

et al, 2011). De olika marknadsaktörernas roll bestäms av deras agerande på 

valutamarknaden och delas generellt upp i två delar. Aktörens roll bestämt av 

huruvida aktören är likvidhandlare eller spekulativ handlare och om aktören är en 

informerad handlare eller inte (Bagehot, 1971). 

 

Det som skiljer dessa är huruvida de kan finna undervärderade valutor med hjälp 

av den information de har. En informerad aktör bildar sin uppfattning kring värdet 

genom dels insiktsfulla analyser som är allmänt kända men även från analyser 

som inte allmänheten har tillgång till. Genom denna information kan de sedan 

hitta undervärderade valutor och sälja när dessa ses som övervärderade. Den 

oinformerade aktören har inte den möjligheten och vet således inte när valutan är 

över- eller undervärderad (King et al, 2011).  

 

Den teoretiska informationen som finns antyder att det är informerade aktörer 

snarare än marknadsgaranter som kommer med info om valutans värde. Dessa 

informerade aktörer är främst belånade investerare. Den informationen, som dessa 

handlare besitter, saknar ofta enskilda privatpersoner och företag som handlar i 

syfte att underlätta internationella affärer (Evans och Lyons, 2006; Bjønnes, Osler 

och Rime, 2011; Osler et al, 2009). För att avgöra om en investerare är informerad 

eller inte undersöks vilken avkastning investeraren får över tid. Om en investerare 

konsekvent tenderar att köpa när priserna stiger och sälja när valutorna faller 

anses investeraren vara informerad. Det har framkommit att valutamäklare ofta 

har information och därför klassas dessa som informerade aktörer. Vad som 

senare visat sig är att deras information kommer från informerade aktörer som gör 

sina affärer med återförsäljarna (Evans och Lyons, 2002). Återförsäljarna 

eftersträvar alltså att göra liknande affärer som deras informerade kunder.  
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3.7.2Informerade och oinformerade aktörer och påverkan på spreaden 

Valutamäklare ändrar spreaden beroende på om det är en informerad eller 

oinformerad aktör som utför handeln (Payne, 2003; Ramadorai, 2006). Eftersom 

spreaden påverkar avkastningen får informerade och oinformerade aktörer olika 

avkastning även om handeln görs på samma vis. Det innebär att marknaden skulle 

kunna visa sig vara ineffektiv för informerade handlare, där en överavkastning är 

möjlig men som samtidigt ses som effektiv för oinformerade handlare. 

 

Osler et al (2009) granskar tre möjliga förklaringar till vad det kan vara som 

påverkar förändringen i spreaden. Den första förklaringen behandlar de fasta 

driftskostnaderna, som kan täckas av en liten spridning där de väntas ett stort 

handelsöverskott eller en stor spridning med mindre handel. De fasta kostnaderna 

för driftkostnader kan dock inte med säkerhet förklara skillnaderna som råder 

mellan informerade och oinformerade aktörer.  En förklaring är att återförsäljare 

strategiskt subventionerar informerade kunder för att sedan utnyttja information i 

deras egen interdealer-handel (Naik et al 1999; Osler et al 2007).  Den andra 

förklaringen är att företagskunder kan betala högre spread på grund av den makt 

de har på marknaden de agerar på (Green et al, 2007). Det tyder på att 

återförsäljarna har ett marknadsinflytande i förhållande till kunderna som inte har 

samma koll på de marknadsförhållanden som råder när de handlar. Den tredje 

förklaringen bedömer att kommersiella kunder på valutamarknaden tenderar att 

vara osofistikerade. De är alltså mindre bekanta med vilka praxis som gäller på 

marknaden och normalt inte övervakar marknaden under korta tidsperioder. Det 

leder till att återförsäljare kan ha större flexibilitet i sin spread.  

 

3.7.3 Asymmetrisk information 

Vid asymmetriska informationen motiveras spreaden av att återförsäljare kan 

förlora pengar genom att handla med informerade aktörer. Är vissa investerare 

bättre informerade än andra kommer den oinformerade aktören förlora mot 

aktören med information. För att täcka denna förlust som orsakas av handel med 

välinformerade aktörer ökar återförsäljare skillnaden mellan sina köp- och 

säljpriser. För att återförsäljare ska fortsätta sin verksamhet måste förlusterna från 
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de oinformerade aktörerna kompenseras av vinster från informerade aktörer 

(Bagehot, 1971; Glosten och Milgrom, 1985; Kyle, 1985). 

 

Att adverse selection kan vara ett problem på marknaden beror på att 

marknadsgaranten inte kan skilja på vem som är informerad och vem som är 

oinformerad. För att skydda sig från att bli utnyttjad av informerade aktörer ökar 

därför marknadsgaranten spreaden för samtliga aktörer (Sarno och Taylor, 2002).  

 

Valutamarknaden är en two-tier-marknad
11

, vilket innebär att det är en delad 

marknad. Denna består av en slutkundsmarknad dit alla har tillträde och en 

interdealer-marknad. Denna egenskap gör att det inte går att göra en 

direktapplicering av adverse selection på valutamarknaden. Innebörden av detta är 

att justeringar av adverse selection måste göras innan det får en relevant innebörd 

för valutamarknaden (Bjønnes et al, 2008). 

 

Adverse selection-modeller förutsätter att spreaden påverkas av handelsvolymen 

och av handelns information. Spreaden ska öka i takt med handelsvolym om 

handeln antas innehålla information (Glosten, 1989, Easley och O’Hara; 1987). På 

marknaden för slutkunder har det empiriskt bevisats att adverse selection inte är 

en drivande faktor för spreaden. I en undersökning visar Ramadorai (2006) att 

spreaden är minst för informerade aktörer.
12

 Osler et al (2007) fann att spreaden 

minskar i takt med handelsvolym. Adverse selection kan dock fortfarande vara en 

betydande faktor för spreaden på interdealer-marknaden (Bjønnes et al, 2008). 

 

3.7.4 Adverse selection på interdealer-marknaden 

Det finns en betydande skillnad angående adverse selection mellan marknaden för 

slutkunder och interdealer-marknaden. Informationen på interdealer-marknaden 

tycks vara av asymmetriskt slag, där interdealer-marknadens spread har en 

adverse selection-del som är betydande (Bjønnes et al, 2007). 

 

                                                 
11

Valutamäklare handlar med sina kunder i första tier och sinsemellan i andra tier. 
12

Ramadorai utförde analyser på dagliga flöden från State Street. Där framgick att aktörer som var 

bäst på att förutsäga den riskjusterade avkastning var de som betalade den lägsta spreaden. 
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Tidigare beskrivning om adverse selection-modellernas förutsättningar gällande 

handelsvolym och informationsinnehåll är förenlig med resultaten från Lyons 

(1995) rörande interdealer-marknaden.
13

 

 

En av valutamarknadens egenheter är att mäklare och marknadsgaranter utgör två 

separata funktioner. Det innebär att mäklare inte agerar marknadsgarant och 

marknadsgaranter agerar inte mäklare. Det är på grund av denna egenhet som det 

finns en skillnad i hur modeller byggs upp gällande spreaden för 

marknadsgaranter och mäklare (Sarno och Taylor, 2002). 

 

3.7.5 Strukturella faktorer påverkar spreaden 

Eftersom adverse selection inte är en drivande faktor för spreaden på marknaden 

för slutkunder har forskare försökt finna andra förklaringar till spreaden. Det har 

visat sig att spreaden är större för oinformerade aktörer än informerade aktörer 

även på andra two tier-marknader, exempelvis Londonbörsen och för amerikanska 

företags- och statsobligationer (Hansch et al, 1999; Green et al, 2007). På grund 

av detta tyder det på att det finns strukturella faktorer som påverkar spreaden 

(Osler, 2008). 

 

3.8  Hypotesbildning 

Det öppna ränteparitetet, UIP, har tidigare testats empiriskt av forskare. 

Testresultaten har varit entydiga och har alla visat på att UIP inte håller empiriskt 

(Bilson, 1981; Fama, 1984; Hodrick, 1987; Engel 1996). Faktum är att det gjorts 

en stor mängd forskning, där syftet har varit att förklara detta empiriska 

misslyckande. Studier har kommit med olika förklaringar om varför UIP 

statistiskt avviker, det finns dock ingen förklaring som är tillfredsställande 

gällande misslyckandet. UIP:s empiriska misslyckande kan liknas vid en olöslig 

finansiell gåta.  

 

Hypotes 1: Vi kommer kunna påvisa en statistisk avvikelse från UIP med svenska 

kronan som jämförelsevaluta. 

                                                 
13Lyons studerade en dealer som endast agerade på interdealer-marknaden, denna typ av handel 

verkar dock inte längre finnas då senare undersökningar inte kunnat bekräfta resultaten (Yao, 

1998). 
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Ett viktigt antagande, som tidigare har gjorts, är att statistiska avvikelser från UIP 

har inneburit att valutamarknaden är ineffektiv eller att marknaden innehåller en 

riskpremie. Vad som är viktigt att påpeka är att många av de empiriska testen som 

används för att testa marknadens effektivitet har blivit kritiserade, eftersom många 

av de empiriska anomalierna inom finansiell ekonomi uppstår i själva testen 

(Fama, 1991). I en studie från 2011 hävdar författarna Olmo & Pilbeam att UIP 

varken är tillräckligt eller nödvändigt test för att bedöma om valutamarknaden är 

effektiv eller inte. Den effektiva marknadshypotesen innebär att det ska vara 

omöjligt att slå marknadens ens med tillgång till privat information (Fama, 1971). 

Det är ur detta antagande som en överavkastning genom att spekulera mot UIP 

bör generera ett starkt bevis för att valutamarknaden är ineffektiv. 

 

Hypotes 2: Resultatet från lönsamhetstestet kommer att påvisa att avvikelsen från 

UIP inte är lika med marknadsineffektivitet. 

 

Vad som framgått tidigare är att det verkar som att det makroekonomiska 

perspektivet kommit till en återvändsgränd i försöken att förklara 

valutamarknadens statistiska avvikelser från UIP och att svaren till de statistiska 

avvikelserna istället kan finnas inom mikrostruktursteorin (Lyons, 2001). 

Mikrostrukturen på valutamarknaden innefattar orderflöde och spread. Spreaden 

är skillnaden mellan köp- och säljkurs på valutamarknaden och densamma är även 

marknadens verkliga transaktionskostnad. En starkare form av den effektiva 

marknadshypotesen förutsätter att informations- och transaktionskostnaderna där 

priser ska spegla informationen, alltid är noll (Grossman och Stiglitz 1980). Vi 

tolkar förutsättningarna för UIP och effektiva marknader ifrån ett 

mikrostruktursperspektiv som att detta endast blir ett test av en mer 

grundläggande form av marknadseffektivitet. Samtidigt är förutsättningen för en 

effektiv marknad att det inte ska gå att erhålla en överavkastning genom att 

spekulera mot UIP. 

 

Hypotes 3: Genom att inkludera transaktionskostnader i lönsamhetstestet kommer 

vi kunna påvisa att det inte går att erhålla någon överavkastning från spekulationer 

mot UIP.  
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Kapitel 4: Empirisk metod 

mpiriska metodkapitlet beskrivs våra val av undersökningsmetod, där vi 

valt att använda oss utav en kvantitativ insamlingsmetod där data om 

utvecklingen av valutakurser hämtats från datastream. I empiriska 

metoden beskrivs även vår insamlade data och vi redogör för hur vi använt oss 

utav den. 

 

4.1  Undersökningsmetod 

Utgångspunkt för metoden är att testa våra hypoteser, för att sedan förstå och 

förklara testens utfall och uppnå uppsatsens syfte. Tillvägagångssättet för att 

lyckas med att testa hypoteserna är kritiskt för att sedan kunna analysera utfallet. 

Valet av empirisk metod följer tidigare forskning inom området. 

Valutamarknadens effektivitet testas först på ett likartat tillvägagångssätt som det 

makroekonomiska perspektivet förespråkar, exempel på dessa studier är Hodrick 

(1987), Engel (1996) och Flood & Rose (2002). Metoden som använts vid tidigare 

forskning ger oss en möjlighet att svara på hypotes (1) genom ett, inom 

litteraturen, väl använt tillvägagångssätt som beskrivs i modellspecifikationen 

(rubrik 4.3).  

 

Steg två i studien följer vår huvudreferens, Olmo & Pilbeam (2011) där metoden 

är vald för att undersöka valutamarknadens effektivitet utifrån ett realt 

kapitalperspektiv. Vi har även valt att ta hänsyn till valutamarknadens spread för 

att kunna svara på alla våra hypoteser. Vi kommer att applicera metodvalet som 

Olmo & Pilbeam (2011) använder, men den underliggande data samt 

mikroaspekten spread är det som vi adderar på metoden för att möjliggöra att vi 

uppfyller vårt syfte. 

 

 

4.2 Tidigare forskning 

Empiriska test av UIP har varit vanligt förekommande bland forskare inom 

internationell finans, där resultaten har varit entydiga att UIP inte håller empiriskt. 

Fokus har varit att förklara detta empiriska misslyckande med hjälp av metoder 

E 
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som blivit mer och mer avancerade över tiden. Den ekonometriska modellen som 

tidigare forskning använt som bevis för valutamarknadens misslyckande: 

 

st+1 – s t = α + β (f t – s t) + µ t + 1  (18) 

 

där st är logaritmen av valutaparets avistakurs vid tiden t, ft är logaritmen av 

terminskursen en period framåt från tiden t. Enligt modellen förutsätter 

marknadseffektivitet att α = 0, β = 1 och attµ t + 1ska vara white noise
14

. Resultaten 

som tidigare togs som bevis för marknadsmisslyckande, bygger på att 

regressionsresultaten i modellen uppvisar negativa β värden. 

 

4.3  Modellspecifikation för test av hypotes 1 

För att testa vår första hypotes behöver vi en modell som kan ge indikation om 

den svenska kronan i par med andra valutor (se tabell 1.1 Deskriptiv data) 

uppvisar liknande resultat som tidigare forskning. Detta möjliggörs genom att 

applicera den ekonometriska modellen (18) på vårt dataset. 

 

Ur ett förklaringsperspektiv är det av vikt att förstå hur den makroekonomiska 

ekonometriska modellen (18) framkommer ur förutsättningarna för det stängda 

och öppna ränteparitetet. Villkoret, enligt CIP, för att beräkna valutakursens 

terminspris är: 

 

    = 
         

      
   (19) 

 

Där    är valutans terminskurs vid tiden t,   är valutans avistakurs vid tiden t,    är 

inhemska räntan och   
  är utländska räntan. 

 

Givet rationella förväntningar, perfekt kapitalrörlighet, avsaknad av skatter vid 

kapitaltransaktionen och riskneutralitet finns enligt den effektiva 

marknadshypotesen ett antagande om att terminskursen ska sammanfalla med den 

framtida avistakursen: 

 

                                                 
14White noise är en process med medelvärdet noll och ingen korrelation mellan dessa värden vid 

olika tidpunkter. 
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             (20) 

 

Variabeln E[St+1] i ekvation (20) motsvarar den förväntade avistakursen på 

valutamarknaden för tiden t+1 vid tiden t. Exempelvis vid en valutadepreciering 

antas marknadsaktörer sälja valutan till ett pris som är lägre än terminskursen till 

dess att valutaterminens motsvarar den framtida avistakursen. Fama (1984) 

förklarar att avvikelser från detta förhållande kan förklaras med en tidsvarierande 

riskpremie.  

 

Genom att använda logaritmer av ekvation (1) kan CIP, i enlighet med Olmo & 

Pilbeam (2011), uppskattas genom: 

 

          
        (21) 

 

Där    är logaritmen av valutans terminskurs vid tiden t och    är logaritmen av 

valutans avistakurs, vid tiden t. 

 

Skillnaden mellan den inhemska räntan och den utländska räntan måste, i 

genomsnitt, vara lika med den förväntande förändringen i valutans logaritm. Detta 

är villkoret för det öppna ränteparitetet, UIP, vilket kan uttryckas genom: 

 

               
       (22)  

 

Där          är valutans förväntade deprecieringstakt. 

 

Om det antas finnas rationella förväntningar på valutamarknaden, då är 

ekvationsformen för att uttrycka den framtida valutakursen:  

 

                   (23) 

 

Där      är slumpmässiga feltermen, med medelvärdet noll 
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För att ekvationerna (19 – 23) ska leda till en testbar ekvation för UIP, måste 

ekvation (22) ersättas i ekvation (23) och genom att ta hänsyn till uppskattningen i 

ekvation (21). Den testbara UIP ekvationen: 

 

                        (24) 

 

För att testa ekvation (24) statistiskt konverteras ekvationen till regressionen:
15

 

 

                            (25) 

 

Utifrån denna ekvation kan vi testa om UIP håller. För att UIP ska hålla ska värdet 

på β vara ett, skärningspunkten ska vara vid noll och feltermen ska vara 

slumpmässigt fördelad. 

 

Med ekvation (25) ska vi testa UIP för tolv valutapar med SEK som bas. Svenska 

kronan testas mot följande valutor: australiensiska dollarn (AUD), kanadensisk 

dollar (CAD), schweizisk franc (CHF), danska kronan (DKK), euron (EUR), 

brittiska pundet (GBP), Hongkongdollar (HKD), japansk yen (JPY), norska 

kronan (NOK), nya zeeländska dollarn (NZD), amerikansk dollar (USD), 

sydafrikanska rand (ZAR). Vår mätperiod är mellan april år 1997 (för euron 

januari 1999) till december år 2012. Vi har 4109 observationer (för euron 3650).  

 

4.4 Marknadseffektivitet och lönsamhetstest (Hypotes 2) 

Som tidigare nämnts i den teoretiska referensramen förutsätter UIP att utländsk 

ränta och förväntad växelkursförändring är lika med den inhemska räntan, med 

andra ord ska det inte finnas någon systematisk skillnad i att hålla kapital i 

hemlandet i jämförelse med utlandet. 

 

Vad som är viktigt att poängtera är att förhållandet mellan en effektiv 

valutamarknad, E[St+1] = Ft, och villkoret för att testa UIP, E[st+1] = ft, inte 

motsvarar varandra fullt ut. Olmo & Pilbeam (2011) menar att UIP inte är av 

tillräcklig stor vikt för att bedöma om valutamarknaden är effektiv. Forskare som 

                                                 
15
Förklaring av regressionen finns beskriven i ’4.2 Tidigare forskning’. 
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har beaktat marknadseffektivitet utifrån den monetära modellen, har tidigare tagit 

UIP:s statistiska avvikelser som bevis för att marknaden har varit ineffektiv. Vad 

vi tolkar som direkta bevis mot marknadseffektivitet är därför bevis som tyder på 

att det faktiskt går att erhålla en överavkastning på valutamarknaden. Om det inte 

går att realisera något kapital genom att spekulera mot UIP kan dess statistiska 

misslyckade inte tas som bevis för att valutamarknaden är ineffektiv. 

 

För att testa effektiviteten på valutamarknaden, det vill säga testa hypotes 2, har vi 

valt att följa en strategi som Olmo & Pilbeam (2011) använder. Vad som blir 

skillnaden mot författarnas test är att vi har valt ett differerat tidsintervall samt att 

vi testar alla våra valda valutor mot den svenska kronan. Vi kommer att i ett 

inledande skede applicera strategierna utan att beakta spreaden, för att vidare 

inkludera en hypotetisk transaktionskostnad och jämföra resultaten. 

 

Strategi: Investera i valutan som är kopplad till den högre räntan i jämförelse med 

avkastningen som erhålls från investering i valutan kopplad till den lägre räntan. 

 

Antagandet om att valutamarknaden är ineffektiv vid påvisande av negativa β-

värden (se avsnitt 4.2) skulle innebära att en investerare som väljer att placera sitt 

kapital i valutan som är kopplad till den relativt höga räntan (1) erhåller en högre 

avkastning än investeringar i valutan som är kopplad till den relativt låga räntan 

(2). En placering i (1) ger således en dubbel fördel i form av både högre ränta och 

en appreciering av valutan, det motsatta skulle i detta fall gälla för investerare i 

(2). Detta förhållningssätt är även känt som carry trade. Vad som är viktigt att 

påpeka är att om valutamarknaden är effektiv, genererar denna strategi inte någon 

överavkastning för investeraren. I matematisk form ser effektivitetsförhållande ut 

som följande: 

 

                     (26) 

 

Där          är förväntad avkastning i svenska kronor från en investering i den 

höga valutan och där          är förväntad avkastning i svenska kronor från en 

investering i den låga valutan. 

 



 49 

Kriteriet för en effektiv valutamarknad är alltså att det inte ska gå att generera 

någon systematisk överavkastning genom att placera sitt kapital i antingen en 

valuta kopplad till en hög ränta eller en valuta kopplad till en låg ränta. För att 

testa detta statistiskt applicerar vi samma ekvation som Olmo & Pilbeam (2011) 

använder: 

 

                    (27) 

 

Där       är faktiskt avkastning, i svenska kronor, från en investering i en 

högräntevaluta och       är faktisk avkastning, i svenska kronor, från en 

investering i en lågräntevaluta. Om α = 0 och att feltermen är slumpmässigt 

fördelad är marknaden effektiv. Däremot, om α ≠ 0 finns det antingen en 

riskpremie och/eller marknadsineffektivitet mellan valutapar.  

 

I vårt lönsamhetstest (ekvation 27) antas en position tas i valutan som har den 

relativt högsta årsräntan. Positionen hålls sedan i ett år då den realiseras, antingen 

med vinst eller förlust. Detta görs varje dag för varje valutapar, där 

grundpositionen handlas efter vilken valuta som är kopplad till den högsta räntan.  

 

I testets första skede antas valutaparen handlas utan någon transaktionskostnad, 

det vill säga till midkursen. Sedan görs samma test med beaktande av en 

uppskattad transaktionskostnad (avsnitt 4.5), vilket medför en dubbel negativ 

effekt på positionernas resultat, med lägre individuella avkastningar per position. 

 

 

4.5  Transaktionskostnader (Hypotes 3) 

Som tidigare behandlats i den teoretiska referensramen, består 

transaktionskostnaderna på valutamarknaden av skillnaden mellan köp- och 

säljkurs. Den mest vanliga benämningen på denna transaktionskostnad är spread. 

Lyons (2001) beskriver spreaden som en av grundpelarna inom 

mikrostruktursteorin. 
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Som beskrivet i 3.6 är faktorerna som påverkar storleken på valutaparens spread 

huvudsakligen följande fyra faktorer:  

1) Volatiliteten på valutamarknaden  

2) Omsättningen i valutaparet 

3) Konkurrensen bland återförsäljare på valutamarknaden 

4) Valutakursens orderstorlek 

 

Med avseende på spreadens storlek vid ett faktiskt agerande på valutamarknaden 

beror den verkliga kostnaden till viss del även på vilken typ av aktör som utför en 

köp- alternativt säljorder (Ramadorai, 2006).  

 

För denna uppsats blir spreaden en subjektiv uppskattning. Utgångspunkten i 

tillvägagångssättet för uppskattningen av spreaden var att börja med 

valutamarknadens interbank-spread,
16

 denna var tillgänglig vid en specifik 

tidpunkt för ett begränsat antal valutapar.
17

 Vad som är viktigt att påpeka är (1) att 

spreaden redovisas i pips 
18

 och (2) att spreaden inte är konstant och skiljer sig 

storleksmässigt beroende på hur stor skillnaden är i värdering mellan olika 

valutor. 

 

                                                 
16 Skillnaden mellan köp- och säljkurs via handel mellan banker. 
17

http://faculty.haas.berkeley.edu/lyons/Ding_Quoting%20Behavior%20FX%202005b1.pdf i 

appendix 2 
18 Pip är den fjärde decimalen i redovisat valutapar 
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Tabell 1 Valutapar med interbank spread 

 
 

Som beskrivet i Ding (2009) bygger data i tabell 1 på en undersökning av den 

australiensiska handelsplatsen för valutor under tidsperioden 5-19 juli år 2004. 

Den genomsnittliga spreaden för valutaparen uppvisade en kostnad på 0,2013% 

av valutaparens midkurs. Vi antog att det inte går att direkt applicera denna 

procentsats på valutakurser mot den svenska kronan, då ovanstående valutapar 

anses mer likvida än vad den svenska kronan är. För att överbrygga denna 

bedömningssvårighet valde vi att lägga på en premie gällande spreaden för den 

svenska kronan. Uppskattningsvis har transaktionskostnaden på valutapar 

kopplade till den svenska kronan varit minst 0,25 % av valutaparens midkurs.
 19

 

 

 

För att testa hypotes 3 inkluderar vi spreaden för valutaparen, se tabell 1.3 

deskriptiv data, och testar regressionsmodellerna (27) med inkluderad 

transaktionskostnad. En investerare som väljer att investera sitt kapital utomlands 

                                                 
19 Se ’Tabell 1.3 Deskriptiv data Transaktionskostnad’ för fullständiga transaktionskostnader. 

Valutapar Midkurs Spread Spread (%)

USD/AUD 0,7343 0,0014 0,1855%

USD/CAD 0,7971 0,0013 0,1574%

USD/CHF 0,8000 0,0013 0,1563%

USD/EUR 1,2395 0,0008 0,0651%

USD/GBP 1,7978 0,0006 0,0309%

USD/NZD 0,6827 0,0015 0,2146%

USD/SGD 0,5955 0,0017 0,2820%

EUR/AUD 0,5930 0,0017 0,2844%

EUR/CAD 0,6437 0,0016 0,2413%

EUR/CHF 0,6461 0,0015 0,2395%

EUR/GBP 1,4520 0,0007 0,0474%

EUR/NZD 0,5514 0,0018 0,3289%

EUR/SGD 0,4809 0,0021 0,4324%

EUR/USD 0,8083 0,0012 0,1531%

Medel 0,2013%
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kommer i praktiken inte att kunna handla valutan till mid-kursen
20

. Istället 

kommer investerare att (1) erhålla färre enheter av utländsk valuta vi placering i 

utlandet och (2) vid konvertering tillbaka till hemlandets valuta vid periodens slut 

erhålla färre enheter av hemlandets valuta. Denna dubbla negativa effekt på 

kapital placerat i utlandet tror vi kommer hjälpa oss att förstå och förklara ifall 

valutamarknaden historiskt sett har varit effektiv eller inte. 

 

Utgångspunkten i tillvägagångssättet för uppskattningen av spreaden var att börja 

med valutamarknadens interbank-spread,
21

denna var tillgänglig vid en specifik 

tidpunkt för ett begränsat antal valutapar.
22

 Vad som är viktigt att påpeka är (1) att 

spreaden redovisas i pips
23

 och (2) att spreaden inte är konstant och skiljer sig 

storleksmässigt beroende på hur stor skillnaden är i värdering mellan olika 

valutor. 

 

                               

                       
  (28) 

 

Förhållandet i (15) beskriver i procentform storleken på interbankmarknadens 

spread i förhållande till valutamarknadens avistakurs. Detta förhållande ger en 

indikation om hur stor del av avistakursen som banker tar ut i avgift för att 

tillhandahålla valuta på interbankmarknaden. 

 

                                

                        
  (29) 

 

För att få en bättre uppskattning av spreaden, med syfte att applicera den på andra 

valutapar än de givna, ger en summerad procentsats en mer robust uppskattning. 

 

Banker som erbjuder sina kunder möjligheten att utföra valutaväxling redovisar 

till viss mån kostnaderna som kunderna får betala för denna tjänst. För att få en 

uppfattning om skillnaderna mellan vad bankkunder får betala i förhållande till 

                                                 
20Mid-kursen är den angivna valutakurs som förklarar hur många enheter en valuta är värd i 

jämförelse med den andra valutan i valutaparet. 
21Skillnaden mellan köp- och säljkurs via handel mellan banker. 
22

http://faculty.haas.berkeley.edu/lyons/Ding_Quoting%20Behavior%20FX%202005b1.pdf i 

appendix 2 
23Pip är den fjärde decimalen i redovisat valutapar 
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hur mycket bankerna själva handlar för, valde vi att efterlikna (28) och (29) men 

med kundernas köp- och säljkurs i fokus. 

 

                   

                       
   (30) 

 

                    

                         
  (31) 

 

Ur (31) ges den genomsnittliga spreaden som bankerna erbjuder sina kunder att 

handla för. För att räkna fram en uppskattad spread för valutaparen i vår 

undersökning beräknar vi först den genomsnittliga skillnaden mellan storbankerna 

och interbankmarknaden, vilket gav en skillnad på 46,4%.  

 

Detta gav oss en uppskattning av spreaden på interbankmarknaden för 

valutaparen som användes i vår undersökning. Vi gjorde sedan en jämförelse med 

spreaden som företag erbjuds som tillämpar valutahandel via plattformar. Dessa 

aktörer erbjuder sina kunder handelsvillkor som överlag är sämre än villkoren hos 

storbankerna (Osler, 2011). Interbank-spreaden för de mest likvida valutorna 

ligger mellan 0,5 och 2,0 pips
24

, medan spreaden är högre för mindre likvida 

valutor och kan vara så stor som 40 pips (Osler, 2011). 

 

De senaste åren har spreaden minskat, både på interbankmarknaden och även för 

övriga aktörer. Idag är skillnaden mellan interbankmarknadens spread och 

spreaden för övriga aktörer nästan obefintlig (Osler et al 2011). 

 

Oberoende av spreadens storlek, så länge det finns en skillnad mellan köp och 

säljkurs, kommer en mer frekvent handel att leda till en negativ resultatpåverkan 

för investeringar på valutamarknaden. Därför kan olika strategier för att testa 

effektiviteten på valutamarknaden, få olika resultat beroende på hur ofta nya 

positioner tas och gamla positioner avvecklas. 

 

Vi bygger i vårt test som inkluderar transaktionskostnader vidare på ekvation (27) 

genom att inkludera en uppskattad spread.  

                                                 
24Pip är den fjärde decimalen för en valutakurs. 
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                                 (32) 

 

Där        är summan av       och uppskattad spread och        är summan 

av       och uppskattad spread. 

 

4.6  Beskrivning av data 

Som beskrivet tidigare, är det endast två tidigare studier Olmo & Pilbeam (2011) 

och Burnside et al. (2006) som har forskat kring möjligheten att faktiskt utnyttja 

UIP:s statistiska misslyckande för att erhålla en avkastning. Genom att använda 

samma variabler som Olmo & Pilbeam (2011) kommer vi att öka jämförbarheten i 

resultaten. Genom att vi använder ett differerat tidsintervall och valutapar som 

inte beaktas i tidigare forskning kommer vårt bidrag att generera en större 

förståelse för de statistiska avvikelserna på valutamarknaden. 

 

4.7  Datainsamling 

All data rörande historiska valutakurser och räntor kommer att hämtas från 

databasen Datastream där vi kommer att använda oss av tidsintervallet år 1997 till 

år 2012 för både valutakurser och räntor. För en utförlig beskrivning av data, se 

tabell 1.1 och 1.2 deskriptiv data. 

 

För att få fram faktiska transaktionskostnader skickade vi ut mail till alla banker 

och institutioner vi kunde komma på för att veta hur stora deras 

transaktionskostnader var. Vi fick dock inga tillfredställande svar. De som svarade 

antydde att det var ett för omfattande arbete för dem att ta fram och att det således 

inte hade tid. Vi har inte hittat någon studie som gjort liknande test som oss som 

innefattat transaktionskostnader vi inriktade oss då istället på att hitta faktiska 

transaktionskostnader från andra studier som utfört helt andra tester men som 

ändå innefattat transaktionskostnader. Vi hittade endast en studie och denna hade 

inga faktiska siffror, utan endast diagram. För att få de faktiska siffrorna var vi 

tvungna att betala en, för oss, alldeles för hög avgift. Vi såg ingen annan utväg än 

att uppskatta transaktionskostnaderna som beskrivits tidigare i metoddelen. Vi vet 
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med oss att våra uppskattningar inte är helt tillförlitliga men vi såg ingen annan 

möjlighet än att uppskatta transaktionskostnaderna på det viset.  

 

4.8 Deskriptiv data 

Nedan återfinns en detaljerad sammanställning över variablerna vi har använt oss 

av i studien. 

 

Tabell 2 Deskriptiv data 

 

 

I tabellen visas deskriptiv data för samtliga valutapar. Studien bygger på daglig 

data för tolv valutapar. För samtliga valutapar, med undantaget EUR/SEK, görs 

4110 dagliga observationer på urvalet som sträcker sig från den första april 1997 

till den 31a december 2012. I tabellen visas även minsta och största 

observationerna samt standardavvikelsen för samtliga valutapar i urvalsgruppen. 

  

Valutapar Observationer Mean St.Dev Min Max Från Till

AUD/SEK 4110 5,7110 0,6002 4,575 7,2540 1997-04-01 2012-12-31

CAD/SEK 4110 6,2048 0,5325 5,008 7,6850 1997-04-01 2012-12-31

CHF/SEK 4110 6,1455 0,6680 5,128 8,9290 1997-04-01 2012-12-31

DKK/SEK 4110 1,2324 0,0720 1,085 1,5630 1997-04-01 2012-12-31

EUR/SEK 3652 9,2315 0,5345 8,078 11,6823 1999-01-01 2012-12-31

GBP/SEK 4110 12,8876 1,3119 9,962 15,8648 1997-04-01 2012-12-31

HKD/SEK 4110 1,0039 0,1476 0,750 1,4100 1997-04-01 2012-12-31

JPY/SEK 4110 0,0731 0,0103 0,054 0,0953 1997-04-01 2012-12-31

NOK/SEK 4110 1,1381 0,0624 0,998 1,3040 1997-04-01 2012-12-31

NZD/SEK 4110 4,7805 0,4170 3,875 5,7450 1997-04-01 2012-12-31

USA/SEK 4110 7,8075 1,1563 5,841 11,0200 1997-04-01 2012-12-31

ZAR/SEK 4110 1,1036 0,2353 0,690 1,7700 1997-04-01 2012-12-31
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Tabell 3 Deskriptiv dataräntor 

 

Tabell 3 visar antal observationer, medelvärde, standardavvikelse, minsta och 

största värde samt datum för första och sista observationer av variabeln ränta för 

samtliga länder.  

 

Tabell 4 Deskriptiv data, transaktionskostnad (Pips) 

 

  

Land Variabel Observationer Mean St.Dev Min Max Från Till

Australien Ränta (1 år) 4110 5,5951 0,9013 3,2750 8,7100 1997-04-01 2012-12-31

Kanada Ränta (1 år) 4110 3,4803 1,3775 0,7650 6,4531 1997-04-01 2012-12-31

Schweiz Ränta (1 år) 4110 1,5761 1,0148 0,1450 4,5900 1997-04-01 2012-12-31

Danmark Ränta (1 år) 4110 3,2358 1,3901 0,1700 6,5000 1997-04-01 2012-12-31

Euro Ränta (1 år) 3651 2,9267 1,2818 0,3750 5,5300 1999-01-01 2012-12-31

England Ränta (1 år) 4110 4,4791 1,9502 0,8550 8,0000 1997-04-01 2012-12-31

Hong Kong Ränta (1 år) 4110 3,5952 2,9050 0,2813 16,0000 1997-04-01 2012-12-31

Japan Ränta (1 år) 4110 0,4611 0,3881 -0,0781 2,1000 1997-04-01 2012-12-31

Norge Ränta (1 år) 4110 4,4695 1,7888 1,6563 7,8125 1997-04-01 2012-12-31

Nya Zeeland Ränta (1 år) 4110 6,0137 1,6990 0,1250 9,3750 1997-04-01 2012-12-31

USA Ränta (1 år) 4110 3,4437 2,0170 0,4850 7,5000 1997-04-01 2012-12-31

Sydafrika Ränta (1 år) 4110 10,2920 3,3017 0,0000 23,8750 1997-04-01 2012-12-31

Sverige Ränta (1 år) 4110 3,3605 1,2051 0,5800 6,1700 1997-04-01 2012-12-31

Valutapar Interdealer Market Prime Brokerage Major Banks
FX Broker 

Internet "average"

FX Broker

Internet "lowest"

AUD/SEK 16,1 16,5 30,0 89,4 22,3

CAD/SEK 32,2 33,0 60,0 87,0 21,7

CHF/SEK 10,4 10,6 20,0 95,4 24,8

DKK/SEK 3,5 3,6 6,6 17,2 5,4

EUR/SEK 14,0 14,3 26,0 61,3 22,0

GBP/SEK 27,0 27,6 50,0 118,4 53,5

HKD/SEK 2,0 2,1 3,8 10,7 2,5

JPY/SEK 0,2 0,2 0,3 0,7 0,1

NOK/SEK 2,7 2,8 5,0 22,6 5,3

NZD/SEK 18,8 19,2 35,0 83,7 27,1

USD/SEK 14,1 14,4 26,3 53,8 7,0

ZAR/SEK 3,9 4,0 7,4 14,5 4,7
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Kapitel 5: Empirisk analys 

denna del görs först en regressionsanalys på terminspremiegåtan. Sedan 

analyseras först vårt lönsamhetstest som inte innefattar 

transaktionskostnader och efter det analyseras lönsamhetstestet som 

inkluderat transaktionskostnader.  

 

5.1 Regressionsanalys: Terminspremiegåtan 

 

Hypotes 1: Vi kommer kunna påvisa en statistisk avvikelse från UIP med 

svenska kronan som jämförelsevaluta. 

 

I tabell 5 presenteras resultaten från regressionen av förändringen i avistakursen 

på forward-premien.
25

 

 

Tabell 5 Regressionsresultat 

 

 

Tabellen visar antal observationer, β-värdet, standardfelet för β, p-värdet för β, 

förklaringsgraden
26

, justerade förklaringsgraden
27

 och Durbin Watson-värdet
28

 för 

samtliga valutapar. 

                                                 
25Hela resultatet från regressionen återfinns i bilaga 2. 
26

 Mått på hur väl modellen förklarar den beroende variabeln, i detta fall förändringar i logaritmen 

av valutaparets avistakurs. 

 

Valutapar N β SE-β p-value β R-sq r-sq adj DW

AUD/SEK 4109,0 -0,00046 0,00037 0,21000 0,00040 0,00010 2,05800

DKK/SEK 4109,0 -0,00031 0,00030 0,30800 0,00030 0,00001 2,08400

EUR/SEK 3650,0 -0,00024 0,00040 0,55100 0,00010 0,00020 2,05800

HKD/SEK 4109,0 -0,00017 0,00025 0,49500 0,00010 0,00010 2,09600

JPY/SEK 4109,0 0,00019 0,00004 0,62100 0,00010 0,00020 2,10000

CAD/SEK 4109,0 -0,00059 0,00048 0,22100 0,00040 0,00010 2,02400

NOK/SEK 4109,0 -0,00036 0,00034 0,28700 0,00030 0,00003 2,01100

NZD/SEK 4109,0 0,00007 0,00045 0,87400 0,00000 -0,00020 2,09300

CHF/SEK 4109,0 -0,00026 0,00036 0,46200 0,00010 -0,00010 2,10700

GBP/SEK 4109,0 -0,00024 0,00034 0,47600 0,00010 -0,00010 1,96800

ZAR/SEK 4109,0 -0,00144 0,00070 0,04100 0,00100 0,00100 2,17100

USD/SEK 4109,0 -0,00025 0,00031 0,41200 0,00020 -0,00010 2,06600

I 



 58 

 

Likt tidigare forskning visar resultaten i tabell 5 att de skattade koefficienterna har 

negativa β-värden för alla valutapar mot den svenska kronan förutom valutaparen 

JPY/SEK och NZD/SEK. Samtliga α-värden i regressionen (se bilaga 1) ligger 

nära noll vilket gör att det är uppvisandet av β ≠ 1 som tyder på att marknaden 

varit ineffektiv. Uppvisandet av negativa β-värden indikerar att resultatet 

återspeglar the Forward Premium Puzzle och förkastar att UIP håller. Alltså tyder 

samtliga regressionsresultat på att UIP inte håller. Regressionsresultaten antyder 

att valutor kopplade till en hög ränta apprecierar istället för att depreciera, 

tvärtemot vad som förklaras av UIP.   

 

Regressionens skattade koefficienter uppvisar små standardfel. Koefficienternas 

skattade p-värden, för alla valutapar utom ZAR/SEK, visar att koefficienterna inte 

är statistiskt signifikanta på 5-procentsnivån.
29

 

 

Durbin Watson-testet antyder att negativ autokorrelation föreligger i feltermen för 

samtliga valutapar
30

. Autokorrelation i feltermen bryter mot OLS-antagandet
31

om 

att feltermen är okorrelerad. Även om autokorrelationen enligt OLS inte påverkar 

de skattade koefficienterna tenderar standardfelen att underskattas medan t-

värdena tenderar att överskattas. Det går inte att dra några statistiskt säkra 

slutsatser från detta i regressionen men det ger ändå en fingervisning som styrker 

att koefficienterna inte är lika med noll. Det ska tilläggas att Durbin Watson-

testets p-värde är starkt beroende av antagandet om normalitet i residualerna.   

 

Genom att studera regressionens r
2
 går det att utläsa att värdena är låga för 

samtliga valutapar, på grund av de låga r
2
-värdena kan det finnas andra variabler 

som påverkar vår data men dessa är inte inkluderade i regressionsmodellen. Den 

sanna effekten av den förväntade avkastningen blir svårförklarad genom denna 

                                                                                                                                      
27

 Förklarar samma sak som förklaringsgraden men är justerad för antal förklarande variabler i 

modellen (normalt ökar förklaringsgraden automatiskt ju fler variabler det finns i modellen). 
28 Testar förekomsten av autokorrelation i residualerna 
29Utifrån t-testet beräknas de skattade koefficienternas p-värde, enligt nollhypotesen ska β = 0. Att 

resultaten visar höga p-värden betyder att det inte med 95 procents säkerhet går att säga att β ≠ 0. 
30Alla valutaparen ligger över Durbin-Watson’s kritiska värde på 1,69, vilket antyder att negativ 

autokorrelation föreligger. 
31Ordinary least squares (OLS) är en metod för att uppskatta okända parametrar i en linjär 

regressionsmodell. 



 59 

regression. Då Olmo och Pilbeam, som använde samma modell, också fick låg 

förklaringsgrad i sin regressionsanalys har vi valt att komplettera detta test med 

lönsamhetstest då modellen är bristfällig. Då resultaten från den standardiserade 

regressionen generellt har visat på svaga resultat har forskare försökt förbättra 

modellen. Trots stora ansträngningar i att vidareutveckla modellen har väldigt lite 

åstadkommits i att förklara avvikelserna från UIP. I en studie från år 2000 visade 

författarna Baillie och Bollerslev på att UIP:s misslyckande kan vara ett statistiskt 

fenomen som uppstår i regressionen eftersom det föreligger permanent 

autokorrelation, vilket även vårt test uppvisade, i terminspremien
32

. Det gör det 

omöjligt att med säkerhet säga att terminskursen är objektiv i att förutspå den 

framtida avistakursen (Olmo & Pilbeam, 2011). 

 

Då stora delar av vårt resultat saknar signifikans kan vi inte dra några säkra 

slutsatser ifrån det. Det viktiga är dock att våra resultat är i överensstämmelse med 

tidigare forskning i den mån att de skattade koefficienterna uppvisar negativa β-

värden. Vårt syfte med uppsatsen är inte att vidareutveckla regressionsmodellen 

utan att testa ifall avvikelserna har någon ekonomisk innebörd, därför kommer vi 

vidare anta att de negativa koefficienterna återspeglar ett tillfredställande resultat.  

 

UIP förutsätter att utländsk ränta och förväntat växelkursförändring är densamma 

som den inhemska räntan. Under dessa förutsättningar håller UIP. Hypotes 1 

syftade till att undersöka om det funnits en statistisk avvikelse från UIP med 

svenska kronan som basvaluta. Vi uppvisar negativa β-värden för tio av tolv 

valutapar, vilket visar på att det funnits en statistisk avvikelse från UIP. Det skulle 

i så fall kunna ha en ekonomisk innebörd. Detta eftersom att antagandet om den 

utländska räntan, växelkursförändringar och inhemska räntan inte stämmer vilket 

möjligtvis skulle kunna ha utnyttjas av investerare för att tjäna pengar. Även 

många teoretiska och empiriska modeller bygger på att UIP håller, vilket då skulle 

kunna betyda att modellerna bygger på felaktiga grunder. Vi saknar dock 

signifikans vilket gör det omöjligt för oss att dra några säkra slutsatser från 

resultaten i regressionen gällande UIP och dess ekonomiska innebörd. 

                                                 
32

Baillie och Bollerslev (2000) förklarar att bristen av till tillräckligt stort urval gör det omöjligt att 

med säkerhet hävda att forward-kursen motsvarar en oberoende indikator för den framtida 

avistakursen. 
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Regressionen syftade även till att visa om marknaden varit effektiv eller inte. 

Marknadseffektivitet kräver att β = 1 vilket vårt regressionsresultat inte visade för 

något av valutaparen. Resultaten antyder alltså att marknaden inte tycks ha varit 

effektiv mellan år 1997-2012.  

 

Resultatet från regressionen av förändringen i avistakursen på terminspremien 

antyder att en investerare bör använda sig utav en carry trade-strategi och 

investera i valutor kopplade till en hög ränta och undvika investeringar i valutor 

som är kopplade till lägre ränta. Detta eftersom resultatet visar på att UIP inte 

håller, vilket betyder att investerare kan utnyttja detta och få en abnorm 

avkastning.  

 

Då den ekonometriska regressionen av förändringen i avistakursen på 

terminspremien uppvisar negativa skattade koefficienter, tillika avvisar UIP, bör 

en investerare som placerar sitt kapital i en valuta som är kopplad till en hög ränta 

gynnas av en appreciering av valutan gentemot om investerare istället placerar i 

valutan kopplad till den lägre räntan, då detta enligt resultatet från regressionen 

ska leda till en depreciering av valutan.  

 

5.2 Lönsamhetstest utan transaktionskostnader 
 

Hypotes 2: Resultatet från lönsamhetstestet kommer att påvisa att avvikelsen 

från UIP inte är lika med marknadsineffektivitet. 

 

För att testa ifall valutamarknaden har varit effektiv, trots de ekonometriska 

avvikelserna från UIP, bör den nominella avkastningen från placerat kapital i en 

valuta med hög ränta inte överskrida den nominella avkastningen från placeringar 

i en valuta kopplad till en lägre ränta. 

 

I tabellen nedan presenteras resultaten från lönsamhetstestet, där vi testar E[RHt+1] 

– E[RLt+1] utifrån marknadens effektivitetskriterium α = 0. Här presenteras antal 

observationer, α-värdet, standardavvikelsen för α, t-värde för α, p-värde för α, 
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skewness
33

, kurtosis
34

, konfidensintervall för α, Jarque-Bera-värdet
35

 och dess p-

värde för samtliga valutapar. 

 

Tabell 6 Resultat för lönsamhetstest 

 

 

Lönsamhetstestet är metodmässigt likt Olmo och Pilbeam (2011) för att testa ifall 

avvikelserna från UIP i regressionen har någon ekonomisk innebörd. Testet ämnar 

testa ifall α = 0 vilket tyder på att marknaden varit effektiv. 

 

Vid en överblick över p-värdet för α, kan vi se stora skillnader mellan de olika 

valutaparen. För att hålla oss objektiva på 5-procentsnivån granskas valutaparen 

mot det kritiska värdet om 0,05. Vi kan avläsa att på 5-procentsnivån förkastar vi: 

AUD/SEK, HKD/SEK, CAD/SEK, NOK/SEK, NZD/SEK, GBP/SEK och 

USD/SEK uppfyller effektivitetskriteriet α = 0. Detta betyder att marknaden, 

enligt lönsamhetstestet, har varit effektiv för DKK/SEK, EUR/SEK, JPY/SEK, 

CHF/SEK och ZAR/SEK. 

 

I jämförelse med resultaten från regressionen är avvikelsen betydande. Av de tolv 

valutaparen var det tio stycken som uppvisade marknadsineffektivitet. Efter 

                                                 
33

 Mäter i vilken utsträckning datan inte är symmetrisk. När datan blir mer symmetrisk kommer 

värdet att närma sig noll. 
34

 Kurtosis anger hur toppen och svansarna av en fördelning skiljer sig från normalfördelningen. 

Data som helt följer normalfördelning har ett kurtosisvärde på 0. 
35

 Jarque-Bera (JB) är ett normalitetstest för att se om feltermens skewness och kurtosis har en 

normal distribution 

Valutapar N α Std.Dev. t-statistic p-value α Skrewness Kurtosis 95% CI JB p-value

AUD/SEK 3849 0,0621 0,16198 23,768 0,0000000 -0,321 0,687 (0,0569; 0,0672) 791,9 0,000000

DKK/SEK 3849 -0,0070 0,13980 -3,122 0,9990952 0,642 8,885 (-0,0115; -0,0026) 5818,7 0,001810

EUR/SEK 3390 0,0056 0,13240 2,475 0,0066861 -0,261 2,244 (0,0015; 0,0101) 42,2 0,013372

HKD/SEK 3849 0,0589 0,25349 14,407 0,0000000 -0,628 0,148 (0,0509; 0,0669) 1051,5 0,000000

JPY/SEK 3849 -0,0124 0,27801 -2,757 0,9970695 -1,044 1,032 (-0,0211; -0,0036) -78,1 0,005861

CAD/SEK 3849 0,0533 0,17303 19,115 0,0000000 0,188 0,130 (0,00478; 0,00588) 1343,7 0,000000

NOK/SEK 3849 0,0103 0,13077 4,903 0,0000005 -0,146 3,210 (0,0062; 0,0145) -6,6 0,000001

NZD/SEK 3849 0,0422 0,18778 13,954 0,0000000 -0,713 0,448 (0,0363; 0,0482) 817,4 0,000000

CHF/SEK 3849 -0,0256 0,15680 -10,141 1,0000000 -0,692 0,743 (-0,0306; -0,0207) 509,8 0,000000

GBP/SEK 3849 0,0062 0,13632 2,829 0,0023468 -0,250 -0,395 (0,0019; 0,0105) 1808,4 0,004694

ZAR/SEK 3849 -0,0287 0,31492 -5,646 1,0000000 -0,151 -0,519 (-0,0386; -0,0187) 1971,4 0,000000

USD/SEK 3849 0,0613 0,25042 15,199 0,0000000 -0,633 0,314 (0,0534; 0,0693) 900,0 0,000000
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lönsamhetstestet har detta antal sjunkit till sju stycken. Men fortfarande är det mer 

än hälften av valutaparen som tycks avvika från UIP på 5-procentsnivån. 

Skillnaden kan bero på testens uppbyggnad. Regressionstestet ämnar testa om UIP 

håller (regressionen testar om förändringen i avistakursen är lika med skillnaden 

mellan terminskursen och avistakursen) och lönsamhetstestet undersöker huruvida 

det faktiskt går att få en överavkastning för investerare (lönsamhetstestet 

undersöker skillnaden mellan faktisk avkastning från en investering i en 

högräntevaluta och faktisk avkastning från investering i en lågräntevaluta). 

 

JB har en χ
2
-fördelning med två frihetsgrader vilket ger ett kritiskt värde om 5,99 

på 5-procentsnivån. Vid en granskning av JB testets p-värde i lönsamhetstestet är 

det uppenbart att antagandet om normalfördelning i feltermen förkastas för 

samtliga valutapar. 

 

Vi kan därmed inte förkasta hypotesen om att avvikelsen från UIP inte är lika med 

marknadsineffektivitet. 

 

Resultaten från lönsamhetstestet visade att valutaparen DKK/SEK, EUR/SEK, 

CHF/SEK och ZAR/SEK varit effektiva trots att dessa valutapar uppvisade 

negativa β-värden i regressionen, vilket skulle varit ett bevis för att marknaden 

varit ineffektiv. Det finns fortfarande ett gap mellan UIP och resultaten från 

lönsamhetstestet. Detta eftersom valutaparen AUD/SEK, HKD/SEK, CAD/SEK, 

NOK/SEK, NZD/SEK, GBP/SEK och USD/SEK tycks generera en avkastning 

som inte ska finnas enligt paritetet. Dessa test inkluderar inte några 

transaktionskostnader, vilket gör resultaten av mer teoretisk karaktär. För att se 

om det faktiskt gått att generera en överavkastning har vi även utvecklat ett 

lönsamhetstest som inkluderar en uppskattad transaktionskostnad. Detta för att 

göra det mer likt verkliga förhållanden. 
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5.3 Lönsamhetstest med transaktionskostnader 

 

Hypotes 3: Genom att inkludera transaktionskostnader i  

lönsamhetstestet kommer vi kunna påvisa att det inte går att  

erhålla någon överavkastning från spekulationer mot UIP. 

 

Det tidigare lönsamhetstestet antog en mid-kurs
36

 vars stora begränsning är att 

ingen marknadsaktör kan utföra transaktioner på valutamarknaden till mid-kursen. 

Till följd av vårt metodmässiga problem att få fram data över historiska verkliga 

värden över spreaden gör detta att undersökningen i viss mån undermineras. 

Viktigt att komma ihåg är att vi testar ifall spreaden ytterligare kan förklara 

marknadseffektiviteten på valutamarknaden. 

 

Tabell 7 Resultat från lönsamhetstest 

 

 

I tabell 7 presenteras antal observationer, storlek på spreaden, α-värde, 

standardavvikelse för α, t-värde för α, p-värde för α, skewness, kurtosis, 

konfidensintervall för α, Jarque-Bera-värdet och dess p-värde för samtliga 

valutapar.  

 

 

P-värdet för α antyder att endast valutaparet CAD/SEK är signifikant skilt från 

noll på 95-procentsnivån (dock innefattar konfidensintervallet för α för CAD/SEK 

                                                 
36Mid-kursen är kursen som finns att tillgå på Datastream som räknas fram genom 

(köpkurs+säljkurs)/2. 

Valutapar N
spread 

(pips)
α Std. Dev. t-statistic p-value α Skewness Kurtosis 95% CI JB p-value

AUD/SEK 4109 16,50 0,0002 0,01415 0,688 0,245746 0,378 3,785 (-0,0003; 0,0006) 203,355 0,491495

DKK/SEK 4109 3,60 0,0002 0,00904 1,632 0,051378 0,009 4,715 (0,0000; 0,0005) 503,618 0,102756

EUR/SEK 3650 14,30 0,0002 0,00897 1,163 0,122453 -0,251 4,686 (0,0001; 0,0005) 393,986 0,244906

HKD/SEK 4109 2,00 0,0003 0,01584 1,042 0,148737 -0,251 3,119 (-0,0002; 0,0007) -40,721 0,297473

JPY/SEK 4109 0,21 -0,0001 0,19690 -0,247 0,597540 -0,410 5,288 (-0,0007; 0,0005) 781,146 0,804921

CAD/SEK 4109 33,00 0,0004 0,01367 1,884 0,029818 0,012 1,240 (0,0000; 0,0008) 530,434 0,059636

NOK/SEK 4109 2,80 0,0001 0,00898 1,021 0,153657 -0,249 4,041 (-0,0001; 0,0004) 143,075 0,307315

NZD/SEK 4109 19,00 0,0000 0,01541 0,097 0,461366 0,047 3,408 (-0,0004; 0,0005) 30,013 0,922731

CHF/SEK 4109 10,60 -0,0001 0,01291 -0,714 0,762366 0,726 16,861 (-0,0005; 0,0003) 33254,76 0,475268

GBP/SEK 4109 28,00 0,0001 0,01226 0,521 0,301197 -0,275 3,823 (-0,0003; 0,0005) 64,174 0,602395

ZAR/SEK 4109 4,00 -0,0004 0,02151 -1,186 0,882155 -0,090 5,593 (-0,0011; 0,0003) 1145,598 0,235691

USD/SEK 4109 16,50 0,0002 0,01576 0,772 0,220079 -0,220 2,656 (-0,0003; 0,0007) -12,886 0,440159
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noll, alltså kan α fortfarande vara noll på 95-procentsnivå), valutaparet DKK/SEK 

är väldigt nära det kritiska värdet för att också vara skilt från noll. Därför är det 

svårt att dra säkra slutsatser från vårt resultat. 

 

Detta är ett resultat som skiljer sig mycket mot lönsamhetstestet som baserades på 

mid-kursen. Från att ha varit sju valutapar som uppvisade positiva α-värden 

signifikant skilda från noll är det nu endast ett valutapar som antyder ett 

marknadsmisslyckande. Transaktionskostnaderna påverkar alltså handeln mellan 

sex av de sju valutapar, som i det första lönsamhetstestet visade sig lönsamt, till 

den grad att det inte längre går att uppnå en överavkastning i dem. Det innebär att 

lönsamhetstestet som inkluderar transaktionskostnaderna visar att elva av tolv 

valutapar tyder på att marknaden varit effektiv och investerare inte kunnat skapa 

någon abnorm överavkastning.  

 

Spreaden gör att investerare erhåller färre enheter av utländsk valuta vid placering 

i utlandet och vid överväxling till hemlandets valuta vid periodens slut erhåller 

färre enheter av hemlandets valuta. Alltså blir skillnaden i avkastning från en 

investering i en högräntevaluta och faktisk avkastning från investering i en 

lågräntevaluta mindre än när spreaden inte är inkluderad. Detta gör att marknaden 

blir effektiv för fler valutapar då den abnorma avkastningen försvinner för fler 

valutapar när spreaden inkluderas.  

 

Då lönsamhetstestet med transaktionskostnader gav ett annorlunda resultat än 

lönsamhetstestet och då transaktionskostnader faktiskt existerar speglar Grossman 

och Stiglitzs teori om den effektiva marknadshypotesen (där 

transaktionskostnader alltid är noll) inte verkligheten. Jensens version om den 

effektiva marknadshypotesen inkluderar transaktionskostnader ger därför en 

teoretisk bild av marknaden som ligger närmre verkligheten. 

 

Normalitetstestet Jarque-Bera’s p-värde visar värden, som på 5-procentsnivån, 

tyder på att feltermernas skewness och kurtosis följer en normalfördelning för 

samtliga valutapar.  
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Vi kan acceptera hypotesen om att det inte går att erhålla någon överavkastning 

genom att spekulera mot UIP, genom vald strategi, när transaktionskostnader 

inkluderas. 

 

Av de vetenskapliga artiklar som vi studerat, är det ingen som har använt 

mikrostrukturvariablerna för att försöka lösa den finansiella gåtan. För att studera 

orderflödet krävs ingående tillgång till interbankmarknaden hos aktörerna, detta är 

något som vi inte fått tillgång till. Likaså är spreaden svårtillgänglig för 

utomstående observatörer, såvida inte en större summa investeras i att köpa 

historisk data.  Vi valde ändå trots vår bristfälliga tillgång på data över 

mikrostruktursvariablerna att inkludera spreaden i vår studie. Det uppstod ett 

metodmässigt problem i att uppskatta spreaden, men utifrån förutsättningarna 

uppskattade vi en ungefärlig spread för de olika valutaparen. Kritiken mot den 

spread vi använde är att vi antog en spread som varit konstant för hela tidsserien, 

något som går emot litteraturgenomgången som finns kring spreaden. Syftet med 

studien var att testa om spreaden kan förklara avvikelserna från UIP i ett 

lönsamhetstest. Den hypotetiskt uppskattade spreaden är låg, sannolikt lägre än 

vad som någonsin gått att handla för på valutamarknaden. Fördelen med en låg 

spread i lönsamhetstestet är att den, enligt vår undersökning, kan förklara 

regressionens avvikelser från UIP för alla valutapar utom CAD/SEK. Den 

verkliga spreaden, som sannolikt är högre än det vi använt oss av, ska inte kunna 

påverka resultatet till vår undersöknings nackdel såvida inte metoden är förkastlig. 

 

Vår metod är en vidareutveckling av Olmo och Pilbeam (2011), vilket borde ge 

kredibilitet åt metodvalet. Resultaten är spännande då det enligt vår vetskap 

endast är Olmo och Pilbeam (2009, 2011) och Burnside (2006) som har testat ifall 

UIP:s empiriska misslyckande har någon ekonomisk innebörd. Ingen av dessa 

författare har inkluderat spreaden i undersökningarna, men deras resultat har ändå 

visat på att avvikelserna från UIP kan vara ett statistiskt fenomen. Våra resultat 

bekräftar dessa forskares resultat och stärker dem då vi inkluderade spreaden i 

lönsamhetstestet.  

 

Olmo och Pilbeam (2011) skriver i sin studie att de inte vet om avvikelserna de 

kan se från UIP är ett statistiskt eller ekonomiskt fenomen. Våra resultat tyder på 
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5-procentsnivån på att α = 0 för alla valutapar utom CAD/SEK. Detta innebär att 

övriga elva valutapar uppfyller marknadseffektivitetskriterer till 95 procents 

säkerhet, alltså kan vi acceptera hypotes 3. Vår studie tyder därför på att 

marknaden varit effektiv och att avvikelserna varit ett statistiskt fenomen då det 

inte går att utnyttja misslyckandet för att erhålla någon överavkastning.  

 

Att det makroekonomiska perspektivet har kört fast i sina förklaringar beskrevs av 

Lyons (2001) som efterlyste en integrering med mikrostrukturen för att försöka 

lösa gåtan med UIP:s empiriska misslyckande. Våra resultat tyder på att Lyons 

förslag om integration mellan de olika perspektiven kan leda till en framtida 

lösning på gåtan, då våra resultat tyder på att regressionens resultat inte har någon 

ekonomisk innebörd när vi inkluderat spreaden i lönsamhetstestet. 

5.4 Sammanfattande analys 

Vi började denna uppsats med att godta tidigare empirisk forskning gällande att 

den standardiserade regressionen på UIP uppvisade negativa betakoefficienter 

(Fama, 1984). Detta skulle återspegla the forward premium puzzle, vilket 

beskrivits som en gåta inom finansiell teori. 

 

Det råder spridda meningar gällande om någon överhuvudtaget spekulerar mot 

UIP enligt carry trade-strategier. Gagnon och Chaboud (2007) skrev att det är en 

allmän uppfattning att hedgefonder aktivt spekulerar med carry trade-strategier 

men att de empiriska bevisen gällande omfattningen av carry trade-verksamheten 

är bristfällig.  

 

Författarna Olmo och Pilbeam (2011) ansåg att det var anmärkningsvärt att trots 

att så många andra forskar hade behandlat UIP:s statistiska misslyckande var det 

endast de själva och Burnside (2006) som hade testat ifall det gick att utnyttja 

detta misslyckade för ekonomisk vinning. De skrev att ifall det statistiska 

misslyckandet inte har någon ekonomisk innebörd går det inte att ta det som bevis 

för marknadsineffektivitet snarare är då regressionsresultaten ett statistiskt 

fenomen.  

 

Det som Olmo och Pilbeam gjorde i sin undersökning var att göra ett 

lönsamhetstest som byggde på en carry trade-strategi. De testade ifall det går att 
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erhålla en överavkastning från regressionens negativa betakoefficienter. Deras 

resultat visade att två av fyra valutapar förkastade UIP och deras regression 

förkastade UIP för alla fyra valutapar. De kunde inte bevisa att UIP misslyckande 

var ett statistiskt fenomen, men deras studie visade ändå indikationer på att så kan 

varit fallet. Vi valde att metodmässigt efterlikna Olmo och Pilbeam’s (2011) 

lönsamhetstest för att testa våra tolv valutapar. Vi valde sedan att utveckla 

lönsamhetstestet för att göra det mer praktiskt relevant. Det gjordes genom att 

inkludera transaktionskostnader i ett nytt test för att se om den abnorma 

avkastningen som sju av dem tolv valutaparen vid lönsamhetstestet utan 

transaktionskostnader visade. I vårt utvecklade test visade det sig att den tidigare 

uppvisade avkastningen nu inte fanns för elva av dem tolv valutaparen. Att 

inkludera en hypotetiskt uppskattad spread i lönsamhetstest leder alltså till att 

marknaden anses mer effektiv och att UIP håller för fler valutapar.  

 

Resultaten vi fick fram är något förvånade. Detta då den standardiserade 

regressionen antydde att resultaten återspeglade den finansiella gåtan med 

terminspremien avvisade UIP för tio av tolv valutapar. Resultatet från 

lönsamhetstestet, vilket baserades på mid-kursen, motsatte sig resultatet från 

regression i fyra fall. Detta är intressant och likt resultaten som Olmo och Pilbeam 

(2011) presenterade, eftersom det inte går att ta de nominella värdena från 

regressionen och erhålla en onormal avkastning för fyra av valutaparen. 

 

Att lönsamhetstestet till mid-kurs strider mot regressionens resultat kan bero på att 

UIP:s empiriska misslyckande är ett statistiskt fenomen vilket litteraturen har 

kallat det. Resultaten är inte helt tillfredsställande då sju valutapar uppvisade 

statistiskt signifikanta avvikelser mot marknadseffektivitetskriteriet.  

 

 Våra resultat visade att regressionen inte hade någon ekonomisk betydelse för 

fyra av valutaparen, regressionen antydde att tio av tolv valutapar skulle 

återspegla the forward premium puzzle. Vi fick signifikans i vårt lönsamhetstest 

och kunde förkasta UIP i sju fall av tolv. Det som vi fann intressant var att 

regressionens resultat inte till fullo stämde när det kom till att testa ifall 

avvikelserna hade någon ekonomisk innebörd. Med tanke på att vårt urval 

innefattade tolv valutapar, medan Olmo och Pilbeam behandlade fyra valutapar, 
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liknar resultaten varandra till den grad att UIP förkastas för några valutapar men 

accepteras för andra. 

 

Eftersom stora delar av resultatet i regressionsresultatet inte är signifikanta kan vi 

inte uttala oss om resultaten är av ekonomisk innebörd. Icke-signifikanta resultat 

och en regressionsmodell med låg förklaringsgrad tyder snarare på att resultaten 

har en statistisk innebörd och tycks inte spegla verkligheten på ett tillfredställande 

sätt.  
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Kapitel 6: Slutsatser 

enna avslutande del syftar till att på ett sammanfattade vis beskriva 

studiens syfte. Våra resultat kommer beskrivas och jämföras med 

tidigare studiers resultat. Kapitlet avslutas med en genomgång av 

studiens bidrag och förslag på vidare forskning. 

6.1 Slutsatser 

 

Syftet med studien var att undersöka huruvida valutamarknaden varit effektiv 

under åren 1997-2012. Studien utgår från en deduktiv forskningsansats där den 

effektiva marknadshypotesen ligger som en teoretisk grund. Den kvantitativa 

forskningsmetoden bygger på valutornas utveckling mellan åren 1997-2012 som 

vi hämtat från Datastream. För att kunna svara på studiens syfte och 

problemformulering gjorde vi först en regression för att se om våra resultat avvek 

från litteraturen och sedan två olika lönsamhetstest med tolv valutapar där SEK 

var grundvaluta. I det första lönsamhetstestet användes mid-kursen och i det andra 

testet inkluderades en hypotetiskt framräknad spread. Lönsamhetstestet gjordes 

för att se om det var möjligt att få en överavkastning på valutamarknaden.  

 

Vårt resultat visar att det inte går, på 5-procentsnivån, att förkasta att marknaden 

varit effektiv för elva av våra tolv testade valutapar. P-värdet för α visar att det 

endast är valutaparet CAD/SEK som är signifikant skiljt från noll på 5-

procentsnivån.  

 

En tydlig skillnad kan ses mellan de lönsamhetstest vi gjorde som utgår från mid-

kursen, alltså utan transaktionskostnader och de test där vi lagt på en 

transaktionskostnad. Från att ha varit sju valutapar som uppvisade positiva α-

värden signifikant skilda från noll utan transaktionskostnaderna återfanns endast 

ett valutapar som antyder ett marknadsmisslyckande när transaktionskostnaderna 

inkluderades.  

 

Likt tidigare forskning (Olmo och Pilbeam, 2011) visade vår regression på 

negativa betakoefficienter. Regressionen genomfördes för att kunna jämföra ifall 

våra resultat avviker från den övriga litteraturen. Den uteblivna signifikansen 

gjorde att vi inte med säkerhet kunde acceptera att den är likvärdig med övriga 

D 
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forskarvärldens men de negativa betakoefficienterna antyder att det är så. Att 

lönsamhetstestet till mid-kurs strider mot regressionens resultat kan bero på att 

UIP:s empiriska misslyckande är ett statistiskt fenomen. Resultaten är dock inte 

helt tillfredsställande då sju av valutaparen uppvisade statistiskt signifikanta 

avvikelser mot marknadseffektivitetskriteriet.  

 

Den standardiserade regressionen antydde att resultaten återspeglade den 

finansiella gåtan med terminspremien avvisade UIP för tio av tolv valutapar. 

Resultatet från lönsamhetstestet, vilket baserades på mid-kursen, motsatte sig 

resultatet från regression i fyra fall. Även detta är likt resultaten som Olmo och 

Pilbeam (2011) presenterade då det inte går att ta de nominella värdena från 

regressionen och erhålla en onormal avkastning för fyra av de valutaparen vi 

testade. 

 

Den hypotetiskt uppskattade spreaden är troligtvis lägre än vad någon aktör kunna 

handla för på valutamarknaden. Den verklig spreaden som förmodligen är högre 

än vi använt oss utav ska inte kunna påverka resultatet till vår undersöknings 

nackdel. 

 

Sammanfattningsvis har vi genom ett lönsamhetstest med transaktionskostnader 

undersökt huruvida valutamarknaden varit effektiv eller inte mellan åren 1997-

2012. Testet är en påbyggnad av Olmo och Pilbeams (2011) test, med skillnaden 

att vi har utökat testet och lagt till transaktionskostnad vilket påverkar resultatet 

negativt för investerare som vill spekulera mot UIP. Vårt resultat visar att det inte 

går, på 5-procentsnivån, att förkasta att marknaden varit effektiv för elva av våra 

tolv testade valutapar. Metodvalet och urvalet i undersökningen kan ha påverkat 

resultatet till vår fördel. Fler tester av liknande slag måste göras för att säkerställa 

resultatet men enligt våra tester har vi lyckats sprida nytt ljus över gåtan kring 

UIP:s statistiska misslyckande. Resultatet tyder på att det inte finns någon 

onormal avkastning att erhålla genom att spekulera mot UIP. Marknaden har varit 

effektiv och avvikelserna har varit ett statistiskt fenomen då det inte går att 

utnyttja misslyckandet för att erhålla någon överavkastning.  
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6.2 Vidare forskning 

Eftersom våra resultat har visat på att UIP:s misslyckande verkar vara ett 

statistiskt fenomen som saknar ekonomisk innebörd kan det finnas ett intresse att 

replikera och säkerställa resultaten. Att använda andra valutapar och en annan 

tidsperiod kan också vara av intresse för vidare forskning. 

 

Det viktigaste bidraget till resultatet som vidare forskning kan generera är att testa 

Olmo och Pilbeams (2011) metod med verkliga historiska transaktionskostnader, 

om än detta kräver större resurser. En varierande spread kan förklara våra resultat 

och antingen acceptera eller förkasta dem. Intresse finns även att testa och jämföra 

lönsamhetstestet årsvis eller månadsvis mot en långsiktig tidsserie. 
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Bilaga 1 
 

Deskreptiva data för regressionen: 
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Regressionsanalys: AUD_st+1 – st vs AUD_ft-
st           
                  
Regressionsekvationen:               
AUD_st+1 – st = 0,00008 – 0,00046 AUD_ft – 
st           
                  
                  

Predictor   Coef   SE Coef T P     

Constant   0,000078   0,000087 0,89 0,374     

AUD_ft – st   -0,000463   0,000369 -1,25 0,210     

                  
                  
R-Sq = 0,0004   R-Sq(adj) = 0,0001           
                  
                  
Analysis of Variance               
                  

Source   DF   SS MS F P   

Regression   1   0,000015 0,000015 1,57 0,21   
Residual Error   4107   0,038820 0,000009       

Total   4108   0,038834         

                  
                  
Durbin-Watson statistic = 2,058             
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Regressionsanalys: CAD_st+1 – st vs CAD_ft-
st           
                  
Regressionsekvationen:               
CAD_st+1 – st = -0,00001 – 0,00059 CAD_ft – 
st           
                  
                  
Predictor   Coef   SE Coef T P     

Constant   -0,000013   0,000047 -0,270 0,778     

CAD_ft – st   -0,000585   0,000477 -1,225 0,221     

                  
                  
R-Sq = 0,0004   R-Sq(adj) = 0,0001           
                  
                  
Analysis of Variance               
                  
Source   DF   SS MS F P   

Regression   1   0,000013 0,000013 1,50 0,221   
Residual 
Error   4107   0,0364348 0,000009       

Total   4108   0,0364482         

                  
                  
Durbin-Watson statistic = 2,024             
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Regressionsanalys: CHF_st+1 – st vs CHF_ft-st           
                  
Regressionsekvationen:               
CHF_st+1 – st = -0,000096 – 0,00026 CHF_ft – st           
                  
                  
Predictor   Coef   SE Coef T P     

Constant   -0,000096   0,000096 -1,00 0,320     

AUD_ft – st   -0,000262   0,000356 -0,74 0,462     

                  
                  
R-Sq = 0,0001   R-Sq(adj) = -0,0001           
                  
                  
Analysis of Variance               
                  
Source   DF   SS MS F P   

Regression   1   0,000004 0,000004 0,54 0,462   
Residual Error   4107   0,032281 0,000008       

Total   4108   0,032285         

                  
                  
Durbin-Watson statistic = 2,107             
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Regressionsanalys: DKK_st+1 – st vs DKK_ft-st           
                  
Regressionsekvationen:               
DKK_st+1 – st = -0,00000 – 0,00031 DKK_ft – st           
                  
                  
Predictor   Coef   SE Coef T P     

Constant   -0,000003   0,000031 -0,08 0,935     

DKK_ft – st   -0,000307   0,000301 -1,02 0,308     

                  
                  
R-Sq = 0,0003   R-Sq(adj) = 0,00001           
                  
                  
Analysis of Variance               
                  
Source   DF   SS MS F P   

Regression   1   0,000004 0,000004 1,04 0,308   

Residual Error   4107   0,01586362 0,000004       

Total   4108   0,01586764         

                  
                  
Durbin-Watson statistic = 2,084             
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Regressionsanalys: EUR_st+1 – st vs EUR_ft-
st           
                  
Regressionsekvationen:               
EUR_st+1 – st = 0,00000 – 0,00024 EUR_ft – st           
                  
                  
Predictor   Coef   SE Coef T P     

Constant   0,000004   0,000035 0,12 0,906     

EUR_ft – st   -0,000236   0,000395472 -0,60 0,551     

                  
                  
R-Sq = 0,0001   R-Sq(adj) = -0,0002           
                  
                  
Analysis of Variance               
                  
Source   DF   SS MS F P   

Regression   1   0,000001 0,000001 0,356 0,551   
Residual 
Error   3648   0,013927 0,000004       

Total   3649   0,013928         

                  
                  
Durbin-Watson statistic = 2,058             
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Regressionsanalys: GBP_st+1 – st vs GBP_ft-st           
                  
Regressionsekvationen:               
GBP_st+1 – st = 0,00004 – 0,00024 GBP_ft – st           
                  
                  
Predictor   Coef   SE Coef T P     

Constant   0,000039   0,000051 0,76 0,447     

GBP_ft – st   -0,000240   0,000335932 -0,71 0,476     

                  
                  
R-Sq = 0,0001   R-Sq(adj) = -0,0001           
                  
                  
Analysis of Variance               
                  
Source   DF   SS MS F P   

Regression   1   0,000004 0,000004 0,51 0,476   
Residual Error   4107   0,029213 0,000007       

Total   4108   0,029216761         

                  
                  
Durbin-Watson statistic = 1,968             
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Regressionsanalys: HKD_st+1 – st vs HKD_ft-st           
                  
Regressionsekvationen:               
HKD_st+1 – st = 0,00000 – 0,00017 HKD_ft – st           
                  
                  
Predictor   Coef   SE Coef T P     

Constant   0,000008   0,000055 0,15 0,878     

HKD_ft – st   -0,000170   0,00024944 -0,68 0,495     

                  
                  
R-Sq = 0,0001   R-Sq(adj) = -0,0001           
                  
                  
Analysis of Variance               
                  
Source   DF   SS MS F P   

Regression   1   0,000006 0,000006 0,465 0,495   
Residual Error   4107   0,048624 0,000012       

Total   4108   0,04862902         

                  
                  
Durbin-Watson statistic = 2,096             
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Regressionsanalys: JPY_st+1 – st vs JPY_ft-st           
                  
Regressionsekvationen:               
JPY_st+1 – st = 0,00007 + 0,000194 JPY_ft – st           
                  
                  
Predictor   Coef   SE Coef T P     

Constant   0,000068   0,00019486 0,35 0,728     

JPY_ft – st   0,000193584   0,00039191 0,49 0,621     

                  
                  
R-Sq = 0,0001   R-Sq(adj) = -0,0002           
                  
                  
Analysis of Variance               
                  
Source   DF   SS MS F P   

Regression   1   0,000004 0,000004 0,24 0,621   
Residual Error   4107   0,075048 0,000018       

Total   4108   0,07505293         

                  
                  
Durbin-Watson statistic = 2,100             
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Regressionsanalys: NOK_st+1 – st vs NOK_ft-
st           
                  
Regressionsekvationen:               
NOK_st+1 – st = 0,00003 – 0,00036 NOK_ft – st           
                  
                  

Predictor   Coef   SE Coef T P     

Constant   0,000033   0,000045 0,731 0,465     

NOK_ft – st   -0,000364   0,000341459 -1,065 0,287     

                  
                  
R-Sq = 0,0003   R-Sq(adj) = 0,00003           
                  
                  
Analysis of Variance               
                  

Source   DF   SS MS F P   

Regression   1   4,32E-06 4,32E-06 1,13 0,287   
Residual Error   4107   0,015648 3,81E-06       

Total   4108   0,015652737         

                  
                  
Durbin-Watson statistic = 2,011             
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Regressionsanalys: NZD_st+1 – st vs NZD_ft-
st           
                  
Regressionsekvationen:               
NZD_st+1 – st = -0,00002 + 0,00007 NZD_ft – 
st           
                  

                  
Predictor   Coef   SE Coef T P     

Constant   -0,000018   0,00011074 -0,16 0,872     

NZD_ft – st   0,000072   0,00045488 0,16 0,874     

                  
                  
R-Sq = 0,0000   R-Sq(adj) = -0,0002           
                  
                  
Analysis of Variance               

                  
Source   DF   SS MS F P   

Regression   1   0,00000028 0,000000 0,03 0,874   
Residual Error   4107   0,04600085 0,000011       

Total   4108   0,04600113         

                  
                  
Durbin-Watson statistic = 2,093             
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Regressionsanalys: USD_st+1 – st vs USD_ft-
st           
                  
Regressionsekvationen:               
USD_st+1 – st = 0,00001 – 0,00025 USD_ft – st           
                  
                  
Predictor   Coef   SE Coef T P     

Constant   0,000011   0,00005376 0,21 0,832     

USD_ft – st   -0,000251   0,00030615 -0,82 0,412     

                  
                  
R-Sq = 0,0002   R-Sq(adj) = -0,0001           
                  
                  

Analysis of Variance               
                  
Source   DF   SS MS F P   

Regression   1   0,000008 0,000008 0,67 0,412   
Residual 
Error   4107   0,048130 0,000012       

Total   4108   0,048138         

                  
                  
Durbin-Watson statistic = 2,066             
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Regressionsanalys: ZAR_st+1 – st vs ZAR_ft-st           
                  
Regressionsekvationen:               
ZAR_st+1 – st = 0,00068 – 0,00144 ZAR_ft – st           
                  
                  

Predictor   Coef   SE Coef T P     

Constant   0,000684   0,00030259 2,26 0,024     

ZAR_ft – st   -0,001435   0,000704 -2,04 0,041     

                  
                  
R-Sq = 0,001   R-Sq(adj) = 0,001           
                  

                  
Analysis of Variance               
                  

Source   DF   SS MS F P   

Regression   1   0,000091 0,000091 4,16 0,041   
Residual Error   4107   0,089545 0,000022       

Total   4108   0,089636         

                  
                  
Durbin-Watson statistic = 2,171             
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Bilaga 2 

 
Resultat från lönsamhetstestet, utan spread 
 

 
 
 
 
 
 
Resulat från  lönsamhetstestet, inklusive spread 
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Bilaga 3 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Estimated Spread in Pips

Currency Pair AUD/SEK CAD/SEK CHF/SEK DKK/SEK EUR/SEK GBP/SEK HKD/SEK JPY/SEK NOK/SEK NZD/SEK USD/SEK ZAR/SEK

Interdealer Market 16,1 32,2 10,4 3,5 14 27 2 0,2 2,7 18,8 14,1 3,9

Prime Brokerage 16,5 33 10,6 3,6 14,3 27,6 2,1 0,21 2,8 19,2 14,4 4

Major Banks 30 60 20 6,6 26 50 3,8 0,3 5 35 26,3 7,4

FX Broker Internet "average" 89,4 87 95,4 17,2 61,3 118,4 10,7 0,7 22,6 83,7 53,8 14,5

FX Broker Internet "lowest" 22,3 21,7 24,8 5,4 22 53,5 2,5 0,1 5,3 27,1 7 4,7
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Average Spread in Pips

Currency Pair AUD/USD EUR/GBP EUR/SEK NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/DKK USD/HKD USD/INR USD/JPY USD/MXN USD/NOK USD/SEK USD/SGD USD/THB USD/TRY USD/ZAR

FX Brocker

AAAFx 3.4 3.5 61.02 3.6 3.1 3.3 8.6 8.0 2.8 48.9 52.6 55.7 9.1 12.7 63.56

Activtrades Classic 2.5 2.9 54.60 3.7 2.6 2.8 10.4 7.1 2.0 35.0 49.2 47.6 5.6 9.1 82.11

Admiral Markets Pro 1.0 2.1 1.6 1.3 0.9 0.8

AFX Capital 2.9 3.0 3.6 3.1 2.7 1.7 13.6

Alpari 3.0 3.3 77.04 4.0 2.1 2.5 37.6 7.0 1.7 190.6 70.8 68.5 7.6 16.3 332.80

Alpari Classic

Alpari ECN 2.5 2.8 54.50 3.4 3.0 11.5 8.6 1.6 62.5 54.0 52.8 5.2 17.0 83.05

Alpari NZ Micro 3.0 3.3 77.03 4.0 2.1 2.5 37.6 7.0 1.7 190.6 70.8 68.5 7.6 16.3 332.80

Alpari UK 3.4 3.1 7.6 3.5 3.2 17.5 8.4 2.6 75.8 81.8 103.2 6.8 10.4

Alpari US 3.5 3.1 55.65 7.6 3.7 3.4 17.7 8.7 2.7 82.2 103.3 7.3 11.1

Armada Markets 1.8 2.3 60.27 3.1 1.9 2.3 16.6 7.6 1.8 77.5 62.6 62.3 4.9 8.6 74.30

ATC Brokers 2.3 2.3 61.41 2.5 2.0 2.1 1.7 41.6 56.7 8.1 11.9 63.00

Ava FX 3.0 2.0 57.51 4.0 3.0 3.0 19.0 8.0 2.0 100.6 53.6 54.3 7.0 19.1 119.36

Axi Trader Pro 1.8 1.9 2.7 2.1 2.1 5.6 1.5 7.0 2.6 68.25

AxiTrader Standard 2.4 2.7 3.2 2.7 2.7 2.8 2.2 5.0 66.35

Boston Prime Pro 0.9 1.0 1.3 0.9 0.8 6.0 4.6 0.8 24.0 24.7 3.3 16.4 45.24

DF Markets 2.3 2.4 85.52 2.8 2.7 2.3 26.1 50.2 3.3 103.8 52.7 55.4 16.3 20.4 153.43

EasyForex 3.3 3.3 5.3 4.3 3.3 3.3 52.9 7.3

Excel Markets 1.4 1.7 2.6 1.7 1.6 1.1 3.8 70.29

EXNESS 3.0 3.3 62.71 3.9 2.9 3.2 45.0 8.1 1.38 2.3 62.4 54.3 53.8 7.3 507.74 20.0 86.35

Exness ECN 1.4 1.6 1.9 1.3 1.6 9.5 5.8 15.07 1.0 38.3 38.9 38.3 2.9 517.38 8.4 56.97

FIBO 3.0 2.0 50.00 4.0 4.0 3.0 30.0 10.0 3.0 70.0 50.0 50.0 5.0 150.00

FinFx 2.3 2.7 77.61 3.1 2.1 2.6 19.7 1.6 64.6 65.7 64.7 5.4 12.5

Forex Place 4.0 3.0 50.00 5.0 5.0 4.0 10.0 7.0 8.00 3.0 80.0 50.0 50.0 8.0 30.0 120.00

Forex Trend 1.3 1.3 27.31 2.4 1.3 1.4 15.2 9.6 1.3 15.5 13.5 2.8 9.0 39.09

Forex.com 3.4 3.9 37.55 4.0 3.2 3.4 11.1 2.6 53.7 51.8 54.0 7.3 7.6 71.27

FX Clearing 3.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0

FX Solutions 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0

FXCC 3.7 3.9 4.8 3.5 4.1 3.2

FXDD 2.6 3.4 4.3 2.7 3.0 10.0 5.60 2.5 50.5 4.8 16.7

FXOpen 3.0 3.0 5.0 4.0 3.0 2.0 32.0

FXOpen ECN 0.9 0.8 38.51 1.0 0.7 0.8 4.1 5.5 0.6 34.4 32.2 28.7 3.0 5.4

FXOptimax 4.0 4.0 6.0 4.0 4.0 3.0

FXPIG ECN 1.0 0.8 38.76 1.1 0.8 0.8 4.4 5.8 0.7 34.8 32.2 28.9 3.0 5.5

FXPRIMUS ECN 1.6 2.2 49.46 2.4 1.5 1.8 9.0 1.3 46.1 44.6 3.1 73.18

FxPro 3.2 4.1 66.14 4.7 3.8 3.6 24.2 7.6 2.6 119.4 49.5 51.8 4.6 28.4 126.12

Fxsalt 1.1 0.9 1.9 1.2 1.0 1.9

FXstart 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0

Gallant Capital Markets Pro 3.8 3.6 52.39 3.7 3.1 3.3 9.1 7.7 2.4 46.6 54.6 43.8 4.9 49.8 117.00

GFT Forex 2.5 2.5 110.64 3.6 2.7 3.0 27.4 22.5 2.3 59.9 91.6 100.3 5.6 15.00 37.0 136.88

GKFX 1.7 1.8 32.00 2.8 2.4 1.9 10.0 5.0 1.7 60.0 28.0 29.0 5.0 20.00 6.6 79.00

GO Markets 2.4 3.3 3.6 2.4 3.1 2.4 4.7

HotForex 0.9 1.2 1.7 1.2 0.9 17.9 6.6 1.0 36.3 40.1 4.6 12.9 74.09

IamFX 2.6 2.2 39.28 2.4 2.0 2.4 7.8 7.6 1.9 45.0 33.1 36.2 4.4 35.6 100.33

IBFX 2.5 2.8 44.12 3.1 2.5 2.6 2.3 39.5 5.8 7.9 126.91

IC Markets 1.5 1.8 44.70 2.4 1.4 1.7 11.1 6.3 1.1 36.6 35.7 3.0 23.7 55.49

IKOfx 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 2.0

InstaForex 10.0 7.5 245.54 10.0 10.1 9.6 99.8 59.3 9.9 85.5 90.7 115.5 18.6 182.43

IronForex 3.4 3.5 70.75 4.1 3.2 3.3 29.6 8.1 3.3 119.0 54.2 53.5 25.6 147.50

Liquid Markets 1.6 1.2 22.00 1.9 1.6 1.5 3.5 3.0 1.2 50.0 28.8 30.2 3.1 46.20

LMAX 2.0 2.3 63.00 3.5 2.0 2.4 15.5 7.1 1.9 64.7 61.7 63.6 4.4 6.5 85.12

Markets.com 4.0 4.0 50.00 4.0 4.0 3.0 20.0 5.9 3.0 100.0 50.0 50.0 8.0 60.0 120.00

MB Trading 3.1 2.7 84.51 4.7 2.5 3.6 16.7 2.1 72.5 60.2

MIG Bank 3.1 2.5 57.10 5.6 3.2 2.9 18.9 6.5 2.0 49.7 45.8 46.7 7.0 10.3 95.90

OANDA 3.1 3.4 78.61 4.7 3.1 3.4 11.0 9.9 29.63 2.1 90.6 75.9 74.4 49.29 30.0 124.50

Pacific Financial Derivatives 2.5 3.4 3.5 2.4 3.0 2.00 2.3 16.2

Pepperstone Edge 1.6 1.9 46.69 3.1 1.6 1.8 14.5 11.6 1.2 59.6 44.2 43.2 3.7 8.9 59.53

Pepperstone Razor 2.3 2.5 3.1 2.5 2.5 2.0 3.0 69.16

RoboForex ECN 2.1 2.5 56.21 2.9 1.8 2.3 85.0 8.0 1.7 80.2 53.0 57.2 3.2 27.3 88.38

RoboForex Fix Cent 4.0 5.0 50.00 5.0 4.0 4.0 3.0 120.0 70.0 80.0 7.0 250.00

RoboForex Pro 2.8 3.0 56.39 2.6 2.5 2.9 83.4 2.3 78.7 53.2 51.2 4.0 26.8 87.22

RVD Markets - ECN 1.4 1.7 42.75 1.9 1.2 1.7 7.7 1.2 38.7 36.3 34.3 2.7 6.5 51.72

Sunbird 3.2 3.8 4.0 3.1 3.4 2.8

Synergy FX 2.1 2.2 95.23 3.6 1.7 2.3 9.3 5.1 1.8 104.1 79.3 88.6 23.2

Tallinex ECN Pro 2.5 2.8 77.47 3.7 2.4 2.9 1.7 65.6 64.6 6.6 12.6

ThinkForex 2.1 2.7 41.84 2.9 2.0 2.4 8.0 4.0 1.8 35.4 36.2 3.1

TradeFort 4.0 3.0 5.0 4.0 4.0 80.0 15.0 3.0 120.0 70.0 7.0 7.0

Traders Way 1.2 1.2 32.14 2.7 1.3 1.4 10.7 1.3 44.2 41.5 3.1

Tradeview 4.0 3.1 5.9 4.3 3.2 2.8 12.4

Vantage FX Standard 2.2 3.4 3.8 2.4 3.3 2.4 52.2 80.8 4.7

Vantage Pro Trader 2.28 12.0

X-Trade Brokers 2.5 2.5

XeMarkets 3.4 3.2 3.6 2.9

Datan är hämtad från "www.myfxbook.com". Spreaden bygger på faktiska avslut från över 10.000 konton.
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Average Spread in Pips Cross-rated

Currency Pair AUD/SEK CAD/SEK CHF/SEK DKK/SEK EUR/SEK GBP/SEK HKD/SEK INR/SEK JPY/SEK MXN/SEK NOK/SEK NZD/SEK SGD/SEK THB/SEK TRY/SEK USD/SEK ZAR/SEK

FX Brocker

AAAFx 79,2 75,1 84 11,5 61,2 124,9 8 0,6 6,8 19,7 70,9 84,3 56,7 55,7 11,3

Activtrades Classic 65,1 63,9 71,6 10,5 54,6 109,5 6,9 0,5 5,5 17,7 64,7 62,7 44,9 47,6 11,9

Admiral Markets Pro

AFX Capital

Alpari 89,7 81,4 91,7 19,6 77,04 147,8 9,6 0,7 14,2 25,4 84,4 88,3 71,1 68,5 34,5

Alpari Classic

Alpari ECN 70,4 78,7 11,6 54,5 108,5 7,7 0,5 7,2 19,5 67,2 65,2 63,7 52,8 12,6

Alpari NZ Micro 89,7 81,4 91,7 19,6 77,03 147,8 9,6 0,7 14,2 25,4 84,4 88,3 71,1 68,5 34,5

Alpari UK 127,9 124,8 133,9 21,7 14,2 1 11,9 33,5 137,5 113 78,5 103,2

Alpari US 1081,1 1048,2 1128,1 185,2 55,65 112,9 134,1 10,4 193,4 929,8 870 597,6 103,3

Armada Markets 75,6 74 83,6 14,3 60,27 113,2 8,9 0,6 8,6 22,8 73,3 71,6 52,1 62,3 12,9

ATC Brokers 73,1 69,1 76,1 61,41 115 0,6 6,5 64,6 80,8 55,6 56,7 11,4

Ava FX 75,2 73,1 80,3 13,4 57,51 106,4 7,9 0,5 9 19,7 72,3 74,2 68,8 54,3 15,7

Axi Trader Pro

AxiTrader Standard

Boston Prime Pro 31,2 30,3 32,3 5,6 3,7 0,2 2 8,9 29,5 34,2 46,9 24,7 6,4

DF Markets 71,7 72,3 76,2 15 85,52 153,3 12,6 0,6 9,2 19,7 65,5 115 72,1 55,4 18,6

EasyForex

Excel Markets

EXNESS 74,7 71,9 81,2 18,5 62,71 125,5 7,8 1 0,5 7,2 19,7 71,3 75 5,6 70,4 53,8 13

Exness ECN 48,4 46,3 52,8 8,7 5,6 0,7 0,4 4,9 14,1 45 43,6 5,2 38,3 38,3 8,9

FIBO 70,8 75,2 75,7 14,8 50 94,7 7,5 0,5 7,3 18,2 68,7 62,1 50 17,7

FinFx 81,3 77,6 88,4 15,4 77,61 143,6 0,7 8,2 23,8 75,3 75,7 61,3 64,7

Forex Place 77,3 81,6 83,1 10,8 50 103,2 7,2 0,9 0,5 7,7 18,2 75,2 75 88,5 50 15,3

Forex Trend 22,3 21,7 24,8 5,4 27,31 53,5 2,8 0,1 5,3 27,1 23 25,7 13,5 4,7

Forex.com 77,5 74,1 82,9 11,7 37,55 91,6 0,5 6,9 19,3 72,1 75,2 45,4 54 11,8

FX Clearing

FX Solutions

FXCC

FXDD

FXOpen

FXOpen ECN 35,3 33 36,6 5,9 38,51 66,6 4,3 0,3 3,9 11,1 31 36,2 26,9 28,7

FXOptimax

FXPIG ECN 36,1 33,8 36,8 6 38,76 67 4,4 0,3 3,9 11,2 31,8 36,4 27,2 28,9

FXPRIMUS ECN 56,1 53,8 61 49,46 95,6 6,7 0,4 16,6 53,6 49,5 44,6 10,9

FxPro 73,9 75,7 82 14 66,14 137,7 7,5 0,5 9,6 18,4 74,8 61,8 86,2 51,8 16

Fxsalt

FXstart

Gallant Capital Markets Pro 69,6 63,3 71,3 9,5 52,39 112,1 6,5 0,4 5,7 18,1 61,4 56,6 125 43,8 14,3

GFT Forex 119,1 116,8 129,4 23,2 110,64 193,1 15,4 1 11 34,9 108,9 105,5 3,5 130,6 100,3 22,2

GKFX 40,8 44,1 45,1 7,1 32 65 4,3 0,3 5,1 10,4 43 45 1,1 29,5 29 9,6

GO Markets

HotForex 46,9 47,5 49,5 10,7 5,9 0,4 13,9 45,2 52,3 48,4 40,1 10,5

IamFX 54 48,7 56,5 7,9 39,28 79,8 5,5 0,4 5 12,6 46,5 48,3 92,1 36,2 12,4

IBFX 56,8 55,2 61,5 44,12 92,4 0,4 53,9 57 38 39,5 14,7

IC Markets 46,4 44,4 50,7 8,5 44,7 84,8 5,3 0,4 13,2 46,1 41,9 67,8 35,7 8,5

IKOfx

InstaForex 77 76,2 83,6 22,1 245,54 445,3 7,9 0,1 4,8 19,5 75 89,3 115,5 16

IronForex 77 73,6 81,6 15,4 70,75 139,7 7,8 0,5 9,7 19,6 72,3 81,5 53,5 17,9

Liquid Markets 41,4 40,2 43,4 6 22 44,4 4,2 0,3 4,7 10,7 38,1 37,8 30,2 7,1

LMAX 78,2 75,9 85,7 14,3 63 117,5 9 0,6 8,1 22,8 77 70,5 48,5 63,6 14

Markets.com 77,3 75,2 75,7 12,8 50 111,8 7,1 0,5 8,6 18,2 68,7 75 149,1 50 15,3

MB Trading 81,9 75,7 91 14 84,51 154,3 0,6 24,3 81,9 60,2

MIG Bank 68,1 66,8 71,4 12 57,1 110 6,7 0,5 6,1 16,9 76,3 68 46,8 46,7 13

OANDA 96,4 93,7 104,7 15,3 78,61 151,1 10,7 1,4 0,8 10,2 27,4 94 2,9 102 74,4 18,4

Pacific Financial Derivatives

Pepperstone Edge 54,7 53,1 59,5 10,5 46,69 88,7 6,8 0,4 6,2 15,9 57 51 42 43,2 9,6

Pepperstone Razor

RoboForex ECN 72,3 68,3 78,2 27,2 56,21 108,6 8,2 0,6 8,3 20 67,6 60,2 87 57,2 13,5

RoboForex Fix Cent 108 105 115,1 50 120,3 0,8 12 27,2 100,8 95 80 29,1

RoboForex Pro 70,7 66,8 76,2 25,8 56,39 113,2 0,5 7,7 19,1 60,6 58,8 82,7 51,2 12,8

RVD Markets - ECN 44,3 41,7 49,2 7,6 42,75 80,9 0,3 4,6 12,9 41,6 39,4 32,2 34,3 8

Sunbird

Synergy FX 104,5 98,8 111,7 17,5 95,23 166,7 12 0,9 12 30,5 99 96,2 88,6

Tallinex ECN Pro 82,5 79,5 90,5 77,47 144,2 0,7 23,7 79,2 80,8 61,4 64,6

ThinkForex 50,8 48,7 56,5 8 41,84 88 5,1 0,4 13 49,7 42,7 36,2

TradeFort 33,2 32,6 37,2 17,4 2,5 0,1 5,9 14,7 38,6 35,8 7

Traders Way 50,3 49,5 54,7 9,5 32,14 60,1 0,4 15,7 53 47 41,5

Tradeview

Vantage FX Standard 97,1 95,5 110,8 14,2 0,8 24 93,6 85,8 80,8

Datan är hämtad från "www.myfxbook.com". Spreaden bygger på faktiska avslut från över 10.000 konton. En omräkning har gjorts mot svenska kronan.


