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ABSTRACT 

The purpose of this study was to analyse whether gold fulfils the criteria for being a safe 

haven asset in certain conditions. Through the use of data pooled from CBOE’s VIX, GVZ 

and the spot price of gold, we employ a quantitative approach to analyse correlation, rate of 

return and standard deviation during times of market volatility. The chosen period for this 

analysis is the time between 1994 and 2018. Gold proved its ability to retain value during 

such conditions, which is evidenced by higher average returns when VIX has been at high 

levels. This strengthens its role as a safe haven asset. However, gold failed to keep a low level 

of volatility in periods of rising implied volatility on the stock market, as expressed by the 

VIX index. Moreover, the implied volatility of gold, expressed through the GVZ index, has 

shown a strong correlation with the VIX, indicating that gold is not a safe haven. Finally, the 

gold spot price was shown to have little to no correlation with changes in VIX.  

Keywords: volatility, gold, safe haven asset, VIX, GVZ, gold spot 

  



 

 

SAMMANFATTNING 

I denna studie undersöks guld som safe haven-tillgång och om den erbjuder tillflykt mot 

volatilitet, vilket är studiens huvudsakliga syfte. För att åstadkomma detta används data från 

VIX- och GVZ-indexet samt priset på guld under perioden 1994–2018. Guldets egenskaper 

testas mot safe haven-teorin via ett kvantitativt angreppsätt där korrelation, avkastning och 

standardavvikelse är ämne för undersökning i utvalda perioder. Guld visar sig bevara sitt 

värde under oroligheter – vilket syns genom att den genomsnittliga avkastningen för guld är 

högre när VIX befinner sig på höga nivåer. Dock misslyckas tillgången att förbli lågvolatil då 

guldets volatilitet stiger i takt med den förväntade volatiliteten på aktiemarknaden. Den 

förväntade volatiliteten i guldpriset, uttryckt genom GVZ, korrelerar dessutom med den 

förväntade volatiliteten på aktiemarknaden mätt av VIX-indexet. Däremot upptäcks knappt 

någon korrelation mellan guldets pris och förändringar i VIX-indexets värde.  
Nyckelord: guld, volatilitet, VIX, GVZ, safe haven, guldkurs  



 

 

BEGREPPSLISTA 

Björnmarknad (eng. Bear market) – ett tillstånd på aktiemarknaden då kurser i allmänhet 

sjunker. Motsatsen till tjurmarknad (eng. Bull market), då kurser i allmänhet stiger.  

Derivat (även kallat derivatinstrument och finansiella instrument) – En särskild form av 

värdepapper som får sitt värde från en underliggande tillgång, som innehavaren av 

derivatinstrumentet egentligen inte behöver äga.  

GVZ – Volatilitetsindex som mäter marknadens förväntade volatilitet de nästkommande 30 

dagarna för guldpriset. Applicerar samma metodik som VIX. (CBOE) 

Hedge – En investeringsstrategi som bygger på innehav av tillgångar vars syfte är att 

kompensera potentiell negativ prisutveckling av en tillgång genom att ha en negativt, eller 

obefintligt, korrelerad prisutveckling tillgångarna emellan.  (Francis & Taylor 2000, s. 137) 

Råvarumarknaden – Samlingsnamn för marknaden där råvaror handlas med. Jämför med 

aktiemarknaden, där det som handlas är värdepapper.   

Safe Haven-tillgång (sv. säkerhetstillgång) – En tillgång vars värde förblir oberört av 

oroligheter och motgångar på marknaden. Uttrycket härstammar från den maritima jargongen 

som indikerar en bukt där skepp kunde söka undanflykt från stormigt väder tillhavs. (Baur & 

McDermott 2009, s. 1887)  

VIX – det mest populära volatilitetsindexet. Dess syfte är att mäta den förväntade volatiliteten 

de nästkommande 30 dagarna på ett av de största aktieindexen i USA, S&P 500.  

Volatilitet – Ett mått på hur kraftigt en kurs förändras under en given period.  
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I. INLEDNING 

Historia och aktualitet av ämnet inleder studien, här tas den historiska signifikansen av guld 

upp, hur dess roll har förändrats genom tiderna, och vad det har för betydelse idag i olika 

sammanhang. VIX-indexet presenteras tillsammans med en förklaring av dess funktion och ett 

samband till guld görs. I problemdiskussionen görs en djupdykning i teorier och händelser på 

marknaden som ligger till grund för undersökningen.  

Bakgrund 

Finanskrisen 2008 lärde folk att inte lita blint på banker, pensionsfonder och andra finansiella 

institutioner (Carbo-Valverde 2014, s. 186). Den oändligt komplicerade finansbranschen blev 

avslöjad i förhören inför den amerikanska kongressen som följde finanskrisen. Den urholkade 

tilliten till finansvärlden fick investerare att söka sig till säkerhet och saker som de förstod; 

bort från värdepapper som futures, optioner och andra derivat. Många flyttade sina pengar till 

något som hade agerat som valuta och lagrade värde sen urminnes tider – guld. (Sarwar 2014, 

s. 118) 

Guld har haft en fundamentalt viktig roll i mänsklig historia – som en viktig komponent i 

sociala kontexter, som ett tecken på makt och rikedom. Innan fiatpengar-systemet 1 hade 

uppfunnits, var det guld som agerade pengar. Diverse bytesmynt användes vid handel dessa 

tillverkades av olika metaller, där guldmynten var i regel de mest värdefulla (Quinn & 

Roberds 2014, s. 2). Detta har bidragit till det starka semiotiska värdet av guld i den kulturella 

kontexten, och gjort det så högt att det guld återfinns som ett inslag i språk världen över – som 

uttryck, exempelvis att någonting är ”guld värt”; eller som en del av ordspråk ”att tiga är 

guld”, ”att väga sina ord på guldskål”.  

Förutom detta, har guld en rad fysiska egenskaper som är intressant för flera områden. Dess 

utseende har gjort det till en av de traditionella metallerna att tillverka smycken av. 

Kungligheter, celebriteter och de övre samhällsskikten har traditionellt sett varit prydda med 

guld för att understryka deras status. I en mer funktionell aspekt, har guld använts i bred 

utsträckning inom elektronikbranschen – som har blivit en av de viktigaste och största 

branscherna i det moderna samhället – då metallen är en utomordentlig ledare, som dessutom 

motstår rost och oxidering. Vilket gör guld angeläget att använda inom kretskort. (Goodman 

2002, ss. 21–26) 

Fram till första världskriget var de allra flesta valutorna knutna till guld. Detta ändrades 

sedermera, då Bretton Woods-systemet introducerades, vars syfte var att ersätta 

guldmyntfoten med amerikanska dollar genom att garantera konvertibilitet för valutor till 

dollar, och att i sin tur garantera dollarns värde genom att ha dollarn knuten till ett fast pris på 

guld (Bott 2013, s. 4). Under sjuttiotalet övergavs även detta koncept, när man upptäckte att 

de dollar som cirkulerade uti i världen (så kallade eurodollars) översteg den motsvarande 

mängden guld som fanns i USA:s guldreserv (Subacchi 2008, s. 349). Det som fanns kvar av 

Bretton Woods-systemet var IMF, som existerar än. Trots detta valde många andra valutor att 

fortsätta vara knutna till guld. (Arner & Buckley 2010, ss. 5–9; Ferry 2016, s. 84)  

                                                 

1 Fiatpengar-systemet ersätter byteshandel och bytesmynt med papperssedlar som utfärdas av en institution som 

garanterar sedlarnas värde och gör det möjligt för sedlarna att agera medium för transaktioner. (Hoppe 1994, s. 

50 f.) 
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Efter sjuttiotalet förändrades guld gradvis från att vara ett universellt erkänt sätt att backa 

valutor till att vara en safe haven-tillgång som investerare använde sig av för att ha ett skydd 

mot oroligheter på marknader:  

” […] a universally accepted asset that is commonly used as a store of value and 

is characterized by high liquidity. An important diversification property of gold 

is its negative correlation with many asset classes commonly used in investment 

portfolios.” (Michis 2014, s. 369) 

Det var under åren som följde finanskrisen som guld har sett explosionsartad tillväxt och 

toppnoteringar som kursen inte tidigare skådat. Kursen kulminerade på $1921 den 6:e 

september 2011 (Dicle & Levendis 2017, s. 253). Guld skulle också agera hedge mot 

valutaförändringar och inflation, samt safe haven i perioder med hög osäkerhet på 

aktiemarknaden (Ghazali et al. 2015, s. 71).  

Guld marknadsfördes som den tillgången som kommer att bevara värdet på investerade 

pengar oavsett vad som hände i marknaden (Klara 2011). I en alltmer osäker värld, där oro 

och hot om plötsliga, oförutsedda värdefall var en verklighet, blev en tillgångs fysiska 

påtaglighet en värdefull egenskap. Kontrasten mellan någonting som man kunde känna i sin 

hand och de förgängliga alternativen blev allt mer tydlig när man såg det ur ett psykologiskt 

perspektiv:  

” […] during periods of market stress, when investors look for alternative assets and do not have the 

time and the resources to process information associated with a large shock, ‘‘what comes to mind’’ – 

based on what gold represents – appears to be a safe asset. The fact that gold bullion is a physical asset 

and tangible potentially also contributes to a preference for gold from a behavioral perspective. 

Moreover, if the functioning of the financial system is under threat, investors may look for an asset that 

is not dependent on the financial system and its underlying technology. In such a scenario, a physical 

asset with no counterparty risk such as gold may be the optimal choice.” 

(Baur & McDermott 2016, s. 70) 

Oroligheter och stress på marknaden har onekligen varit en de återkommande faktorerna som 

är viktigt för en aktiv investerare att beakta. I detta ändamål, lanserade Chicago Board 

Options Exchange (CBOE) ett index på 90-talet som var ämnat att mäta den förväntade 

volatiliteten på aktiemarknaden – VIX.  

Fram till introduktionen av VIX, var volatilitet någonting som bara mättes efter att 

händelserna hade ägt rum. Den volatilitetsdata som existerade, var med andra ord endast 

historisk. Detta ändrade VIX på genom att erbjuda ett mått på den förväntade volatiliteten på 

marknaden under de kommande trettio dagarna. Indexet ansågs vara ett obskyrt, abstrakt 

förfarande innan CBOE ändrade metoden för beräkningen av den förväntade volatiliteten på 

marknaden 2003. (CBOE 2003, s. 3) VIX-indexets popularitet har vuxit allt mer de senaste tio 

åren. Indexet fick allt mer utrymme i media, särskilt i samband med den stora finanskrisen 

2008 och oroligheterna som den medförde, talades det extra mycket om volatilitet i den 

globala ekonomin (Newman 2008, s. 1).   

Investerare tog detta index till hjälp för att göra strategiska beslut kring sin portfölj. I den tid 

som har följt finanskrisen 2008, räknat från oktober 2011, har volatiliteten, som VIX mäter 

den, sjunkit och stabiliserats kring ett medelvärde om 16,1. Med ett antal väntade, och 

oväntade, spikar har volatiliteten hållit sig där. En nivå som har bestått trots att 

aktiemarknaden i den breda bemärkelsen, har stigit i en stadig takt. 2018 startade med väldigt 

lovande förutsikter när det rapporterades om rekordhöga nivåer som inte hade skådats sedan 

80-talet (Imbert 2018). 
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Detta mönster bröts plötsligt den 6:e februari 2018, när VIX sköt i höjden med 115,6% till en 

nivå på 37,3. De kommande dagarna skiftade indexet mycket och kom upp så högt som en 

nivå om 50. VIX hade inte legat så högt sen augusti 2015. (Kim 2018) Det ledde tillbaka till 

diskussioner om safe haven-tillgångar och hur de kan hjälpa investerare att skydda sitt 

investerade kapital på marknaden. Studier visar på att aktier tenderar att korrelera starkare 

med varandra i björnmarknader (Campbell et al 2002, s. 87), vilket bidrar än mer till att safe 

haven-tillgångar blir aktuellt för investerare. Guld har aldrig lämnat tapeten och av dessa 

anledningar har tillgången varit, och kommer att förbli, föremål för undersökningar.  

Problemdiskussion 

Som följd av en rad oroligheter på aktiemarknaden under ’70- och ’80-talet, föreslog 

Menachem Brenner och Dan Galai, två professorer inom finansiering vid New York-

universitetet och Hebrew University respektive, skapelsen av ett index som skulle mäta 

volatiliteten på option- och futures-marknaderna. De noterade att det redan fanns tillräckliga 

verktyg som lät investerare skydda sig (eng. to hedge) mot allmänna förändringar i riktningen 

som en aktiemarknad tog, men verktyg som syftade att skydda sig mot förändringar i 

volatiliteten saknades. Detta var viktigt eftersom de procentuella förändringarna i volatilitet är 

i regel mycket kraftigare än procentuella förändringar hos aktiemarknads-index. (Brenner & 

Galai 1989, s. 61)  

Med deras förslag för skapelsen av volatilitetsindexet följde även två finansiella instrument – 

volatilitets-optioner och -futures – som var specifikt riktade mot volatilitet. Dessa derivat hade 

sitt ursprung i att Galai och Brenner, efter att ha analyserat Black-Scholes-formeln för 

prissättning av optioner, hade noterat att formeln gjorde två antaganden som var för 

generaliserande – att fördelningen av aktier på marknaden sker lognormal, och att volatilitet 

är konstant. Syftet av dessa var, bland annat, att skapa fler investeringsmöjligheter och 

möjligheten att skydda sig mot volatilitet. (Brenner & Galai 1989, s. 65) 

Sedan dess har investerare noga beaktat det så kallade ”skräckindexet” (eng. ”The fear 

gauge”), VIX. Anledningen till detta är att indexet mäter förväntad framtida volatilitet på S&P 

500-indexet, genom att mäta aktiviteten och prissättningen på optionshandel. Dessa 

parametrar mäts i realtid och tanken är att sammanställningen av den data ska reflektera 

investerares konsensus om framtidsprognoser för aktiemarknaden trettio dagar framåt. 

(CBOE.com) 

Åren innan finanskrisen 2008 befann sig aktiemarknaden i en period med ovanligt låg 

volatilitet för att sedan kraftigt stiga när oro snabbt spred sig på marknaden (Schwert 2011, 

s.796). Detta syntes inte minst i VIX-indexet som den 20 november 2008 noterades på 

rekordhöga nivån 80,86 (Macrooption.com). Investerare sökte sig som följd av den oroliga 

perioden till olika safe haven-tillgångar i syfte att bevara kapital, diversifiera portföljer samt 

minimera likviditetsrisk (Dicle & Levendis 2017, s. 1; Nguyen & Liu 2017, s. 43). 

Statsobligationer var tidigt en tillgång som sågs besitta dessa egenskaper, och Flavin et al 

(2014, s. 138) påpekar att tidig forskning kring ämnet koncentrerades runt obligationer. Den 

främsta anledningen till synen på obligationer som säkerhet grundar sig i trovärdighet för 

tillgången som säkrad av centrala myndigheter, vilket antas generera avkastning oavsett 

marknadstillstånd (Nguyen & Liu 2017, s. 44).  Olja är likaså en tillgång som undersökts som 

safe haven, inte minst med tanke på dess roll i samhället och ”…historical association with 

wars and political conflicts.” (Omar et al 2016, s. 494). Korrelationen med andra tillgångar 

beskrivs även ha varit låg under en längre period enligt Nguyen och Liu (2017, s. 45), vilket 

gör oljan till en potentiell safe haven. En uppsjö olika valutor har också lyfts fram som safe 

havens i takt med att ämnet blivit mer aktuellt, där det främst är hög likviditet och lägre risk i 
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specifika länder under marknadsturbulens som ses som den huvudsakliga anledningen (Lucey 

& Li 2014, s. 36).  

Silver har också betraktats som en safe haven, och tidigare forskning visar hur silver under 

vissa perioder varit en safe haven-tillgång (Lucey & Li 2014, s. 42). Dock har tillgången, på 

grund av stundvis hög varians i sin prisutveckling, varit en mer spekulativ tillgång (Solt & 

Swanson 1981, s. 476). Dessutom menar McCown och Zimmerman (2006) att silver inte ses 

som en attraktiv safe haven-tillgång då den inte lyckats agera hedge mot inflation.  

Den tillgång som däremot förknippas starkast med safe haven, och fått betydande 

uppmärksamhet både i massmedia samt bland tidigare forskning på senare tid, är guld. Bland 

de omtalade egenskaperna som guld har finns förmågan att agera hedge mot inflation; under 

finanskrisen nådde guldpriset sin högsta nivå någonsin (se Diagram I-1), samtidigt ökade 

forskares intresse för tillgången och undersökningen av guld som safe haven fick en märkbar 

tillströmning. Baur & McDermott (2010, s. 1892) menar till och med hur guldet återtog sin 

roll som safe haven-tillgång i och med denna period efter finanskrisen. 

 

Diagram I-1 Guldprisets utveckling under perioden 2006–2018. Markeringen betecknar perioden då finanskrisen ägde rum 

från 2008 till 2011. Källa: World Gold Council 

Guldprisets kraftiga uppgång under en period där flertalet aktieindex annars sjönk är en tydlig 

demonstration gällande guldets negativa korrelation till aktiemarknaden. Denna negativa 

korrelation till aktiemarknaden är det som tidigare forskning i stor utsträckning ämnar 

undersöka, vilket gör guld till en intressant investering eftersom det kommer att resultera i 

positiv avkastning när marknaden faller. Problemet med att enbart fokusera på korrelationen 

mellan de olika tillgångsslagens avkastning är dock att volatiliteten bortses. En bra 

säkerhetstillgång bör ha ” […] lower volatility during times of instability,” det menar Dicle 

och Levendis (2017, s. 4). Dessutom visar tidigare forskning att investerare har högre 

avkastningskrav på sina investeringar när volatiliteten är hög på aktiemarknaden (Dicle & 

Levendis 2017, s.4 se Lundblad 2007). Ett annat sätt att se på det är att investerare är mindre 

benägna att investera i aktier under högvolatila perioder på aktiemarknaden om de högre 

avkastningskraven inte uppnås. Med detta i åtanke bör en safe haven-tillgång vars volatilitet 

inte påverkas vara en alternativ investering för de som söker skydd mot volatilitet.  

Safe haven-tillgångens volatilitet blir därför en väsentlig faktor att beakta under turbulenta 

perioder för att avgöra dess roll och faktiska funktion som säker undflykt. Dicle och Levendis 

(2017, s. 2) lyfter fram hur investerare bör sträva efter en tillgång som kan vara säkerhet mot 

volatilitet, och på så sätt agera hedge. Volatilitet innebär större kurssvängningar och därför 

högre risk, vilket en riskavert investerare helst undviker. En av följderna som en allt mer 

$400

$600

$800

$1000

$1200

$1400

$1600

$1800

$2000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



5 

 

integrerad värld har är att nyheter och makroekonomiska händelser sprids fortare än någonsin, 

vilket kan orsaka snabba uppgångar i volatilitet på grund av överreaktioner på marknaden. 

Dessa snabba uppgångar behöver inte nödvändigtvis vara bestående. Detta syntes inte minst 

när VIX i början av februari 2018, efter en lågvolatil period, fullkomligt exploderade och 

börsen föll parallellt (Macrooption.com).  

I övrigt påpekar Baur och McDermott (2009, s. 1886) att en safe haven-tillgångs egenskaper 

bör vara att behålla värdet i ” […]’stormy weather’ or adverse market conditions”.  Exempel 

av stormy weather på marknaden är tillstånd då den allmänna volatiliteten är hög. Med dessa 

två definitioner av safe haven-tillgångar – Baur och Mcdermotts samt Dicle och Levendis – 

blir både tillgångens volatilitet samt värdeutvecklingen avgörande aspekter att för att 

klassificeras som safe haven. Inte minst under historiska perioder då turbulens och rädsla 

tydligt synliggörs i form av ett högt VIX-värde, vilket Pati et al. (2017, s. 2552) menar vara en 

indikation för sentimentet hos investerare. Sammanfattningsvis, baserat på resonemangen som 

har redogjorts för ovan, är kraven för safe haven följande: 

- Tillgången agerar värdebevarare under turbulenta perioder på marknaden 

- Tillgångens volatilitet förblir låg under högvolatila perioder 

CBOE insåg att det fanns skäl för ett separat volatiltetsindex för guld då dess egenskaper 

medförde ett ökat intresse bland investerare, och införde Gold ETF Volatility Index, förkortat 

GVZ, i augusti 2008. GVZ applicerar samma metodik som VIX för att beräkna marknadens 

förväntade volatilitet för guldpris de kommande 30 dagarna (Ibid). 

Med dessa två index, VIX och GVZ, vars metodik är snarlika erbjuds investerare två stycken 

intressanta parametrar att beakta – volatilitet på aktie- och guldmarknaden. 

Därför är det intressant att undersöka huruvida guld, utifrån ett volatilitets- och 

värdebevarande perspektiv, kan klassificeras som en safe haven-tillgång med hjälp av VIX- 

och GVZ-indexen. 

Problemformulering 

I enlighet med Dicle och Levendis (2017, s.4) menar vi att en säkerhetstillgång bör ha lägre 

volatilitet under turbulenta perioder på aktiemarknaden. Tidigare forskning lyfter i större 

utsträckning fram guldets egenskap som negativt korrelerande med aktiemarknaden men 

bortser från volatilitet. Under turbulenta perioder på aktiemarknaden blir volatilitet samt 

värdeutveckling viktiga parametrar att beakta för riskaverta investerare. Detta skapar ett 

intresse att undersöka guld, VIX och GVZ och avgöra om guld klassificeras som en safe 

haven. 

Hypoteser 

Att det finns ett samband mellan förändringar i priset på guld och förändringar i VIX-indexet. 

Guldets volatilitet, mätt med GVZ, påverkas ej av ökad volatilitet på aktiemarknaden, mätt 

genom VIX. 
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Undersökningsfrågor 

 Ökar guldets förväntade volatilitet, mätt genom GVZ, när den gör det för 

aktiemarknaden? 

 Har guld genererat positiv avkastning under perioder då VIX-värdet har varit högt? 

 Har guldets volatilitet, mätt i standardavvikelse, ökat under turbulenta perioder? 

 Har korrelationen mellan GVZ och VIX ökat under enskilda perioder med högt VIX? 

 Finns det en korrelation mellan volatilitetsindexet, VIX, och priset på guld? 

Syfte 

Att undersöka om guld uppfyller kraven för att kunna klassificeras som en safe haven-tillgång 

under perioder med hög förväntad volatilitet på marknaden.  

Delsyfte – att undersöka om det finns ett historiskt samband mellan priset på guld och 

volatilitetsindexet VIX. Dessutom undersöka förhållandet mellan GVZ och VIX. 

Avgränsning 

Undersökningen kommer enbart inkludera guld och inga andra ädelmetaller. Orsaken till detta 

är att silver historiskt sett inte kunnat agera hedge mot inflation (McCown & Zimmerman 

2006) och således ses det inte som en lika attraktiv safe haven-tillgång. Enbart det 

amerikanska VIX-indexet och GVZ-indexet kommer att användas. 
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II. TEORETISK REFERENSRAM 

Teori och tidigare forskning – de teorier och artiklar som ligger till grunden för 

undersökningen. Förklaringar av de huvudsakliga teman som undersökning kretsar kring, vad 

de innebär och var ifrån de härstammar.  

Safe haven  

Ett antal olika definitioner existerar för begreppet safe haven-tillgång. Inom tidigare forskning 

är Baur och McDermotts (2009, s.1886) definition av en safe haven-tillgång ett 

återkommande inslag. De menar att en safe haven-tillgång måste vara en tillgång som ”... 

holds its value in ’stormy weather’ or adverse market conditions.” (Ibid). Vidare menar Baur 

och McDermott att investerare söker sig till dessa tillgångar under perioder med kortare inslag 

av marknadschocker. Flavin et al (2014, s. 138) tar upp de olika definitionerna och menar att 

en bred definition av safe haven är att investerare söker sig till tillgången under perioder med 

nervositet på marknaden, och att den då ska erbjuda låg marknadsrisk och hög likviditet. 

Dicle och Levendis (2017, s.6) har en något annorlunda syn – i deras forskning utgår de ifrån 

att en säkerhetstillgång bör ha lägre volatilitet under instabila perioder.  

Sarwar (2016, s. 118) benämner den strömning som sker till säkerhetstillgångar ”flight-to-

safety”. Ett flertal studier har gjorts i syfte att testa guldets egenskaper samt att ta reda på om 

tillgången kan klassificeras som en safe haven-tillgång. Baur och McDermott undersöker 

guldets roll som safe haven-tillgång mot de globala aktiemarknaderna. Utifrån data framtagen 

mellan 1979 till 2009 drar de slutsatsen att guld kan klassificeras som en stark safe haven-

tillgång, men enbart för den amerikanska och de större europeiska aktiemarknaderna. En 

tydlig skillnad upptäcktes hos tillväxtmarknader där guld enbart i bästa fall klassificerades 

som en svag safe haven-tillgång, på grund av att guld har en mindre roll i den miljön. (Baur & 

McDermott 2010, s. 1886) 

Flavin et al (2014, s.138) diskuterar kring det ökade gehöret som guld fick som safe haven- 

tillgång efter finanskrisen, inte minst från massmedia. För att utöka tidigare forskning 

undersöker de guld i förhållande till andra safe haven-tillgångar, främst långfristiga 

statsobligationer. De finner att de båda uppfyller flertalet av de egenskaper en safe haven-

tillgång bör ha, men att guld är den mer riskfyllda av dessa. Det förklaras bland annat av att 

guld har en högre förväntad avkastning under högvolatila perioder (Ibid, s.154). 

Guld, VIX och GVZ 

Guld som investeringsobjekt har varit ämne för ett flertal forskningsartiklar, där många olika 

aspekter av tillgången har granskats och analyserats. Förmågan att bidra till ökad 

diversifiering av portföljen, samt att agera hedge mot inflation och försvagning av USD, har 

lyfts fram som huvudegenskapen hos guld (Dicle & Levendis 2017, s. 2f.). Samtidigt har 

volatilitetforskning på senare tid riktats mot så kallad ’implied volatility’. Denna implicita 

volatilitet ska antas visa marknadens förväntade volatilitet för den underliggande tillgången 

(Pati et al 2017, s. 2552). Ett av de mått som används för detta är ’The implied Volatility 

Index”, även känt som VIX. Ett högre värde i VIX innebär att högre volatilitet förväntas och 

kan ses som en indikation för sentimentet hos investerare, där rädsla återspeglas i ett högt 

VIX-värde (Ibid, s. 2552 f.).  

Qadan och Yagil (2012, s.363) undersökte guldfutures och VIX år 2012 med syfte att ta reda 

på om det finns ett förhållande dem emellan. De menade att det saknades akademiskt underlag 
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som behandlade frågan och belyste det faktum att guld annars är ett frekvent undersökt 

område (Ibid). Specifikt var syftet att testa om det fanns ett kausalt förhållande mellan de två, 

vilket de gör genom att använda en metod baserad på GARCH-modellen. Dagliga data från 

1995 samlades in där guldfutureskontrakt från Commodity Exchange användes. Resultatet 

visade på ” […] a significant lagged casuality in-mean, implying that changes in the VIX 

drive the returns of gold contracts but not vice versa.” (Qadan & Yagil 2012, s. 363).  

Cohen och Qadan (2010, s.43) finner däremot att VIX påverkas av gårdagens avkastning i 

guldpriset vilket indikerar att rädsla, mätt i VIX, stiger när guldpriset gör det. Dock visar 

resultaten även att under lågvolatila perioder – vilket de definierar som nivåer mellan 10 och 

20 i VIX –  att det fanns ”[…] a significant bi-directional causality […]” (Ibid). 

Gokmenoglu och Fazlollahi (2015, s. 481) har i tidigare studier använt GVZ som en proxy2 

för att mäta guldets volatilitet, istället för traditionellt användande av guldprisets faktiska 

volatilitet. The CBOE Gold ETF Volatility Index, GVZ, applicerar samma metodik som VIX 

för att beräkna marknadens förväntade volatilitet för guldpris de kommande 30 dagarna 

(CBOE). Optionspriserna som tillämpas består enligt CBOE av ett brett spektrum olika 

lösenpriser för SPDR guldaktier (CBOE). 

Sarwar (2016, s. 123) undersöker huruvida förändringar i VIX påverkar andra 

volatilitetsindex, varav ett av dessa är GVZ. De drar slutsatsen att VIX förklarar förändringar 

i GVZ, särskilt under finanskrisen mellan 2007 och 2009 då denna effekt beskrivs ha varit 

som högst. Resultaten menar Sarwar (2016, s. 123) förklaras genom att riskaverta investerare 

balanserar om sina portföljer under tider med finansiell oro, vilket leds av ökningar i VIX.  

Liknande resultat finner Badshah et al. (2012 s. 571) som benämner den påverkan som VIX 

har på andra volatilitetsmått som ”spill-over”, där aktiemarknadens volatilitet, mätt i VIX, 

leder till ökad volatilitet för guld, mätt i GVZ. Samtidigt menar de att osäkerhet i växelkurser 

är en väsentlig faktor att beakta då dessa kan påverka både guld och aktiemarknadens 

volatilitet (Ibid, s. 556).  

Volatilitet 

Volatilitet är ett mått på kurssvängningar för ett finansiellt instrument (Finansinspektionen 

2012, s. 13). Dess roll är väsentligt inom flertalet olika finansiella aspekter, exempelvis 

prissättning av olika derivat men även hantering av risk (Pati et al 2017, s. 2552). Hög 

volatilitet på aktiemarknaden kan resultera i konsekvenser för investerare; som tidigare nämnt 

visar studier hur avkastningskraven höjs under högvolatila perioder på aktiemarknaden (Dicle 

& Levendis 2017, s. 4 se Lundblad 2007). Volatilitet blir således en väsentlig faktor att ta 

hänsyn till för en investerare.  

Tidigare forskning som berör förhållandet mellan guld och volatilitet är bland annat av Dicle 

och Levendis (2017). I och med finanskrisen under 2008 – när investerare tenderade att vända 

sig till safe haven-tillgångar som guld och räntebärande värdepapper – ställer de sig frågande 

huruvida guld kan agera hedge mot volatilitet. Deras kritik mot tidigare forskning i ämnet 

bygger på att värdet på guld endast undersöktes mot dollar. Problematiken med detta menar 

de är att om dollarns värde ökar så sjunker priset på guld, vilket inte nödvändigtvis behöver 

betyda att värdet på guld har minskat (Dicle & Levendis 2017, s. 2). Samma resultat har visats 

av studier där enbart det brittiska pundet eller Euron har använts i förhållande till guld. För att 

                                                 

2 En proxy i det här fallet är något som agerar ersättare för någonting.  
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lösa det problemet används” […] a simple method to purge US dollar value and report results 

based on gold’s own value only.” (Dicle & Levendis 2017, s. 3). Detta åstadkommer de 

genom att ett medelvärde av den dagliga avkastningen i guld beräknas i tre olika valutor: 

USD, GBP och Euro. Bör noteras är att Dicle och Levendis menar att historiskt sett har 

guldets förmåga som safe haven-tillgång bedömts utifrån realiserad negativ avkastning. 

Istället ser de möjligheten av att volatilitet kan leda till större negativ avkastning som det de 

ämnar undersöka. Slutsatsen som dras är att guld som tillgång kan betraktas som safe haven-

tillgång vilket stämmer överens med tidigare studier samt att guld kan agera som ett ”hedge-

instrument”. (Dicle & Levendis 2017, s. 12). 

Baur och McDermott (2009, s.1895) lyfter fram höga nivåer av osäkerhet på aktiemarknaden 

som en anledning till att investerare köper guld. Osäkerhet mäter de i sin tur genom att beakta 

volatiliteten – hög volatilitet ses som en proxy för osäkerhet på de globala aktiemarknaderna 

(Ibid, s.1896). Hypotesen är därför: att guldpriset bör stiga när investerare vänder sig till guld 

som en konsekvens av hög volatilitet, vilket återspeglar osäkerhet (Ibid). Deras resultat är att 

guld förlorar sin roll som safe haven under perioder med extrem osäkerhet, men att tillgången 

kan klassificeras som en safe haven under annars stigande osäkerhet.  

Baur (2011) undersökte guldets faktiska volatilitet och argumenterar för att ökningar i 

guldpriset ses som en indikation på framtida osäkerhet och turbulens på övriga marknader. 

Detta orsakar i sin tur högre volatilitet på guldmarknaden. (Baur 2011, s.14) 
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III. METOD 

Här redovisas metodologin och filosofin som ligger bakom tillvägagångssättet som har 

använts vid undersökningen, samt källorna för data som man har utgått ifrån. Avsnittet tar 

även upp formler som ligger till grund för beräkningarna och förklaringar för dessa, samt 

vad de olika måtten har för relevans och funktion i studiens sammanhang. Här granskas 

också studien kritiskt och tillkortakommanden tas upp. 

Metodval 

Studien tar en deduktiv lutning för att undersöka den positionerade hypotesen – att priset på 

guld har ett samband med volatilitet på aktiemarknaden som den uttrycks genom VIX-indexet 

och testa om guld uppfyller kraven för att räknas som en safe haven-tillgång i samtiden; att 

det existerar ett förhållande mellan volatiliteten i priset på guld, uttryckt via GVZ, och VIX. 

Syftet i arbetet är att observera existensen – eller icke-existensen – av sambandsmönster, 

potentiella korrelationer, och göra ett försök att identifiera kausalitet för dem i fall de 

upptäcks. (Bryman & Bell 2011, ss. 31–35) 

För att uppnå detta använder vi oss av ett kvantitativt och komparativt tillvägagångsätt inom 

ramen för en tvärsnittlig forskningsdesign. Detta tar form i att studien följer den historiska 

pris- och volatilitetsutvecklingen av de valda indexen och tillgången, guld, och gör 

jämförelser dem emellan. Således kommer studiens empiri utgöras uteslutande av 

sekundärdata hämtat från World Gold Council, Yahoo Finance och CBOE.  

Relevanta mått som har använts är: korrelation, standardavvikelse, avkastning, 

regressionsanalys av datapunkterna och R2.  

Dessa mått har valts utifrån funderingar om vad skulle hjälpa undersöka data på det mest 

relevanta sättet med frågeställningen i åtanke. Korrelation och regressionsanalys hjälper att 

skapa en bild av om utvecklingen i priset på guld har något samband med ökningar eller 

minskningar i volatilitet. Standardavvikelse och determinationskoefficienten ger ytterligare en 

bit av pusslet i form av att bedöma hur pass mycket värden avviker från snittet när 

förändringar sker. Standardavvikelse spelar ytterligare en roll då det används för att bedöma 

den faktiska, nuvarande volatiliteten i priset på guld och VIX respektive. Avkastning används 

för att skapa en mer begriplig bild av kursutvecklingen utöver de nominella värdena.  

Dessutom gjordes en intervju med en marknadsanalytiker som har expertkunskap inom 

råvarumarknaden. Detta gjordes i syfte att ge studien ett kvalitativt inslag och på så vis öka 

djupet av studien, samt ge en ökad förståelse av resultaten som kom ur den. Intervjun bidrar 

också med att skapa en kontext och ett ”alternativt perspektiv” som ger en mer komplett bild 

av det undersökta området (Denscombe 2016, s. 212).  

Deduktivism 

Det deduktivistiska angreppsättet bygger på att frågan som studien ämnar undersöka 

underbyggs av en teori, med hjälp av vilken en hypotes formas. Hypotesen, i sin tur, agerar 

underlag för att skapa undersökningsfrågor som kan operationaliseras i analysen av empiri. 

Denna process leder till att hypotesen som har lagts fram antingen förkastas eller bekräftas. 

(Saunders et al. 2012, s. 48) 

Den deduktiva filosofin är särskilt passande för att testa insamlade data mot en teori. I detta 

fall vill man undersöka förhållandet mellan guldprisets historiska utveckling och volatilitet på 
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aktiemarknaden under en given period. Som underlag för denna studie ligger vetenskapliga 

artiklar och litteratur som beskriver teorin om ”safe haven”-tillgångar, volatilitet och guld som 

tillgång.  

Korrelationen mellan prisutvecklingen av guld och VIX, som indikerar förväntad framtida 

volatilitet, samt standardavvikelsen hos såväl guldpris som volatilitetsindexen under givna 

perioder, ligger till grund för analysdelen. Analysen används för att skapa en bild av huruvida 

hypotesen ska förkastas eller ej.  

Under studiens gång gjordes upptäckter som påverkade den ursprungliga frågeställningen. 

Detta gav upphov för nya undersökningsavenyer och infallsvinklar som var intressanta i 

sammanhanget. Därför går det inte att göra påståendet att studien har haft ett strikt deduktivt 

tillvägagångsätt, utan även har element av induktion. (Bryman & Bell 2011, s. 34) 

Regressionsanalys och determinationskoefficienten  

En regressionsanalys är undersökningen av en beroende variabel, i det här fallet priset på guld 

(GLD SPOT), och hur det påverkas av en eller flera oberoende variabler – värdena för VIX- 

och GVZ-indexet. Detta görs för att hitta genomsnittet och hur det förändras i en given 

datamängd under en given tidsperiod, vilket i sin tur manifesteras i en regressionslinje som 

löper genom diagrammet för att skapa en grafisk representation av trenden. (Gujurati & Porter 

2009, s. 15 f.) 

Determinationskoefficientens, R2, funktion är att förklara hur väl regressionslinjen illustrerar 

variansen av data i datamängden. Det vill säga, hur pass mycket av förändringen hos 

beroendevariabeln kan förklaras av den oberoende variabeln. Måttet sträcker sig från 0 till 1 

(och kan uttryckas som en procentsats), där 1 innebär att regressionslinjen är en perfekt 

representation av förändringarna som finns i datamängden. 0 innebär således att variationen i 

data är för stor för att förklaras av regressionslinjen. (Körner & Wahlgren 2005, s. 173; 

Gujarati & Porter 2009, s. 493; Studenmund 2011, s. 49)  

Urval 

Amerikanska S&P 500-indexet, VIX-indexet samt volatilitetsindexet för guldkursen, GVZ, är 

den populationen som utgör källorna för data som kommer att användas i studien. Den valda 

tidsperioden är januari 1994-april 2018. Dessa val har gjorts baserat på målsättningen att 

skapa mer nyanserade resultat. Den valda perioden präglas dessutom av ekonomisk turbulens 

i samband med historiskt signifikanta händelser och kriser som forskningsgruppen tror har 

haft en inverkan på forskningsområdet. 

Validitet 

Validiteten av data påverkas i den mån att de observationerna som har använts är uteslutande 

observationer av stängningskursen för respektive index och tickersymboler. Vilket utesluter 

plötsliga upp och nergångar som sker intradag. Dessutom används månatliga och veckovisa 

stängningskurser i översiktstabellerna, detta medför minskad finkornighet av data. 

Standardavvikelse 

Standardavvikelse används för att mäta hur pass nära medelvärdet datapunkter i en datamängd 

är, det vill säga ”de enskilda observationernas spridning kring medelvärdet” (Körner & 

Wahlgren 2005, s. 50). Detta mått är särskilt intressant vid analys av guldets volatilitet under 

turbulenta perioder för att undersöka dess roll som safe haven-tillgång. 
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Måttet är ett av de mest användbara måtten i syfte att skapa en bild av volatilitet hos tillgångar 

på marknaden. En hög standardavvikelse hos en tillgång betyder att möjligheten för hög 

avkastning är hög. (Schwert 2011, s. 792 f.) 

Avkastning 

Detta är den procentuella förändringen i kursen från den föregående perioden. Det här måttets 

syfte är att illustrera hur mycket förändring som har ägt rum förhållandevis under en period.  

 

 

Avkastning (r): 

𝑟 =
(𝑃1 − 𝑃0)

𝑃0
 

P0 = Stängningskursen föregående period 

P1 = Stängningskursen aktuell period 

Data 

En mängd olika data har samlats in för att genomföra undersökningen. Stängningskursen för 

guld har hämtats från World Gold Council där historiska guldpriser i ett flertal olika valutor 

inklusive US dollar från år 1978 finns tillgänglig. Veckovisa och månatliga data har hämtats 

och alla beräkningar för guldkursen har gjorts utifrån denna data. Historisk VIX-data har i 

största mån hämtats från CBOEs egna hemsida. Av bekvämlighetsskäl har veckovis och 

månatliga data hämtats från Yahoo Finance.  

Vetenskapliga artiklar har i huvudsak tagits fram med hjälp av onlineresurserna Google 

Scholar, JSTOR, ScienceDirect och Söder Scholar.  

Tidsperiod 

Tabell III-1 Översikt av empirins perioder och delperioder: 

 

 

Tidsperioden för valda data har ämnat vara så pass lång som möjligt, för att fånga in så många 

signifikanta händelser under som ägde rum 90-talet till idag. I och med att CBOE genomförde 

ändringar i beräkningen av VIX som gällde från och med 2003 har fokus varit på perioden 

efter det fram till april 2018. Enskilda perioder mellan 2004 och 2018 har även valts ut för en 

närmare observation av förhållandet mellan de olika variablerna, framförallt perioder när VIX 

 Kriterium Period 

Fullständig period VIX Februari 1994 – April 2018 292 Månader 

Delperiod 1 Januari 2007 – 18:e Oktober 2008 98 Veckor 

Delperiod 2 Januari 2007 – April 2018 136 Månader 

Delperiod 3 September 2011 – April 2018 80 Månader 

Delperiod 4 September 2008 – April 2018  116 månader 

Villkorlig period 1 Över VIX-medelvärde (≥19,77) 121 Månader 

Villkorlig period 2 Under VIX-medelvärde (<19,77) 171 Månader 

Villkorlig period 3 Över GVZ-medelvärde (≥19,91) 45 Månader 

Villkorlig period 4 Under GVZ-medelvärde (<19,91) 71 Månader 
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haft kraftiga ökningar. Tabellen nedan sammanfattar de olika perioderna som har valts ut och 

som anses vara signifikanta. Vid majoriteten av perioderna har månatliga data använts, med 

undantag för Delperiod 1 då veckovis data använts. 

Medelvärde 

Medelvärdet använts för att se vad den genomsnittliga nivån i en datamängd är. (Körner & 

Wahlgren 2005, s. 47) 

Aritmetiskt medelvärde (�̅�): 

�̅� =
∑ 𝑥

𝑛
 

n = antal observationer 

x = observationernas värden 

Korrelation 

Pearsons korrelation är den mest utspridda formen av korrelationsberäkning som syftar till att 

mäta hur, och i vilken riktning, två datamängder rör sig i förhållande till varandra. En negativ 

korrelation innebär att datapunkternas utveckling sker i motsatt riktning till varandra, och vise 

versa för positiv korrelation, det vill säga att utvecklingen är samstämmig. (Miles & Shevlin 

2001, s. 20; Studenmund 2011, s. 52) 

Måttet använder sig av en skala, graderad från -1.0 till 1.0, för att mäta i vilken utsträckning 

det existerar korrelation mellan data. -1.0 indikerar perfekt negativ korrelation medan 1.0 är 

perfekt positiv korrelation, 0 indikerar avsaknad av korrelation. Diagram III-1 visar grafiska 

representationer av dessa korrelationer. (Körner & Wahlgren 2005, s. 76)  

 

 

Formeln för beräkning av Pearsons korrelation (𝜌): 

𝜌1,2 =
∑[(𝑋1𝑖 − �̅�1)(𝑋2𝑖 − �̅�2)]

√∑(𝑋1𝑖 − �̅�1)
2∑(𝑋2𝑖 − �̅�2)

2
=

𝐶𝑜𝑣1,2
𝜎1𝜎2

 

X1 = datamängd 1 

X2 = datamängd 2 

Cov = kovarians mellan två datamängder 

𝜎 = standardavvikelse 

Diagram III-1 Grafiska representationer av korrelationsmönster. Från vänster till höger: perfekt negativ korrelation (-

1.0), ingen korrelation (0.0), perfekt positiv korrelation (1.0) 
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Metodtriangulering 

För att undvika en alltför ensidig undersökning av ämnet tillämpades triangulering av metoder 

genom att den empirin som resulterade från regressions- och korrelationsanalys stämdes av i 

en intervju med en expert. Målsättningen med detta val är att ytterligare styrka de slutsatserna 

som dras i studien. (Bryman & Bell 2011, s. 404)  

Intervju 

En person intervjuades i samband med studien – Erik Hansén, marknadsanalytiker på IG 

Markets – som gav utlåtanden om råvarumarknaden, samt volatilitet i aktiemarknaden och 

råvarumarknaden. Syftet med intervjun var att belysa vilken data en expert som aktivt arbetar 

på aktie- och råvarumarknaden använder sig av för att skapa underlag för de strategierna han 

tillämpar. Samt att komplettera och stämma av om något av det beteendet som finns i 

praktiken överensstämmer med de mönstren och fakta som presenteras i teorierna som har 

agerat underlag för denna studie.  

Denna intervju genomfördes i kontorsmiljö med minimala störningar, under premisserna för 

hur en semi-strukturerad intervju bör utföras: en rad teman som var relevanta antecknades och 

intervjusubjektet tillfrågades om dessa och lät tala fritt om ämnet och uttrycka sina tankar fullt 

ut. Svaren som gavs kunde byggas på med följdfrågor som agerade i syfte att förtydliga vissa 

aspekter av det som sades. (Denscombe 2016, s. 266) 

Metodkritik 

Ett tydligt tillkortakommande i studiens tillvägagångssätt är att endast grundläggande 

modeller har använts för analysen av data. Studien skulle förbättras via tillämpning av mer 

avancerade modeller, exempelvis GARCH-modellen, som används för att beakta potentiella 

volatilitetskluster. (Gujarati & Porter 2009, s. 799) 

En del data som har använts sträcker sig längre perioder än annan data, vilket skapar en skev 

bild av hur läget ser ut i en del av analyserna, i synnerhet där data från GVZ-indexet använts, 

då detta index introducerades först i augusti 2008. 

Microsoft Excel användes för de allra flesta beräkningar. I samband med detta kan vissa fel ha 

uppstått vid inmatning av data, på grund av den mänskliga faktorn.  

Standardavvikelsen och medelvärden kan uppfattas som högre än vad den faktiskt är i 

samband med att stängningskursen i månadens slut har använts för de allra flesta perioderna. 

Även om förändringen har varit stadig under månadens gång, kommer standardavvikelsen för 

avkastningen inte återspegla detta i samband med glappet som orsakas av att ta bara 

stängningskurserna vid månadsslutet. 

Dessutom hade det varit av intresse att undersöka den japanska yenen, som har visat sig vara 

starkt positivt korrelerad med guldprisets upp- och nergångar. 

Specifikt beträffande intervjun, fanns en rad farthinder i form av tidsbrist och logistik vilket 

orsakade att intervjusubjektet inte fick ta del av frågorna som skulle ställas under 

intervjutillfället. Detta kan i sin tur ha resulterat i en rad improvisationer under intervjun.  

2003 skedde en uppdatering i beräkningsmetodiken som VIX tillämpade. Vi diskrimenar inte 

mellan data som resulterade från den tidigare beräkningsmetoden och den data som följde 

efteråt. Den fullständiga perioden som sträcker sig från januari 1994 till april 2018 är den 

enstaka period som påverkas av denna ändring.  
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Valet av de undersökta perioderna kunde ha valts med mer omsorg; vissa enskilda händelser, 

exempelvis Brexit, Grekland-krisen och Fukushima-katastrofen. Undersökningen hade dragit 

stor nytta av att ha perioder som är mer anpassade efter händelser ute i världen. Det hade gett 

en bild som är tydligare och närmre sanningen bakom förändringarna i den observerade 

turbulensen. 

Bortfall 

Intervjuförfrågan skickades ut till sex olika personer som är verksamma som förvaltare, inom 

bankväsendet och aktiva på råvarumarknaden. Dessvärre svarade endast en av dessa att han 

hade möjlighet att göra en intervju med oss. De som svarade på förfrågan avböjde intervju 

med anledning att de antingen inte hade tid att sätta undan till en intervju av det här slaget, 

eller att de saknade expertis för att kunna bidra med kunskap i de frågorna som vi var 

intresserad av att undersöka. En möjlig förklaring till en del av bortfallen är att de en del av de 

kontaktade individerna hade bytt arbetsplats under tiden och inte uppdaterat sina 

kontaktuppgifter. Eftersom undersökningsområdet är förhållandevis nischat gjorde urvalet av 

potentiella intervjuobjekt ytterligare åtstramat.  

GVZ-data saknas för augusti 2008, som påverkar undersökningens medelvärde för GVZ.  

Alternativ metod 

Ett alternativ till att göra en statistisk undersökning av historiska data är att göra flera 

intervjuer med många olika experter i området.  

Ett antal experter från olika branscher som på något sett använder sig av guldmarknaden – 

exempelvis juvelerare, banker, inköpschefer och fonder – skulle kunna tillfrågas om hur de 

ser på guldmarknaden och vad de fokuserar på när de agerar på marknaden. 

Intervjuerna skulle även beröra VIX-indexet i syfte att ta reda på hur data därifrån påverkar 

deras beslut och agerande.  
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IV. EMPIRI 

I denna del redovisas den insamlade empirin samt beräkningar som har gjorts utifrån den 

empirin. Avsnittet innehåller också en sammanfattning av intervjun som utfördes i samband 

med studien. 

Fullständig period 

Diagram IV-1 och tabell IV-1 nedan visar guldpriset respektive VIX-indexets utveckling för 

perioden 1 januari 1994 till 1 april 2018 baserad på månatliga data. Dessutom trendlinjer för 

kurserna som visar en positiv trend för guld och en negativ trend för VIX. Notera den kraftiga 

uppgången i priset på guld i slutet av 2008 och framåt.  

 
Diagram IV-1 Den fullständiga perioden – Januari 1994 – April 2018.  

Tabell IV-1 visar den låga korrelationen som varit mellan VIX och guld under den 

fullständiga perioden. Anmärkningsvärt är den höga standardavvikelsen VIX har haft jämfört 

med guld under perioden, 27,74% respektive 4,64%. 

Tabell IV-1 Sammanfattning av den fullständiga perioden, januari 1994 – april 2018. 
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Delperiod 1 – ”VIX toppnotering” 

Perioden avser den volatila perioden då VIX noterade den lägsta respektive högsta nivån inom 

ett tidsspann om 22 månader. I och med att tidsperioden enbart omfattar 22 månader visar 

nedanstående Diagram IV-2 och Tabell IV-2 data från veckovisa observationer. 

Anmärkningsvärt är den enorma uppgången i VIX från 2008-08-16 – 2008-10-18 då VIX steg 

med hela 321%. 

 
Diagram IV-2 Den volatila perioden mellan januari 2007 och oktober 2008. 

Tabell IV-2 visar medelvärdet för VIX som ligger på 23,9 till skillnad från den fullständiga 

periodens medelvärde som är 19,77. Guldkursens avkastning under perioden var positiv med 

en genomsnittlig veckovis avkastning om 0,47%. Den genomsnittliga veckovisa avkastningen 

för VIX var 3,03%.  

Tabell IV-2 Beskrivande statistik för delperiod 1. 
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Det som bör beaktas är att Tabell IV-2 visar statistik baserat på veckovisa observationer. För 

att kunna jämföra med övriga perioders statistik visar nedanstående Tabell IV-3 Delperiod 1 

baserat på månatliga data.  

Tabell IV-3 

Statistik Korrelation Medelvärde Avkastning medelvärde Standardavvikelse 

VIX%_GLD% -0,017       

VIX_GLD 0,339       

VIX   23,99 9,95% 27,85% 

GLD   $781,0 0,73% 6,32% 

 

Delperiod 2 – VIX bottennotering 

Delperiod 2 inkluderar delperiod 1 men sträcker sig fram till april 2018. Diagram IV-3 

synliggör hur trendlinjen för VIX har negativ utveckling.  

 
Diagram IV-3 Guld- och VIX-kursen under januari 2007 – april 2018.  

Tabell IV-4 visar hur medelvärdet för VIX under perioden är lägre än medelvärdet för 

delperiod 1. Standardavvikelsen och den genomsnittliga månatliga ökningen för VIX var 

högre vilket delvis kan förklaras av den högvolatila perioden efter toppnoteringen i oktober 

2008 fram till mars 2012. 

Tabell IV-4 Beskrivande statistik för perioden. 
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Delperiod 3 – Efter guldkursens toppnotering 

Diagram IV-4 visar den negativa trenden i både guld och VIX efter september 2011 då guld 

noterade den högsta nivån någonsin beräknat på månatliga data. En positiv korrelation om 

0,38 mellan VIX och guld noterades under denna period.  

 
Diagram IV-4 Perioden som följde guldkursens toppnotering i september 2011. September 2011 – april 2018.  

Diagram IV-5 nedan visar utvecklingen för VIX och GVZ för samma period. Båda uppvisar 

en negativ trend. Noterbart är den ökning som skedde i GVZ år 2013 samtidigt som VIX 

befann sig på lägre nivåer. 

 

 
Diagram IV-5 GVZ och VIX, oktober 2011 – april 2018. 

Tabell IV-5 nedan redovisar den negativa genomsnittliga avkastningen per månad för guld. 
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Tabell IV-5 Beskrivande statistik för perioden efter guldprisets toppnotering. 

 Korrelation Medelvärde Avkastning medelvärde Standardavvikelse R2 

VIX%_GLD% 0,06        

VIX_GLD 0,37        

VIX%_GVZ% 0,38        

VIX_GVZ 0,63        

VIX   16,1 1,79% 24,79% 0.186 

GLD%   $1354,0 -0,13% 5,15%  

GVZ   17,5 0,23% 17,80% 0.357 

Delperiod 4 – Fullständiga GVZ-perioden 

Diagram IV-6 visar GVZ och VIX för den fullständiga perioden då data för GVZ fanns 

tillgänglig, från oktober 2008 tills april 2018. Månatliga data har använts och de båda 

trendlinjerna visar en negativ trend sedan 2008.  

 
Diagram IV-6  VIX och GVZ, oktober 2008 – april 2018.  

Tabell IV-6 visar den beskrivande statistiken för delperiod 4. Medelvärdet för GVZ under 

dess fullständiga period är något lägre än VIX, 19,7 respektive 19,9. Standardavvikelsen för 

VIXär även högre än för GVZ. 

Tabell IV-6 

Statistik Korrelation Medelvärde Avkastning medelvärde Standardavvikelse R2 
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VIX_GVZ 0,856        

VIX   19,9 1,65% 23,59% 0,474 
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Villkorlig period 1 – VIX ≥ medelvärde 

Tabell IV-7 ger en översikt över tidsperioden då VIX varit lika med eller överstigit den 

fullständiga periodens medelvärde om 19,77. Korrelationen mellan VIX och GVZ var 0,898 

medans korrelationen mellan VIX och guld var 0,123. Korrelationen mellan de procentuella 

förändringarna i VIX och guld var negativ, -0,065.  

Tabell IV-7 

 Korrelation Medelvärde Avkastning medelvärde Standardavvikelse 

VIX%_GLD% -0,065       

VIX_GLD 0,123       

VIX%_GVZ% 0,461       

VIX_GVZ 0,898       

VIX   26,8 6,55% 24,49% 

GLD%   $630,4 0,78% 5,04% 

GVZ   25,3 2,76% 18,05% 

Villkorlig period 2 – VIX ≤ medelvärdet 

Tabell IV-8 ger en översikt över tidsperioden då VIX understigit den fullständiga periodens 

medelvärde om 19,77. Korrelationen mellan VIX och guld är i stort sett obefintlig under 

perioden. Anmärkningsvärt är även att guldets genomsnittliga avkastning per månad var 

0,34%, tillskillnad från villkorlig period 1 då siffran var 0,78%. Korrelationen mellan VIX 

och GVZ var 0,468. De båda har båda haft en genomsnittlig negativ avkastning per månad 

vilket även indikerar det faktum att korrelationen mellan de två variablerna är positiv.  

Tabell IV-8 

 Korrelation Medelvärde Avkastning medelvärde Standardavvikelse 

VIX%_GLD% 0,107       

VIX_GLD 0,044       

VIX%_GVZ% 0,357       

VIX_GVZ 0,468       

VIX   14,8 -1,18% 16,95% 

GLD%   $851,0 0,34% 4,33% 

GVZ   17,0 -1,21% 16,79% 

Villkorlig period 3 – GVZ ≥ medelvärdet 

Tabell IV-9 ger en översikt över tidsperioden då GVZ varit lika med eller överstigit 

medelvärdet sedan september 2008. Anmärkningsvärt är att GVZ baserat på månatliga data 

inte överstigit medelvärdet sedan april 2016. Korrelationen mellan VIX och GVZ är positiv 

vilket även kan observeras i diagram IV-7. Negativ korrelation förekom dock mellan VIX 

och guld under perioden.  
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Tabell IV-9 

 Korrelation Medelvärde Avkastning medelvärde Standardavvikelse 

VIX%_GLD% 0,114       

VIX_GLD -0,443       

VIX%_GVZ% 0,329       

VIX_GVZ 0,822       

VIX   26,4 4,31% 24,33% 

GLD%   $1219,8 0,75% 7,37% 

GVZ   26,7 5,13% 21,41% 

 

 
Diagram IV-7 Villkorlig period 3 – VIX och GVZ när GVZ är över medelvärdet (19,7). 

Villkorlig period 4 – GVZ ≤ medelvärdet 

Tabell IV-10 nedan visar en översikt över tidsperioden då GVZ understigit medelvärdet 

sedan september 2008. Genomsnittlig avkastning för VIX baserad på månatliga data var 

positiv (1,21%) till skillnad från GVZ som var negativ (-3,01%). Korrelation mellan de två 

var allt jämn positiv (0,57), men lägre än under villkorlig period 3.  

Tabell IV-10 

 Korrelation Medelvärde Avkastning medelvärde Standardavvikelse 

VIX%_GLD% -0,166       

VIX_GLD 0,019       

VIX%_GVZ% 0,524       

VIX_GVZ 0,578       

VIX   15,8 1,21% 23,35% 

GLD%   1331,1 0,29% 3,99% 

GVZ   15,7 -3,01% 13,29% 

 

Diagram IV-8 visar förhållandet mellan de två. Korrelationen mellan VIX och guld var låg, 

0,019. 
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Diagram IV-8 VIX i förhållande till GVZ när GVZ är under sitt medelvärde (19,7) 

Intervju 

Intervjuade Erik Hansén, marknadsanalytiker på IG Markets, menar att det finns ett flertal 

olika indikatorer som mäter sentimentet hos investerare. VIX var möjligtvis en bättre 

indikator förr, och påpekar att VIX har försämrat sin egenskap som en bra indikator bland 

annat på grund av att det idag finns flera indikatorer som mäter sentimentet bättre. Exempel 

på dessa är Put:Call-ration, AAII Bullish sentiment-index och SKEW-index.  

Inför perioden i februari då VIX hade sin största dagliga uppgång någonsin uppgav Erik att 

man kunde se att High Yield började peka nedåt, vilket historiskt sett brukar leda VIX och 

indikera en uppgång. Erik påpekar också det faktum att VIX får väldigt korta impulser, när 

den spikar uppåt under kortare perioder. På frågan huruvida VIX har blivit en indikator som 

allmänheten lägger stor vikt vid lyfter Erik fram det faktum att massmedia älskar att skriva 

om VIX som ”skräckindex” vilket skapar rubriker. Professionella aktörer tittar nödvändigtvis 

inte på VIX utan SKEW-index är en populärare indikator för professionella. Den svenska 

versionen av VIX, SIX-VIX är inte något som aktörer beaktar på grund av att det år så dålig 

likviditet samt låg volym på svenska optioner. Det blir relevantare och enklare att titta på den 

amerikanska versionen enligt Erik.  

Gällande guld och dess förhållande till VIX menar Erik att det kan vara så att ökade 

guldpriser kan vara något som kan leda till en ökning i VIX. Men det beror på vilken miljö 

som marknaden befinner sig i. En starkare dollar tynger bland annat råvarorna, vilket leder 

guldpriset.  

Gällande safe haven-tillgångar menar Erik att det ska vara en tillgång som inte är kopplat till 

börsen. Samtidigt bör investerare inte räkna med att tillgången ska stiga i pris, utan lyfter fram 

dess roll som värdebevarare, alternativt falla mindre än börsen. Vid en potentiell nedgång på 

aktiemarknaden inom den närmare tiden tror inte Erik att guldpriset kommer stiga, utan falla 

som det gjorde under 2008. Anledningen till detta beror på att det sker en ”risk-off” på 

marknaden där investerare vill ha likvida medel. Ett exempel på en annan safe haven-tillgång 

är japanska yen, som stiger under dessa ”risk off”-perioder. Erik tycker även att det inte är 
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allmänheten som söker sig till safe haven-tillgångar under turbulenta perioder, utan snarare 

större professionella aktörer med ett tydligt portföljtänk.  

Inträdet av kryptovaluta, i synnerhet Bitcoin, har medfört att många investerare idag ser det 

som ett alternativ till guld, enligt Erik. Anledningen till detta är att de ser Bitcoin besitta 

potentiella safe haven-egenskaper. Andra ädelmetaller, exempelvis silver, ses inte som en safe 

haven-tillgång enligt honom och detta beror framförallt på att de används i större utsträckning 

inom industri.  

Angående volatilitet menar Erik att det oftast är högre volatilitet när någonting faller, och att 

uppgångar sker under lägre volatilitet. Samtidigt kan ökad aktivitet i handel av guld, till 

exempel att investerare börjar köpa tillgången efter en period med lågt intresse för tillgången, 

leda till högre volatilitet.  
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V. ANALYS 

Analysdelen syftar till att granska empirin och måtten som har tagits fram baserat på 

empirin, och skapa ett sammanhang som förklarar empirin genom att koppla den till 

relevanta händelser. Här testas även de teorierna och den tidigare forskning som 

presenterades i avsnittet Teoretisk referensram.  

Korrelationen mellan guldpris och VIX visar en mer svårtolkad bild än de mellan VIX och 

GVZ. För båda indexen beräknades korrelation mellan de faktiska värdena samt korrelationen 

mellan de procentuella förändringarna. Tabell V-1 visar en överblick av hur 

korrelationskoefficienten skiljer sig när den beräknas på de nominella värdena på kurserna 

och kursernas avkastning. Ett exempel som demonstrerar detta är delperiod 1, som visar på en 

korrelation på 0,48 mellan VIX och guld; till skillnad mot den negativa korrelationen på -0,13 

mellan de procentuella förändringarna för samma period och datamängder. 

Tabell V-1 Korrelationskoefficienter för samtliga perioder som har undersökts. 

Period KORR VIX_GLD KORR VIX%_GLD% Korr VIX_GVZ KORR VIX%_GVZ% 

Fullständig period -0,13 0,02     

Delperiod 1 0,48 -0,13     

Delperiod 2 -0,26 0,01     

Delperiod 3 0,37 0,06 0,63 0,38 

Delperiod 4 -0,36 0,04 0,86 0,41 

Villkorlig period 1 0,12 -0,06 0,90 0,46 

Villkorlig period 2 0,04 0,11 0,47 0,36 

Villkorlig period 3 -0,44 0,11 0,82 0,33 

Villkorlig period 4 0,02 -0,17 0,58 0,52 

 

Detta mönster är ännu tydligare uttryckt i korrelationen mellan VIX och GVZ – där 

korrelationen mellan de nominella värdena vid samtliga perioder var högre än mellan de 

procentuella förändringarna. Alltjämt var korrelationen positiv vid samtliga tillfällen. 

VIX mot GVZ  

Korrelationen mellan VIX och GVZ är en väsentlig parameter att observera för att besvara 

undersökningens syfte. Då ett högt VIX-värde indikerar rädsla bland investerare (Pati et al. 

2017, s. 2552); med en hög förväntad framtida volatilitet på aktiemarknaden blir korrelationen 

med GVZ-indexet en viktig faktor, inte minst för investerare som söker sig till en lågvolatil 

tillgång. Tabell VI-2 visar korrelationen mellan VIX och GVZ sorterat från högsta 

korrelation till lägsta, räknat utifrån kursernas nominella värden. 

Tabell V-2 Korrelationskoefficienter för VIX och GVZ, samt korrelationen på avkastningen för dito.  

Period VIX_GVZ VIX%_GVZ% 

Villkorlig period 1 0,90 0,46 

Delperiod 4 0,86 0,41 

Villkorlig period 3 0,82 0,33 

Delperiod 3 0,63 0,38 

Villkorlig period 4 0,58 0,52 

Villkorlig period 2 0,47 0,36 
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Notera att korrelationen mellan VIX och GVZ var högst under villkorlig period 1, det vill 

säga perioden då VIX varit lika med eller överstigit medelvärdet för den fullständiga 

perioden. Vad som ska beaktas är att data för GVZ enbart sträcker sig från oktober 2008, 

vilket innebär att korrelationen är beräknad på en datamängd om 39 månader. Bortsett från 

detta så innebär det att korrelationen mellan VIX och GVZ varit som högst när VIX befinner 

sig på höga nivåer, perioder som med ovan definition kring höga VIX-värden innebär att 

rädslan och den förväntade volatilitet för aktiemarknaden är hög. Samtidigt var korrelationen 

lägst under den motsatta perioden, villkorlig period 2 vilket består av de månader då VIX 

understigit medelvärdet 19,77.  

Detta resultat pekar på att den förväntade volatilitet i priset på guld, mätt genom GVZ, 

korrelerar starkare med VIX när VIX befinner sig på höga nivåer. För att komplettera denna 

statistik ytterligare visar Tabell VI-3 medelvärdet för GVZ respektive VIX under dessa två 

perioder.  

Tabell V-3 Medelvärdet för VIX och GVZ under villkorliga perioder 1 och 2. 

Period Medelvärde VIX Medelvärde GVZ 

Villkorlig period 1 26,82 25,31 

Villkorlig period 2 14,78 16,99 

 

Medelvärdena styrker bilden av att GVZ befunnit sig på höga respektive låga nivåer när VIX 

har gjort det. Inte minst när medelvärdet för GVZ var 25,31 under villkorlig period 1, vilket är 

28,2% högre än medelvärdet för dess fullständiga period (19,74). Guldets roll som 

säkerhetstillgång i form av låg förväntad framtida volatilitet under turbulenta perioder på 

aktiemarknaden går därför att ifrågasätta.  

Detta resultat stämmer väl överens med tidigare forskning som undersökt förhållandet mellan 

VIX och GVZ. Sarwar (2016, s.121f) fann stark korrelation mellan de två indexen (0,713) 

samt att VIX påverkan på GVZ ökade under finanskrisen. Även Badshah et al (2012, s.571) 

finner tydliga ’spill-over’ effekter från VIX till GVZ” …where increases in stock market 

volatility lead to increases in gold and exchange rate volatility…”. Vad som bör poängteras är 

att vår framtagna empiri ej besvarar huruvida en variabel orsakar den andra. Det faktum att 

korrelationen varit högst respektive lägst under perioder när VIX varit det, kan dock tolkas 

som en indikation för att VIX är den variabel som orsakar förändringar i GVZ.  

VIX mot GLD 

Tabell VI-4 visar korrelationen mellan VIX procentuella förändring och guldets månatliga 

avkastning sorterat från högsta till lägsta. 

Tabellen demonstrerar tydligt den låga korrelationen som indikerar att vi inte finner något 

samband mellan de två variablerna. I den mån skiljer sig vårt resultat från tidigare forskning. 

Cohen och Qadan (2010 s.43) finner hur VIX påverkas av gårdagens avkastning i guldpriset. 

Avkastning baserat på dagliga data tillämpas inte i vår undersökning vilket kan ha påverkat 

resultatet. Istället visar vårt resultat en övergripande bild baserat på månatliga data där 

sambandet inte tycks finnas. Qadan och Yagil (2012, s. 366) undersöker förhållandet mellan 

guldfutures och VIX och även de finner ett samband, till skillnad från Cohen och Qadan 

menar de dock att guld drivs av förändringar i VIX. 

Även Dicle och Levendis (2017) har ämnat undersöka guldets roll som hedge och safe haven i 

den mån att guldets avkastning sätts som den viktigaste parametern mot VIX. De finner att  
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” […] volatility lead gold returns: a clear and strong evidence of flight to gold phenomonen.” 

(Ibid, s.10). Emellertid menar de att obligationer kan vara en bättre safe haven-tillgång. Det 

som bör noteras är att Dicle och Levendis (2017, s.3) använder guldets avkastning beräknat 

som ett medelvärde av tre olika valutor – till skillnad från denna undersökning som enbart 

tillämpar US dollar. Dessutom använder Dicle och Levendis (2017), Qadan och Yagil (2011) 

samt Cohen och Qadan (2010) dagliga data i sina undersökningar, medan denna undersökning 

i huvudsak använder månatliga data. 

Tabell V-4 Korrelation mellan avkastningen på VIX och guld.  

Period KORR VIX%_GLD% 

Villkorlig period 3 0,11 

Villkorlig period 2 0,11 

Delperiod 3 0,06 

Delperiod 4 0,04 

Fullständig period 0,02 

Delperiod 2 0,01 

Delperiod 1 -0,02 

Villkorlig period 1 -0,06 

Villkorlig period 4 -0,17 

Volatilitet, standardavvikelse och medelvärden 

Volatilitet mätt i VIX och GVZ och korrelationen dem emellan diskuteras i avsnittet ovan, där 

det blir tydligt hur de två tenderar att korrelera starkare under perioder med ett högt VIX-

värde. Volatilitet mätt i standardavvikelse blir i sammanhanget en intressant parameter att 

analysera då den mäter den faktiska volatiliteten, till skillnad från den förväntade volatiliteten 

vilket mäts av VIX. Tabell V-5 visar standardavvikelse för avkastningen i guld sorterat från 

högsta till lägsta, samt medelvärdet för gulds avkastning under perioderna.  

Tabell V-5 Standardavvikelse och medelvärdena för guldpriset under de angivna perioderna.  

Period Standardavvikelse GLD Medelvärde avkastning GLD 

Villkorlig period 3 7,37% 0,75% 

Delperiod 1 6,32% 0,73% 

Delperiod 4 5,47% 0,55% 

Delperiod 2 5,40% 0,67% 

Delperiod 3 5,15% -0,13% 

Villkorlig period 1 5,04% 0,78% 

Fullständig period 4,64% 0,53% 

Villkorlig period 2 4,33% 0,34% 

Villkorlig period 4 3,99% 0,29% 

 

Standardavvikelsen var högst under Villkorlig period 3, perioden då GVZ har befunnit sig 

över medelvärdet om 26,7. Detta belyser det faktum att den faktiska volatiliteten för guld är 

hög under perioder då den förväntade volatiliteten mätt med GVZ är hög. Det motsatta gäller 

även för villkorlig period 4, perioden då GVZ understigit medelvärdet, som har den lägsta 

standardavvikelsen. Differensen mellan de två periodernas standardavvikelse, 3,38%, får 

anses vara betydande och indikerar att volatiliteten i guld skiljer sig kraftigt under olika 

perioder.  
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Guldets standardavvikelse under den fullständiga periodens var 4,64%. Delperiod 1 sticker ut 

med en standardavvikelse på 6,32% under, vilket får klassificeras som den mest turbulenta av 

de olika perioderna – då steg VIX med hela 321%. Att guldets standardavvikelse var så pass 

högt under denna turbulenta period styrker ytterligare sambandet som finns mellan VIX och 

GVZ, samt att volatiliteten för aktiemarknaden påverkar guldets volatilitet. Denna period 

sammanfaller med finanskrisen 2008, vilket kan vara den förklarande faktorn bakom denna 

kraftiga ökning. Under denna period blev guld ett populärt ämne för undersökningar, liksom 

volatilitet och kopplingen till kriser (Dicle & Levendis 2017, s. 1 f.) 

Baur (2011, s.14) konstaterade att guldets volatilitet stiger under perioder med positiv 

avkastning i guld, då ökat guldpris leder till att osäkerhet sprids från övriga marknader. Våra 

resultat uppvisar att guldets volatilitet var högre under Delperiod 1 – som var en period med 

positiv trend och avkastning – än under Delperiod 3 då guldet hade en negativ trend och 

negativ avkastning. Detta bekräftar resultatet som Baur (2011) fick i sin undersökning – att 

volatiliteten i guld stigit under perioder med positiv avkastning. Huruvida guldets positiva 

avkastning var den avgörande faktorn som orsakade den betydande ökningen i volatiliteten 

hos guld under perioden anser vi dock inte vara troligt då ett flertal andra händelser skedde 

under åren 2007–2008, inklusive finanskrisen.  

Det faktum att volatiliteten var så pass hög under Delperiod 1 är även intressant i och med att 

det skedde under en period med en markant ökning på 26,5% i guldpriset, från $619,8 till 

$784,5. Erik Hansén påpekar nämligen i intervjun att volatilitet oftast är högre när en tillgång 

faller i pris och lägre under en prisuppgång. Med detta antagande bör perioder med en negativ 

pristrend i guldet, exempelvis Delperiod 3, haft en högre volatilitet än Delperiod 1. Tabell 

V-5 ovan visar tydligt att så inte var fallet. En förklaring till detta kan vara det som syns i 

Diagram V-1, där standardavvikelsens medelvärde inkluderar prisrörelsen som har rört sig 

sidledes sedan början av 2013. Denna lågvolatila stabilisering i priset kan vara en bidragande 

orsak till att standardavvikelsens medelvärde drogs ner till ett förhållandevis lågt värde om 

5,15%. Perioden som ledde upp till denna stabilisering (markerat med blått i diagrammet) 

präglades av tämligen hög volatilitet som kulminerade i ett påtagligt prisras om 28% från 

januari 2013 till juli 2013. Den utvecklingen som ägde rum från september 2011, då guld hade 

sin historiska toppnotering om $1921, bidrar till det låga R2-värdet om 0,5 för trendlinjen som 

syns i grafen nedan. 

 
Diagram V-1 Guld och VIX under september 2011 – april 2018. Perioden som följde guldprisets toppnotering om $1921.  
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Avkastning 

Baur och McDermott (2010, s.1886) lyfter fram att en safe-haven-tillgång bör vara en 

värdebevarare under turbulenta perioder. Guldets historiska avkastning blir därmed betydande 

för att avgöra guldets roll som safe haven. Intervjuade Erik Hansén påpekar även guldets roll 

som värdebevarare, där han till och med menar att investerare inte ska förvänta sig att 

tillgången stiger under rejäla nedgångar på aktiemarknaden. Diagram V-2 nedan visar en 

normalfördelning för guldets avkastning under perioden januari 1994 till april 2018. 

 

Diagram V-2 Normalfördelning månatliga data för avkastningen hos guldkursen. Januari 1994 - April 2018.  

Diagrammet visar hur guldet har haft en månatlig avkastning över 10% vid 12 tillfällen, 

jämfört med de fyra tillfällena där negativ avkastning med mindre än -10% hade observerats. 

Även intervallet 4% till 10% positiv avkastning förekommer vid fler tillfällen än motsvarande 

intervall för negativ avkastning, vid 46 tillfällen respektive 33 tillfällen. Denna statistik ger 

styrka till idén om att guld inte uppvisar någon större tendens till kraftiga värdefall under 

korta perioder. Till skillnad mot VIX, vars procentuella förändringar har varit betydligt högre 

sedan 1994. Diagram V-3 nedan visar normalfördelningen för VIX baserat på månatlig 

avkastning mellan januari 1994 till april 2018. 

 
Diagram V-3 Normalfördelningen av data för den månatliga procentuella förändringen av VIX under perioden januari 1994 

– april 2018.  
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Att VIX uppvisar kraftigare förändringar överensstämmer med det som Erik Hansén menar i 

intervjun – att VIX-indexet har kraftiga spikar som följs av snabba nedgångar. Att 

avkastningen för guld inte visar samma mönster är en indikation på att det är en stabil 

tillgång, ur ett värdebevarandeperspektiv. 

Tabell V-6 sammanfattar guldets genomsnittliga månatliga avkastning sorterat från högst till 

lägst. Även Delperiod 1, som ursprungligen var beräknat via veckovisa observationer, visas i 

Tabell V-6 beräknat på månatliga data. Notera att den genomsnittliga avkastningen för guld 

över samtliga perioder håller en jämn nivå. Intervallet för denna data ligger mellan -0,13%-

0,78%, det vill säga ett avstånd på mindre än en procentenhet. Emellertid, svänger 

medelvärdet för VIX betydligt mer – ett spann mellan 14,78 till 26,82. 

Tabell V-6 Sammanställning av månatliga data avkastning för guldkursen, VIX och VIX medelvärde. 

Kolumn1 Genomsnittlig avkastning GLD Medelvärde VIX Genomsnittlig avkastning VIX 

Villkorlig period 1 0,78% 26,82 6,55% 

Villkorlig period 3 0,75% 26,45 4,31% 

Delperiod 1 0,73% 23,99 9,95% 

Delperiod 2 0,67% 19,91 2,75% 

Delperiod 4 0,55% 19,92 1,65% 

Fullständig period 0,53% 19,77 2,03% 

Villkorlig period 2 0,34% 14,78 -1,18% 

Villkorlig period 4 0,29% 15,79 1,21% 

Delperiod 3 -0,13% 16,12 1,79% 

Ett tydligt mönster går att observeras i tabellen – att guldet har haft högst genomsnittlig 

avkastning under de perioder då VIX medelvärde överstiger den fullständiga periodens 

medelvärde om 19,77. Även detta resultat stärker guldets roll som safe haven mot volatilitet 

ur ett avkastningsperspektiv, och rimmar väl med den slutsats Dicle och Levendis (2017, s.12) 

drar om guld som en safe haven.  

Förövrigt demonstrerar data som finns i tabellen att guldets avkastning är högre under 

perioder då VIX haft en högre genomsnittlig avkastning (se kolumn 2 och 4). Med andra ord, 

avkastar guld mer när VIX skjuter i höjden.  

Enskilda perioder uppvisar evidens för påståendet ovan. Perioder som är intressanta i 

sammanhanget är tider då världsekonomin har hotats av kriser och katastrofer. Exempelvis 

under finanskrisen 2008, då volatiliteten på aktiemarknaden gick så högt som 80,86 (VIX, 

20:e november 2008) och guldpriset låg på $738 per uns, dagen efter steg guldpriset till $774 

– en ökning på 4,9% på en dag. En liknande utveckling ägde rum den 8:e augusti 2011, då 

VIX steg till 48 från 32 dagen innan. En ökning på 50% på en dag. Samma dag steg priset på 

guld med 2,1%, och ytterligare 2,5% den kommande dagen – till $1693 och $1736 respektive.  
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VI. SLUTSATS 

Det som författarna har utrönt från studien. I detta avsnitt diskuteras huruvida guld faktiskt 

har den rollen som man förutsätter att den har och vilka ytterligare egenskaper som har 

upptäckts i samband med undersökningen. 

Liksom Dicle och Levendis’ (2017, s. 3) undersökning av guldets roll i hedgingstrategier och 

som safe haven-tillgång, menar vi att hög volatilitet är synonymt med oroligheter och 

turbulens på marknaden. I sådana situationer söker sig investerare till safe haven-tillgångar. 

Genom att ta hänsyn till VIX som avgörande faktor för att bedöma tillståndet på 

aktiemarknaden undersöker vi guldets roll som safe haven-tillgång under perioder med hög 

förväntad volatilitet. För att besvara syftet och avgöra om guld kan klassificeras som en safe 

haven-tillgång beaktas guldets volatilitet samt dess förmåga att bevara sitt värde genom 

positiv avkastning.  

Vi finner att guld är en safe haven mot volatilitet i den mån det agerar värdebevarare genom 

att den förväntade avkastningen är positiv under högvolatila perioder på aktiemarknaden. 

Samtidigt finner vi stark korrelation mellan volatilitetsindexen VIX och GVZ där den 

förväntade volatiliteten för guld stiger när den gör det för aktiemarknaden. För investerare 

som söker skydd mot volatilitet i en lågvolatil tillgång menar vi att guld inte är en safe haven 

på grund av det här sambandet. Korrelationskoefficienten var som högst 0,90 under perioden 

då VIX överstigit sitt medelvärde. Dessutom hade GVZ och VIX en korrelation om 0,86 

under hela GVZ:s livslängd (minus en månad). Liknande slutsats dras beträffande guldets 

faktiska volatilitet, mätt i standardavvikelse, där volatiliteten i guld tenderar att stiga under 

perioder då VIX befinner sig på höga nivåer.  

Våra resultat stämmer överens med tidigare forskning från Dicle och Levendis (2017, s. 12) 

som tyder på att guldet är en safe haven mot volatilitet, mätt genom avkastning. I vår studie 

utökar vi kraven ytterligare genom att observera guldets volatilitet för att avgöra om det är en 

safe haven eller ej. Detta gjordes utifrån uppfattningen om att volatiliteten i tillgången spelar 

en viktig roll för aktörer som vill minimera volatiliteten i sina investeringar.  

I och med att guldet enbart uppfyller det ena kravet för att klassificeras som en safe haven-

tillgång är den rimligaste tolkningen att guld endast är en svag safe haven.  

Förslag på framtida forskning 

Valutaparet Yen-USD (JPYUSD) uppvisar ett tydligt samband med guld och beskrivs som en 

alternativ safe haven-tillgång. Vi menar att det saknas tidigare forskning som undersöker dess 

roll som safe haven-tillgång och framförallt hur de presterat i förhållande till volatilitet. 

Badshah et al (2012, s. 571) finner ”spill over”-effekter från VIX till EVZ-indexet och 

intressant vore forskning som undersöker om denna effekt förekommer mellan guld och 

japanska yen alternativt valutaparet JPYUSD. Dessutom tillämpning av flertalet olika 

sentimentindikatorer utöver VIX, förslagsvis SKEW-Index, AAII Bullish Sentiment Index 

och Put:Call-ratio som inte fått lika stort utrymme bland tidigare forskning. Dessutom 

ytterligare undersökning av silver och andra vita ädelmetaller (platinum, palladium) som 

räknas till safe haven-kategorien förtjänar också uppmärksamhet.  
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VIII. BILAGA – INTERVJUGUIDE 

 Mäter VIX rädsla? 

 Finns det någon annan indikator som mäter rädsla? 

 Vilka tror du reagerar på VIX? Är det mer ”dumb money” i och med att den blivit mer 

mainstream? 

 Att guldet skulle leda till en ökning i VIX, kan det vara någonting ni tittar på?  

 Vad tycker du är en egenskap hos en safe haven-tillgång, är det att tillgången är 

okorrelerad eller negativ korrelation med aktiemarknaden eller kan det vara att den ska 

vara stabil i volatilitet? 

 Kan det vara så att volatiliteten stiger för att folk börjar köpa guld vid oro? 

 VIX och GVZ visar sig vara väldigt korrelerat, vad tror du om det? 

 Tror du att hedgefonder och institutioner inte är så aktiva i guld just nu? 

 Tycker du att någon annan ädelmetall är åt safe haven hållet? Kanske silver? 

 Det finns SIX volatility index, tycker du att det är någonting som svenska investerare 

tittar på? 

 Vilka söker sig mer åt safe haven tillgångar?  

 Uppgången i guld 2008, vad tror du det var en följd av? 

 Tror du finanskrisen kan vara en orsak till det? Att investerare hade det i åtanke? 

 Guld som hedge mot inflation? 

 Volatilitetsmått? Vilka tycker du är bra?  

 

 


