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Sammanfattning 
Examensarbete i Företagsekonomi med inriktning mot finansiering 15 hp, 

Södertörns högskola, Höstterminen 2009. 

Författare: Hannes Krönby & Siyar Basdas  

Handledare: Åke Bertilsson 

Titel: Sverige- och Rysslandsfonder – Utvecklingen i olika lägen av börscykeln 

 

Bakgrund och problem: Den svenska börsutvecklingen har de senaste 10 åren haft stora 

svängningar, varav två höga toppar och två bottnar. Fonderna som följer börsutvecklingen har 

olika fondkaraktär i avseende om risker och avkastningar. Trots många turbulenta år i världen, 

fortsätter fondspararna i Sverige att investera i fonder som blivit allt populärare som 

investeringsalternativ. Men vilken Sverige- eller Rysslandsfond har gått bäst under 

perioderna? 

 

Syfte: Syftet är att utvärdera Sverige- och Rysslandsfonder under två perioder där börsen 

stiger samt två perioder då börsen sjunker med hjälp av utvärderingsmått. 

 

Avgränsning: Avgränsning utförs genom att välja de fyra största Rysslandsfonderna 

respektive Sverigefonderna. Genom dessa kommer vi att följa upp och jämföra med den 

svenska aktiemarknaden under tio år, uppdelade i fyra delperioder.  

 

Metod: Undersökningen gjordes med kvantitativ metod för att samla in hård data från 

Morningstar och sedan beräkna utifrån de teorier och prestandamått som finns.  

 

Resultat och slutsats: Utifrån de riskjusterade måtten har de svenska fonderna gått bättre i tre  

av fyra perioder. Dels på grund av att Sverigefonderna haft lägre avkastning men också lägre 

risk vilket har givit bättre riskjusterade resultat i jämförelse med de ryska fonderna som haft 

höga avkastningar och höga risker. Under den andra perioden hade Rysslandsfonderna bättre 

riskjusterade resultat. Detta betyder inte att Sverigefonderna har generat högre monetära 

värden utan snarare haft bättre avkastning givet den risk som investeraren tagit. 

 

Nyckelord: Rysslandsfond, Sverigefond, MSCI Sweden, risk och avkastningar, M2, 

Sharpekvot. 
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1. Introduktionskapitel 
 

Uppsatsen inleds med en bakgrund som följs av en problemdiskussion och 

problemformulering. Därefter med ett syfte och avgränsning för dess definiering med studien.  

1.1 Bakgrund 

 

Ordet investering har blivit vardagsmat för folk att använda till olika ändamål i sina liv som 

till exempel att investera i ett hus eller investera i fonder. Målet med en investering kan vara 

att skapa en snabb avkastning eller att skapa en långsiktig sparform som leder till en tryggare 

tillvaro i framtiden. Idag sparar 98 procent av svenska folket (18-74 år) i fonder, exklusive 

sparandet 

till premiepensionen är det 74 procent som äger andelar i någon fond.1

Den svenska fondens utveckling inleddes under 1950-talet men tog fart vid 1980-talet i 

samband med den stigande börsutvecklingen.

 

2

Inte förrän valutaregleringen kom till 1989, började svenska placerare att investera i utländska 

värdepapper. Tidigare krävdes stora belopp för att investera utomlands och att det var svårt att 

få den information man behövde, vilket begränsade handeln.
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Under 1990-talet utökades möjligheten för fondspararna att välja olika fonder, de fonder som 

utvecklades var bland annat aktiefonder, räntefonder och blandfonder.4

Aktiefonder är ett exempel på en fond som har störst risk och lägst har räntefonder. Detta 

beror på att aktiemarknaden kan förändras betydligt mer över en dag eller vecka till skillnad 

från svängningarna på räntemarknaden.

 

5

 

       

De senaste 10 åren har varit en dramatisk period som drabbat världen med kraftiga upp och 

nedgångar på världens börser, De stora och kända kriserna i världen var bland annat 

                                                 
1 http://www.fondbolagen.se/upload/30_ar_studie.pdf, hämtad 2009-12-21 
2 http://www.fondbolagen.se/StatistikStudierIndex/FondmarknadensUtveckling.aspx, hämtad 2009-12-10 

3 http://www.fondbolagen.se/StatistikStudierIndex/FondmarknadensUtveckling.aspx, hämtad 2009-12-10 

4 http://www.fondbolagen.se/upload/30_ar_studie.pdf, hämtad 2009-12-19 

5 http://www.fondmarknaden.se/Fonder/OmFonder.aspx, hämtad 2009-12-19 

http://www.fondbolagen.se/upload/30_ar_studie.pdf�
http://www.fondbolagen.se/StatistikStudierIndex/FondmarknadensUtveckling.aspx�
http://www.fondbolagen.se/StatistikStudierIndex/FondmarknadensUtveckling.aspx�
http://www.fondbolagen.se/upload/30_ar_studie.pdf�
http://www.fondmarknaden.se/Fonder/OmFonder.aspx�


 
6 

Rysslandskrisen, terrorattacken den 11 september 2001, Irakkriget under 2004 samt 

kreditkrisen i USA.6

Trots de kriserna under 2000-talet enligt fondbolagens statistisk har fondförmögenheten växt 

rejält, från 1999 med 855 miljarder kr till den 30 september 2009 med 1 466 miljarder kr.
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1.2 Problemdiskussion 

 

Fondsparande ger inte alltid en god avkastning och är inte heller riskfritt i en kortsiktig eller 

långsiktig investering. Risk och avkastning är beroende på hur fonden är placerad som till 

exempel, ju mer utspridd risk desto försiktigare blir fonden. Men en avsmalnad och 

koncentrerad fond som enbart inriktar sig på en specifik bransch eller ett land, kan risken blir 

mycket högre. Detta är fallet i uppsatsens undersökningsområde nämligen Sverige och 

Ryssland. Fonder som endast inriktar sig på den svenska marknaden har länge varit stort och 

etablerat i Sverige eftersom det anses stabilt. Sverigefonderna anses vara stabila då de skapligt 

följer den svenska börsutvecklingen, alltså faller när börsen går ned och stiger när börsen går 

upp. Medan de ryska fonderna som investerar i den ryska marknaden är mer nyckfulla och har 

haft en god tillväxt under 2000-talet. Sedan valutareglering infördes i Sverige blev 

Rysslandsfonder allt populärare som investeringsalternativ, men är det verkligen den bästa 

landsfonden?  

                                         

1.3 Problemformulering 

 

Problemet som denna uppsats ska svara på är vilken landsfond begränsat till Sverige och 

Ryssland som har gått bäst under börsens uppgångar och nedgångar. 

 

 

 

 

 

                                                 
6 http://www.fondbolagen.se/upload/tio_%C3%A5r_med_fonder_-_1998-2007.pdf, hämtad 2009-12-21 
7 http://www.fondbolagen.se/StatistikStudierIndex/Statistik/Fondformogenhet.aspx, hämtad 2009-12-10 

http://www.fondbolagen.se/upload/tio_%C3%A5r_med_fonder_-_1998-2007.pdf�
http://www.fondbolagen.se/StatistikStudierIndex/Statistik/Fondformogenhet.aspx�
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1.4 Syfte  

 

Syftet med denna uppsats är att utvärdera Sverige- och Rysslandsfonder under två perioder 

där börsen stiger samt två perioder då börsen sjunker med hjälp av utvärderingsmått. Valet av 

perioder motiveras av skillnaderna i risktagande mellan fonderna. Lönar det sig med ett högt 

risktagande under både en stigande och fallande börs eller bör en investerare vara mer 

restriktiv när det gäller risker? 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Arbetet som skall utföras ska avgränsas till två typer av landsfonder: Sverigefonder och 

Rysslandsfonder. Inom dessa två fondgrupper kommer endast de fyra med störst 

fondförmögenhet att väljas ut och tittas noggrannare på. Utöver detta kommer fyra perioder 

under 10 års tid (1999-2009) att väljas ut. Under dessa fyra perioder finns två uppgångar och 

två nedgångar på den svenska börsen. De fonder som  har valts ut är; Sverigefonder: AMF 

Aktiefond Sverige, Folksam LO Sverige, Handelsbanken Sverigefond index och SEB 

Sverigefond. Rysslandsfonder: JPM Russia A (dist), Prosperity Capital Russian prosperity 

fund A, Swedbank Robur Rysslandsfond och HQ Rysslandsfond.  

Det kommer att räknas ut en standardavvikelse, geometrisk avkastning samt en riskpremie för 

varje fond och period. Detta görs för att kunna beräkna Sharpekvoten samt Modigliani-

Modigliani måttet. 
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2. Metod 
 

I metodavsnittet behandlar vårt val av forskningsmetod och hur man valt datainsamlingen. 

Därefter redogörelse av urvalsprocessen samt källkritik.  

2.1 Forskningsansatser  

 

För att försöka hitta en rättvisande verklighet så finns det tre utgångspunkter i den 

samhällsvetenskapliga forskningen. Var och en av dessa utgångspunkter berättar olika 

versioner av vad man förenar teori och empiri i verkligheten. Dessa tre utgångspunkter är 

följande: Deduktiv, induktiv och abduktion. Deduktiv (”deducera”= avleda) är en ansats som 

utgår från ”teori till empiri” 8, vilket betyder att man utifrån allmänna teorier undersöker data 

för att sedan leda detta till en slutsats. En annan ansats är induktiv (”inducera= föra in i) som 

går ”från empiri till teori”, Denna utgångspunkt börjar med att samla in data, där avsikten är 

att hitta generella mönster som kan göras till teorier och generella begrepp.9 Kombinationen 

av dessa två utgångspunkter kallas abduktion och används mest inom praktiskt utrednings- 

och forskningsarbete.10

Deduktion är den utgångspunkt som vi kommer att använda oss av eftersom det krävs teorier 

och prestandamått för att kunna dra slutsatser och testa det redan existerande data som bland 

annat finns på Morningstar.   

  

 

2.2 Val av forskningsmetod 

 

Inom den samhällsvetenskapliga metodläran finns det två olika forskningsmetoder som ofta 

dyker upp, varav det ena är kvalitativ och andra är kvantitativ metod. Skillnaden mellan dessa 

metoder är att den kvantitativa ansatsen är mer på bredden och inriktar sig på statistiskt 

underlag, medan kvalitativ är på djupet och behöver tolkas genom deltagande observationer 

                                                 
8 Per Arne Tufte & Asbjörn Johanessen, 2003, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, sid 35 
9 Per Arne Tufte & Asbjörn Johanessen, 2003, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, sid 35 
10 http://www.eki.mdh.se/personal/mlc01/metod_0_7/Induktion,deduktionochabduktion.html hämtad 2009-11-

13 

http://www.eki.mdh.se/personal/mlc01/metod_0_7/Induktion,deduktionochabduktion.html�
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och intervjuer för att få fylliga beskrivningar.11

Den kvantitativa ansatsen är den metod som är mer passande till arbetets syfte då 

undersökningen består till största del av räkneoperationer, det vill säga tabeller och siffror 

från redan existerande källor.  

 Valet av någon av dessa metoder grundas i 

vilken sorts undersökning som skall genomföras.  

Flexibilitet och överförbarhet är relativ låg hos den kvantitativa ansatsen eftersom man inte 

kan ändra några data efter datainsamlingen12

 

. Så en tydlig och mätbar beräkning kan ge ett väl 

utfört förarbete av datainsamlingen vilket är relativt viktigt i uppsatsens sammanhang.  

2.3 Urval 

 

Till skillnad från ett representativt urval där slumpen avgör13 är vår undersökning av fonderna 

handplockade, det vill säga ett subjektivt urval14. Enligt fondbolagens förening finns det ca 

4000 fonder som säljs i Sverige15av vilka denna studie avgränsar till ett urval av; 

Sverigefonder och Rysslandsfonder efter studiens syfte. Genom Morningstar kan man urskilja 

de tusentals fonder ifrån varandra genom att se dess storlek på avkastning, risk och 

fondförmögenhet m.m. Bolaget är världens största oberoende utgivare av information, analys 

och rating av värdepappersfonder. 16

De valda Sverigefonder respektive Rysslandsfonder med störst fondförmögenhet är: 

 Med handplockning valdes de största 

fondförmögenheterna som bästa alternativ då man kan se hur mycket som investerats.  

 

AMF Aktiefond Sverige   JPM Russia A (dict) USD 

Handelsbanken Sverigefond Index  Swedbank Robur Rysslandsfond 

Folksam LO Sverige    East Capital Rysslandsfonden   

SEB Sverigefond   Prosperity Capital Russian fund A  

 

 
                                                 
11 Per Arne Tufte & Asbjörn Johanessen, 2003, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, sid 68 
12 Per Arne Tufte & Asbjörn Johanessen, 2003, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, sid 71 
13 Per Arne Tufte & Asbjörn Johanessen, 2003, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, sid 134 
14Knut Halvorsen, 1992. Samhällsvetenskaplig metod, s 100 
15http://www.fondbolagen.se/Pressrum/Pressmeddelanden/090526%2030%20%C3%A5r%20med%20fonder%2

0-%20fr%C3%A5n%201%20till%201%20200%20miljarder%20kronor.aspx?year=2009 hämtad: 2009-11-17 
16 http://www.morningstar.se/Article.aspx?title=historik, hämtad 2009-12-22 

http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000K12&programid=0000000000�
http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000F81&programid=0000000000�
http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000KC9&programid=0000000000�
http://www.fondbolagen.se/Pressrum/Pressmeddelanden/090526%2030%20%C3%A5r%20med%20fonder%20-%20fr%C3%A5n%201%20till%201%20200%20miljarder%20kronor.aspx?year=2009�
http://www.fondbolagen.se/Pressrum/Pressmeddelanden/090526%2030%20%C3%A5r%20med%20fonder%20-%20fr%C3%A5n%201%20till%201%20200%20miljarder%20kronor.aspx?year=2009�
http://www.morningstar.se/Article.aspx?title=historik�
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2.4 Datainsamling  

 

Insamlingen kommer att ske genom sekundär data, det vill säga tagna från litteratur, 

tidskrifter och internet17

 

. De dagskurser och statistisk information hämtas in kommer från 

Morningstar där det går att finna den svenska börsutvecklingen och de fyra största 

fondförmögenheterna i såväl Sverige- som Rysslandsfonder . Även fondbolagens förening har 

information och årsrapporter som är relevanta då statistisk för de åren som gått finns 

representerade där. Inom litteratur för finansiering och ekonomi finns de teorier och 

prestandamått som används beskrivna.  

2.5 Genomförandet av studien  

 

Efter datainsamlingen har utförts läggs de kvantitativa data upp i programmet Excel för att 

bearbetas och beräknas med hjälp av de utvalda prestandamåtten. Sedan skall också data för 

den riskfria räntan18,19

 

 under vår tidshorisont hämtas in från Riksbankens hemsida. Räntan 

kommer sedan tillsammans med det utvalda indexet att användas till att utvärdera de utvalda 

fonderna. De resultat som framkommit under beräkningarna kommer att sammanställas och 

redovisas under uppsatsens resultat avsnitt. Analys och slutsats kommer sedan att redovisas i 

sina respektive avsnitt i uppsatsen. 

2.7 Reliabilitet  

 

Reliabilitet är lika med tillförlitlighet och syftar till att trovärdigheten ska vara hög. Studien 

har hög reliabilitet om den kan  återskapas med identiska resultat20

                                                 
17 Knut Halvorsen, 1992, Samhällsvetenskaplig metod, sid 72 

. För att studien skall få  

hög reliabilitet så kommer data om fondernas dagskurser att inhämtas från Morningstar. 

Morningstar är världsledande och etablerad inom fondmarknaden och tillhandahåller siffror 

samt tabeller med tidpunkt och utveckling av fonder. Även fondbolagens förening kan 

information och årsrapporter hämtas in. Morningstar i Sverige publicerar sedan 17 mars 1999 

18 http://www.riksbank.se/templates/stat.aspx?id=16740 
19 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=26806 
20 Per Arne Tufte & Asbjörn Johanessen, 2003, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, sid 28 
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objektiv, tillförlitlig, jämförbar och lättillgänglig information och siffror om svenska och 

internationella värdepappersfonder.21

2.8. Validitet 

 

 

Validiteten beskriver uppsatsen giltighet, alltså mäter de verktyg som tillämpas det som 

ämnas mätas22

 

. Denna undersöknings validitet motiveras med de sekundärkällor som 

inhämtats samt de riskjusterade mått som utvärderar dessa data.  För mer noggrann 

undersökning kommer beräkningar utföras i månadsvis i fyra olika årsperioder istället för ett 

genomsnitt per år. De fyra årsperioderna har valts ut för att visa två toppar och två bottnar 

under börsens svängningar. Vi använder oss av teorier och prestandamått för att beräkna fram 

de hårda data som finns. De teorier som kommer att tillämpas under studien är 

standardavvikelse, geometrisk avkastning, Sharpekvot och Modligiani-Modligiani. 

Sharpekvoten har valts ut eftersom detta är ett populärt mått i fondbraschen. Modigliani-

Modigliani måttet har valts ut eftersom detta är ett av de nyare måtten och kan därför ge en 

alternativ utvärdering av fonderna.  

2.9 Källkritik 

 

Enligt nationalencyklopedin syftar källkritik till att identifiera en källas upphovsman samt 

dennes avsikt, för att avgöra om den är trovärdig. Källan skall även utvärderas utifrån när 

källan är skriven samt om den är beroende av andra källor.23

                                                 
21 

 Källkritiken i detta arbete syftar 

på att trovärdigheten alltid måste granskas hos källan i avseende på information och de 

sekundära data som används. De hårda data har man fått genom e-post av Jakob Wallgren 

som är supporthandläggare på Morningstar. Därefter har vi använt oss av skriftliga källor som 

är den litteratur inom finansieringssammanhang och är av viktig betydelse. Eftersom det är 

kända forskare som skrivit dessa, vilket ger objektiviteten i denna uppsats. Tidsintervallet 

mellan år 1999 till 2009 kan tyckas långt men uppdelade i fyra perioder med två höga toppar 

och två bottnar i den svenska börsutvecklingen OMX Stockholm ger en mer tydlig risk och 

avkastningar än att mäta hela perioden.   

http://www.morningstar.se/AboutUs/Default.aspx, hämtad 2009-12-10 
22 http://www.eki.mdh.se/personal/mlc01/metod_0_7/Validitetochreliabilitet.html hämtad 2009-12-10 
23 http://www.ne.se/k%C3%A4llkritik, hämtad 2009-12-10 

http://www.morningstar.se/AboutUs/Default.aspx�
http://www.eki.mdh.se/personal/mlc01/metod_0_7/Validitetochreliabilitet.html�
http://www.ne.se/k%C3%A4llkritik�
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3. Teori 
 

Detta kapitel beskriver de teorier och prestandamått som kommer att tillämpas i studien.  

3.1 Vad är en fond? 

 

En fond kan beskrivas som en portfölj med värdepapper som ägs av många investerare och 

investerarna bestämmer själva hur mycket dem vill investera. De bestämmer även hur länge 

och med vilken risk man vill spara, resten sköter fondförvaltarna. Fonden kan innehålla såväl 

svenska som utländska aktier, obligationer och andra värdepapper. 24 Fondförvaltarna är oftast 

en bank, ett försäkringsbolag eller ett värdepappersbolag. De sköter fondernas förvaltning och 

administration på andelsägarnas uppdrag. Fondbolaget får betalt genom de 

förvaltningsavgifterna som fastställts för fonden.25 De svenskregistrerade fonderna följer 

finansinspektionens föreskrifter och branschföreningens (Fondbolagens Förening) riktlinjer 

som sedan följer den svenska lagstiftningen om fondverksamhet. Den svenska lagstiftningen 

bygger mycket på EU:s s.k. UCITS-direktiv som står för Undertakings for collective 

Investment in Transferable Securities.26

 

 En utlandsregistrerad fond står under tillsyn av den 

tillsynsmyndighet där fonden är registrerad i.  

3.2 De olika typer av fonder27

 

 

Det finns olika typer av fonder som indelas efter önskemål när det gäller investering. De 

vanligaste fondtyperna är aktiefonder, blandfonder, indexfonder, räntefonder och  

hedgefonder.  

 

 

 

 

 

                                                 
24 http://www.fondspara.se/Fakta-fondsparande, hämtad2009-10-15 
25 Pia Nilsson, Fondboken, 2009-11-25, s 23 
26 Pia Nilsson, Fondboken, 2009-11-25, s 22 
27 Pia Nilsson, Fondboken, 2009-11-25, s 34 

http://www.fondspara.se/Fakta-fondsparande�
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Aktiefonder 

 

Att kallas för aktiefond krävs det att man med minst 75 % av fondförmögenhet ska vara 

investerad i aktier eller andra aktierelaterade instrument. Fonden har olika inriktningar med 

olika riskgrader. Till exempel: 

en aktiefond som investeras enbart i ett land kallas för Landfond, 

en aktiefond som investeras i Norden, Europa eller Asien kallas för Regionfond,   

en aktiefond som investerat över hela världen kallas för Global fond,  

en aktiefond som investerat i de länder som har hög tillväxt kallas för Tillväxtmarknadsfond,  

en aktiefond som investerat i ett speciellt branschområde som till exempel läkemedel eller 

naturtillgångar kallas för branschfond. 

 

Indexfonder 

 

Målsättningen för denna fond är att följa den genomsnittliga utvecklingen av bolagen som till 

exempel Stockholmsbörsens index eller Sveriges index.  

 

Blandfonder 

 

Detta är en fond som investerat i både aktier och räntebärande papper. Fördelningen kan vara 

olika för blandfonder som till exempel har en tredjedel i aktier, en tredjedel i obligationer och 

den sista tredjedelen varierar efter vad som ger bäst avkastning den närmaste tiden. En typisk 

blandfond kan vara generationsfonder som är vanligt inom pensionssparandet.  

 

Räntefonder 

 

Det finns både korta och långa räntefonder som är densamma som aktiefonder, dvs en portfölj 

som byggs upp av många olika räntebärande värdepapper för att få en bra riskspridning. Utav 

detta kan sedan en analys skapas som ger inblick i vilken räntesituation som är bäst i 

framtiden.  

Räntefonder med lång kvarvarande löptid på mer än ett år handlas på obligationsmarknaden 

medan en kort räntefond med mindre än ett år handlas på penningmarknaden. De korta 

löptiderna har oftast låga risker medan en lång har höga risker.  
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Hedgefonder 

 

Hedgefonder är specialfonder som ger positiv avkastningen oavsett om aktie- eller 

räntemarknader går dålig eller bra. Fonden har friare placeringsregler för att få hög absolut 

avkastning. 
Diagram 1 

 
Källa: En riskindikator, egen bearbetning 

 

3.3 De olika risktyperna av fonder 

 

Risker är något vi människor har svårt att undvika, eftersom den framtida utvecklingen 

påverkas av osäkerheten inom ett visst område. Till exempel så finns det olika riskfaktorer 

som spelar in och påverkar de sparformer och placeringar som vi gör. De vanligaste 

riskfaktorer tas upp här: 
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Marknadsrisk 

 

Det är när värdet på exempelvis hela aktiemarknaden kan sjunka till följd av 

konjunkturförväxlingar, världshändelser, tillgång på kapital eller liknande. 28

 

 

Branschrisk  

 

Är relaterad till enskild bransch. Här hör land- och regionrisker ihop med de länder och 

regioner fonden investerar i. Men det varierar mellan olika länder i risknivå.  Risknivån kan 

visa stora förändringar eftersom risken oftast är hög. 29

 

 

Företagsrisk 

 

Företagsrisk är koncentrerad till ett enskilt företag med sina specifika förutsättningar. En 

investerare tar mycket hög risk om alltför stora belopp investeras i endast ett företag. Det kan 

ge stora svängningar på fondutvecklingen. Men kan minskas genom att placera i flera olika 

aktier istället för bara några enstaka, även kallat diversifiering. 30

 

 

Inflationsrisk 

 

Innebär att värdet på pengar minskar till exempel att mindre varor kan köpas för pengarna 

idag än vad som kunde köpas då de placerades.   

 

Likviditetsrisk 

 

Likviditetsrisk är om det inte finns en fungerande marknad som tillför likvida medel i utbyte 

mot värdepapper.31

 

  

 

 
                                                 
28 http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_070618.pdf, hämtad 2009-12-10 
29 http://www.stockpickerfonder.se/dokument/Infobroschyr_090312.pdf, hämtad 2009-12-10 
30 http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_070618.pdf, hämtad 2009-12-10 
31 https://www.riksgalden.se/templates/RGK_Templates/WordPage____17272.aspx, hämtad 2009-12-10 

http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_070618.pdf�
http://www.stockpickerfonder.se/dokument/Infobroschyr_090312.pdf�
http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_070618.pdf�
https://www.riksgalden.se/templates/RGK_Templates/WordPage____17272.aspx�
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Valutarisk 

 

Det är när en investering görs i utländska värdepapper och värdet i svenska kronor påverkas 

när växelkursen ändras. Valutarisken är enbart för de svenska aktiefonder som placerar 

utanför Sverige. Till exempel om den amerikanska dollarn faller så medför detta att man får 

mindre kronor för varje dollar man fått i avkastning. 

 

Ränterisk  

 

En högre ränta ger en högre avkastning på räntemarknaden, men det finns undantag, till 

exempel för obligationsfonder innebär höjda räntor att värdet kortsiktigt kan minska.  

 

Politisk risk  

 

Politiska risker förknippas mycket med världs och inhemska länders händelser som till 

exempel strejker, krig och revolution. Även valutaregleringar och införande av tullar är 

exempel på politisk risk. 

 

Ekonomiska risker 

 

Denna risk innehåller en rad olika ekonomiska förhållanden som till exempel ränterisk, 

valutarisk, prisrisk som ökande eller minskande bränsle- och elpriser. Det bör dock noteras att 

prisrisk kan påverka fonder på olika sätt beroende på vad fonden har investerat i. 

 

3.4 Utvärderingsmått mått 

 

De utvärderingsmått som beskrivs härnedan är tagna för att kunna beräkna fram och jämföra 

risk och avkastning för en period.  

 

3.4.1 Standardavvikelsen  

 

När det gäller fonder så är standardavvikelsen den avvikelse från den förväntade avkastningen 

som kan uppstå. Standardavvikelsen kan jämställas med risk eftersom den visar med vilken 
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precision som fonden kommer att generera en förväntad avkastning. En liten 

standardavvikelse visar på låg risk då fonden med största sannolikhet presterar samma 

avkastning som medelvärdet. En hög standardavvikelse visar på hög risk och betyder att 

intervallet som fondens avkastning kommer att hamna inom är stort, alltså är risken högre att 

fonden underpresterar men det är också en högre chans till att den kommer att överprestera. 

Den formel som har använts för att räkna ut standardavvikelsen är: 32

Sx = √((∑(avkastning – medelvärde)2)/N) 

 

3.4.2 Geometriskt genomsnittavkastning 

 

Det geometriska genomsnittavkastning har den fördelen att det tar bättre hänsyn till ränta på 

ränta effekten som uppstår vid procentuella värdeökningar och värdeminskningar. Det 

aritmetiska genomsnittavkastningen gör inte detta på samma sätt utan kan ge en felaktig bild 

av att värdet har ökat mer eller minskat mindre under en period. Med det sagt så kan man 

konstatera att den geometriska genomsnittavkastningen alltid är mindre eller lika med den 

aritmetiska genomsnittavkastningen. Den formel som används för att räkna ut den 

geometriska genomsnittavkastningen är: (1+rtotal)1/N. 33

 

 

3.4.3 Sharpekvot 

 

Detta är ett mått som mäter den avkastning som en högre risk ger. 

S= (R-Rf)/ σ där R är tillgångens avkastning i procent, Rf är den riskfria räntan och σ är 

standardavvikelsen för tillgången. 

 

Det man vill mäta med detta mått är hur mycket avkastning per enhet risk man får genom att 

dela riskpremien på fondens standardavvikelse. I Sharpekvoten mäts risken genom 

standardavvikelsen på överavkastningen alltså inte på hela avkastningen. Man skulle kunna 

säga att standardavvikelsen i detta fall representerar den totala risken. För att räkna ut 

Sharpekvot måste man därför dela riskpremien på standardavvikelsen för överavkastningarna. 

34

                                                 
32 Gavelin, Lars & Sjöberg, Erik, Finansiell ekonomi i praktiken, upplaga 1:1, 2007, s.149 

 

33 Gavelin, Lars & Sjöberg, Erik, Finansiell ekonomi i praktiken, upplaga 1:1, 2007, s.45 
34 Bodie, Kane and Marcus, Investments, 8th edition, 2009, s. 826 
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3.4.4 M2  

 

Modigliani i kvadrat måttet använder sig av standardavvikelsen för att mäta risk, alltså den 

totala risken på samma sätt som i Sharpekvoten. Tanken med måttet är att det lätt skall gå att 

förstå och utvärdera då man mäter gentemot ett index. För att mäta prestationen för en portfölj 

gentemot det generella indexet (vanligtvis ett marknadsindex) så krävs det att portföljen har 

samma standardavvikelse som indexet. För att åstadkomma detta så kan man höja eller sänka 

portföljens standardavvikelse genom att antingen finansiera tillgångarna med lånade pengar 

vilket höjer standardavvikelsen eller investera i riskfria tillgångar vilket sänker den. Då 

portföljen och indexet har samma standardavvikelse så kan man jämföra dem genom att ta rp-

rm vilket då blir resultatet av M2. Resultatet av detta mått kan bli positivt eller negativt, om det 

är negativt betyder det att portföljen underpresterar gentemot marknadsindexet. Alltså ett 

positivt värde betyder att portföljen presterar bättre än marknadsindex då de har samma risk.  

M2= rp-rm 

Diagram . Egen bearbetning 

 
I diagrammet kan man se att M2

2 har ett negativt M2-värde då den med samma risk som index 

men har en lägre avkastning till samma risk. Här ser man också att M2
1 har ett positivt M2-

värde då den har en högre avkastning med samma risk.35

För att beräkna den riskjusterade avkastningen för portföljen kan en annan formel tillämpas 

för att sedan använda M2 formeln. Denna formel ser ut så här:

 

36

Rp
* = RF +(Riskpremie/Stdevp)* StdevM  för att sedan tillämpa Rp

* - RM = M2 

 

RF = Riskfri ränta 

Stdev = Standardavvikelse 

P = Portfölj, M = Marknad 

                                                 
35 Bodie, Kane and Marcus, Investments, 8th edition, 2009, s. 826 
36 Finance-Encyclopedias. I. Lee, Cheng F. II. Lee, Alice C. 2006. ISBN-10: 0-387-26336-5, s. 620 
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4. Empiri 
________________________________________________________________________ 

I denna del beskrivs de risker som Sverigefonder och Rysslandsfonder är utsatta för. 

___________________________________________________________________________ 

 

4.2 Risker med Rysslandsfonder 

 

Rysslandfonderna är på framfart när det gäller fondmarknaden och har de senaste tio åren 

visat en stark tillväxt. Detta tack vare den stora bytesbalansen och de budgetöverskott samt 

det faktum att landet är världens tredje största valutareserv. Riskerna kan också vara stora för 

de ryska fonderna, dels pga de försämrade globala utsikterna och de fallande råvarupriserna. 
37

Enligt Swedbanks egen fondbeskrivning så anser dem att investeringar i Ryssland är mycket 

riskfyllda och med detta menar man att investeringar i ryska aktier är förknippade med 

ytterligare risker gentemot investeringar i etablerade aktiemarknader. Bland dessa ytterligare 

risker så nämner man politisk risk, ekonomisk risk, legal risk och marknadsrisk. 

 Det kan bero på att de ryska fonderna är stark influerade av vissa specifika branschområden 

där Ryssland har stora naturtillgångar som till exempel olja och gas. I och med att fonden är 

koncentrerad till branschområden i ett enda land ger stora svängningarna på fondmarknaden.  

Den politiska risken kommer ifrån det faktum att Ryssland är en relativt ung demokrati, detta 

medför att konflikter i det politiska systemet kan komma att påverka det ekonomiska 

systemet. 

Den ekonomiska risken utgörs av att den ryska ekonomin fortfarande har många brister 

jämfört med de västerländska ekonomierna. Bland dessa risker nämner man infrastruktur, 

finansiella system och den allmänna affärsvanan som bristfälliga. Utöver detta anser man att 

korruption och organiserad brottslighet är risker som man bör ta hänsyn till eftersom detta kan 

medföra komplikationer i avtal och försäkringar som annars skyddar investeringen. 

Legal risk har uppkommit på grund av att de legala systemen i Ryssland kan anses vara 

outvecklade och därmed inte är på samma nivå som marknadens utveckling. Detta leder till att 

alla områden kring en investering inte alltid är reglerade av lagstiftning. Domstolarna har inte 

heller någon större erfarenhet av affärs- och bolagsrätt vilket ger ett minskat skydd för 

investeraren. 

                                                 
37 http://www.eastcapital.com/sv/aktiefonder/rysslandsfonden, hämtad 2009-12-10 

http://www.eastcapital.com/sv/aktiefonder/rysslandsfonden�
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Marknadsrisk är indelad i flera områden som innefattar redovisningspraxis, affärsrisk, 

minoritetsskydd och likviditet. Redovisningsrisken utgörs av att reglerna för hur man skall 

redovisa fortfarande är under utveckling och går därför inte att jämföra med västerländska 

redovisningsprinciper. Informationen kring företagen är också bristfällig vilket gör att 

värderingar av företag och tillgångar blir osäker. 

Affärsrisken kommer ifrån att det ännu inte finns något centralt aktieägarregister dessutom är 

registreringen inte standardiserad utan genomförs utav företagen. Detta påverkar tiden för 

registrering och ökar risken för investeraren då företagen godtyckligt kan sköta registreringen. 

Därför kan det ta lång tid att genomföra köp eller försäljningar eller utbetalningar av 

utdelningar. 

Minoritetsskyddet är bristfälligt då aktieägares rätt till information samt deras inflytande över 

företagens förvaltning är begränsade, detta gör att alla aktieägare inte alltid behandlas lika. 

Bristfälligheter i reglerna kring bedrägeri och insiderhandels ökar riskerna ytterligare. 

Likviditetsrisken kommer ifrån att aktiemarknaden är outvecklad vilket medför att förseningar 

förekommer då aktieköp eller försäljningar ska genomföras. Dessutom påverkas fonder som 

investerar i Ryssland av valutarisk eftersom avkastningen påverkas av kronans värde 

gentemot rubeln.38

 

  

4.3 Risker med Sverigefonder 

Fonden är koncentrerad på den svenska marknaden som bas och de placeringar som gjorts 

består oftast med minst 90 % i Sverige. Detta ger antingen låg eller ingen valutarisk. På den 

svenska marknaden har de flesta fonderna en utspridd risk och fördelade i olika branscher. 

Likviditetsrisken blir därför låg. Många Sverigefonder som följer det svenska indexet får 

räkna med de stora kurssvängningarna.  

AMF: Placeringar i aktiefonder är förenat med risk för stora kurssvängningar 

(marknadsrisk). Inriktningen på Sverige gör att riskerna inte sprids över 

fler marknader (koncentrationsrisk) men i gengäld har fonden en mycket liten valutarisk. 

Däremot sprids risken mellan olika branscher. Fonden har en låg likviditetsrisk.39

Handelsbanken: Fondens branschspridning är god men fokuseringen på den svenska 

marknaden gör att fondens risk bedöms till 4 på en femgradig skala, där 1 betyder låg risk och 

 

                                                 
38 http://www.swedbankrobur.se/upload/pdf/Infobroschyr/regionala_fonder.pdf  s.5  
39 https://secure.msse.se/se/SimplifiedProspectus/generate_pdf.aspx?u=oK1l1L9LG0g=&ip=CL00009961, 

hämtad 2009-12-14 

http://www.swedbankrobur.se/upload/pdf/Infobroschyr/regionala_fonder.pdf�
https://secure.msse.se/se/SimplifiedProspectus/generate_pdf.aspx?u=oK1l1L9LG0g=&ip=CL00009961�
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5 betyder hög risk. Fondens risker består i huvudsak av marknadsrisk (4), koncentration av 

tillgångar eller marknader (4), kreditrisk (1) och likviditetsrisk (1). Fonden handlar endast 

svenska aktier och har därför ingen explicit valutarisk.40

Folksam: Fondens placeringsinriktning är bred och investeringar görs i flera branscher och 

bolag så att en god riskspridning uppnås. Fondens risk klassificeras som medel till hög, 

eftersom aktieplaceringar i Sverige har en relativt hög risknivå eftersom börskurserna kan 

variera kraftigt över tiden. Fonden följer etiska placeringskriterier som omfattar mänskliga 

rättigheter, miljö och tobak.

 

41

SEB: Eftersom fonden har möjlighet att placera en mindre del utanför 

 

Sverige, men inom Norden, kan fondvärdet i viss mån påverkas av ändrade 

valutakurser. 

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk). 

Placeringsinriktningen innebär att 

fondens medel är riskexponerade mot i huvudsak den svenska  

påverkas av ändrade valutakurser (valutarisk). Användningen av derivatinstrument kan öka 

fondens risk.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 

http://handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=privat&navid=Z2_Privattjanster&sa

=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B, hämtad 2009-12-14 
41 http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000KC9&programid=0000000000, 

hämtad 2009-12-14 
42 http://www.seb.se/pow/fmk/2500/produktblad/p_SEB-SVE1.pdf 

http://handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=privat&navid=Z2_Privattjanster&sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B�
http://handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=privat&navid=Z2_Privattjanster&sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B�
http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000KC9&programid=0000000000�
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5. Resultat och analys 
 

Uppsatsens resultatdel kommer de teorierna och prestandasmått att tillämpas på de data som 

inhämtats till studien. Här kommer även dessa resultat att analyseras. 

 

 Börsutveckling OMX Stockholm och RTS Moscow 

Diagram 3 OMX Stockholm 

 
 

Diagram 4 RTS Moscow 

 
De siffror som redovisas i avsnittet nedan kan återfinnas i bilaga 2. 
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Period 1: 1999-03-31 – 2000-03-31 

 
Analys period 1999-03-31 – 2000-03-31 

Under denna period har de ryska fonderna gått bättre än de svenska. De ryska fonderna har 

givit en snittavkastning på 9,36% per månad under perioden medan de svenska fonderna 

endast har givit en snittavkastning på 4,30%. Riskerna som de olika fondtyperna har tagit 

skiljer sig också väldigt mycket under perioden, Rysslandsfonderna hade en 

snittstandardavvikelse på 19,5% och Sverigefonderna hade en snittstandardavvikelse på 

5,49%. En intressant detalj under denna period är att att Sverigefonderna har bättre 

riskjusterade mått. Snittsharpekvoten för de svenska fonderna var 0,71 och för de ryska 

fonderna var den 0,47. Modigliani-Modigliani måttet för de svenska fonderna var 0,31% och 

för de ryska fonderna var det -1,72%. Under denna period har både OMX Stockholm och RTS 

Moscow haft en stark positiv tillväxt vilket man kan se i diagram 3 och 4. De ryska fonderna 

har givit en betydligt högre avkastning än de svenska men de har också mycket höga risker i 

samband med dessa avkastningar. De svenska fonderna har betydligt lägre avkastning men 

samtidigt lägre risker. Den fond som har givit högst avkastning under perioden är East Capital 

Ryssland med 10,35%. Den fond som har bäst riskjusterade mått är AMF Aktiefond Sverige 

med en Sharpekvot på 0,81 och ett M2 värde på 1,13%. För att förtydliga förutsättningarna 

med detta M2 värde så bör det tilläggas att den marknadsavkastning som har använts är 

baserad på MSCI Sweden index vilket dock inte har någon större betydelse då måttet ska 

användas för att jämföra fonderna med varandra. 

-5

0

5

10

15

20

25

Geometrisk avkastning

Standardavvikelse

Sharpekvot

M2



 
24 

Period 2: 2001-10-08 – 2002-10-07 

 
Analys period 2001-10-08 – 2002-10-07 

Under denna period har Rysslandsfonderna haft en bättre avkastning än Sverigefonderna. 

Rysslandsfonderna har en genomsnittlig avkastning på 3,52% medan Sverigefonderna har en 

gnomsnittlig avkastning på -3,28% under perioden. Skillnaderna i avkastning under perioden 

kan förklaras om man tittar på börsutvecklingen för OMX Stockholm (diagram 4) och RTS 

Moscow (diagram 5) under perioden, OMX har haft en negativ trend under perioden medan 

RTS har haft en ganska stadig positiv trend. Eftersom de svenska fonderna har haft en negativ 

avkastning under perioden så har de också negativa Sharpekvoter med ett genomsnitt på          

-0,50. Sverigefonderna har haft ett genomsnittligt M2 värde på -0,74% där AMF Aktiefond 

Sverige är den enda Sverigefond som har ett positivt värde på 0,54%. Rysslandsfonderna har 

tagit något högre risker än de svenska fonderna men har också positiv avkastning, 

genomsnittet för Sharpekvoterna hos Rysslandsfonderna under perioden är 0,27 och 

genomsnittet för M2 värdena är 6,47%. Den fond som har gått bäst under perioden är 

Prosperity Capital Russian Prosperity Fund A som har en avkastning på 4,57% per månad, en 

Sharpekvot på 0,37 och ett M2 värde på 7,34%. 
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Period 3: 2006-07-17 – 2007-07-16 

 
Analys period 2006-07-17 – 2007-07-16 

Under denna period så skiljer inte Sverigefonderna och Rysslandsfonderna från varandra när 

det kommer till avkastning och standardavvikelse. De svenska fonderna har haft en något 

högre avkastning med ett genomsnitt på 3,51% jämfört med Rysslandsfonderna som har en 

genomsnittlig avkastning på 2,99%. Rysslandsfonderna har något högre standardavvikelser än 

Sverigefonderna med 3,84% gentemot Sverigefondernas genomsnittliga standardavvikelse på 

3,65%. Enligt de riskjusterade måtten så har Sverigefonderna gått bättre än 

Rysslandsfonderna under perioden. Sverigefonderna har i en genomsnittlig Sharpekvot på 

0,88 medan Rysslandsfonderna har en genomsnittlig Sharpekvot på 0,70. Genomsnittet för 

Sverigefondernas M2 värden är -0,03% och för Rysslandsfonderna är detta värde -0,88%. Den 

fond som har gått bäst under perioden är AMF Aktiefond Sverige som har en avkastning på 

3,62% per månad, en Sharpekvot på 0,92 och ett M2 värde på 0,16%. 
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Period 4: 2007-11-21 – 2008-11-21 

 
Analys period 2007-11-21 – 2008-11-21 

Perioden präglas av en nedgång på både den svenska och den ryska börsen vilket syns i 

diagram 3 och 4 samt i de avkastningar som fonderna har haft. I snitt har Sverigefonderna haft 

en förlust på -4,91% per månad, Sharpekvot på -0,64 och ett M2 värde på 1,39%. 

Rysslandsfonderna har i snitt haft en förlust på -6,20% per månad, en Sharpekvot på -0,75 och 

ett M2 värde på 0,31%. Rysslandsfonderna har under perioden tagit betydligt högre risker än 

de svenska fonderna. Rysslandsfonderna har en genomsnittlig standardavvikelse på 13,25% 

medan de svenska fonderna har en standardavvikelse på 8,23%. Den fond som har gått bäst 

under perioden är AMF Aktiefond Sverige som har en avkastning på -4,86% per månad, en 

Sharpekvot på -0,64 samt ett M2 värde på 1,46%. 

 

Analys av alla perioder 

Om man tittar på alla perioder så kan man dock se att Rysslandsfonderna har haft ett 

genomsnittligt M2 värde på 1,045% och en Sharpekvot på 0,1725. Sverigefonderna har haft ett 

M2 värde på 0,30% och en Sharpekvot på 0,1125. Dessa siffror kan förklaras genom att titta 

på period två som drar upp genomsnittet rejält för de ryska fonderna då man har en mycket 

hög avkastning på den ryska marknaden medan det är nergång på den svenska. 

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Geometrisk avkastning

Standardavvikelse

Sharpekvot

M2



 
27 

6. Slutsats 
 

Under detta kapitel presenteras de slutsatser med utgångspunkt från syftet.  

 

Syftet med denna uppsats var att jämföra svenska och ryska fonder med hjälp av två 

riskjusterade mått. Det resultat som framkommit i uppsatsdelen visar att under perioderna 

1999-03-31 – 2000-03-31, 2006-07-17 – 2007-07-16 samt 2007-11-21 – 2008-11-21 så hade 

de svenska fonderna gått bättre än ryska utifrån de riskjusterade måtten. Under den första 

perioden (1999 – 2000) har de svenska fonderna haft lägre avkastning men har också tagit 

lägre risker vilket har givit ett bättre riskjusterat resultat. De ryska fonderna har under denna 

period haft mycket höga avkastningar men även ännu högre risker vilket har givit ett lägre 

riskjusterar resultat. Under den tredje perioden (2006 – 2007) har Rysslandsfonderna gått 

jämna steg med Sverigefonderna när det gäller risk. Rysslandsfonderna har dock haft något 

lägre avkastningar vilket ger ett sämre riskjusterat resultat. Under period fyra (2007 – 2008) 

så har både Sverige- och Rysslandsfonderna haft kraftiga nedgångar dock kraftigare för 

Rysslandsfonderna. Sverigfonderna har som sagt också gått ner kraftigt och även haft något 

högre risk än i de andra perioderna men här ändå ett bättre riskjusterat resultat än sina ryska 

motsvarigheter. De ryska fonderna har haft bättre riskjusterade resultat under period 2 (2001 – 

2002). Under denna period hade RTS Moscow en positiv tillväxt medan OMX Stockholm 

hade en negativ vilket kan förklara varför de svenska fonderna har haft förluster medan de 

ryska har ökat i värde. Slutligen kan man säga att de svenska fonderna har gått bättre än de 

ryska generellt sett om man tittar på perioderna individuellt då de har haft bättre riskjusterade 

resultat i tre av fyra perioder. Det bör dock observeras att detta inte betyder att de svenska 

fonderna har genererat högre monetära värden utan snarare haft bättre avkastning relativt den 

risk som investeraren tagit. 

Ytterligare en slutsats kan dras om man tittar på perioderna tillsammans: En investering i 

Rysslandsfonder hade genererat en högre avkastning givet den risk som tagits. Detta är dock 

under förutsättningen att investeringen endast gjorts under dessa fyra perioder och inte mellan 

dem då perioderna mellan de utvalda inte har undersökts. 
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7. Avslutande diskussion 
 
 
Detta sista kapitel diskuteras de olika saker som kan ha bidragit till det resultat studien har 
visat. Även förslag till framtida forskning framgås här.  
 
Det som har varit avgörande för resultatet i denna studie är de höga risker som 

Rysslandsfonderna har tagit. De svenska fonderna har inte haft lika höga risker men inte 

heller lika höga avkastningar. Rysslandsfondernas avkastningar har som sagt varit högre men 

inte tillräckligt höga i jämförelse med sin risk vilket har givit det resultat som vi har fått. Det 

som bör uppmärksammas är att det inte betyder att Rysslandsfonderna har gått dåligt, de kan 

till och med ha haft högre avkastningar under perioden vilket denna studie inte har tittat 

vidare på. En period som väl illustrerar faktumet att Rysslandsfonderna har tagit väldigt höga 

risker är period 1 (1999 -2000). Under denna period har Rysslandsfonderna i snitt haft dubbelt 

så hög avkastning som de svenska fonderna men den risk som har tagits för att uppnå dessa 

avkastningar har i snitt varit fyra gånger högre än de svenska fondernas risk. 

 

7.1 Förslag till framtida forskning 

Det som denna uppsats inte har tittat närmare på är huruvida de ryska eller svenska fonderna 

har genererat högst monetära värden under dessa perioder. En vidare studie skulle kunna titta 

närmare på vilken eller vilka fonder som har lönat sig att investera i under dessa perioder. 

Vidare skulle en fortsatt studie kunna titta närmare på utvecklingen av den ryska börsen samt 

värdeutvecklingen för de ryska fonderna. Bakgrunden till detta kan vara att den ryska börsen 

har haft en stark tillväxt mellan början av 1999 till och med första halvan av 2008 utan några 

större nedgångar. Detta kan tyda på att börsen inte har varit så påverkad av världsekonomin 

fram tills den senaste börskraschen vilket skapar frågan: Är den mer påverkad av 

värdsekonomin nu? 
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9. Bilagor  

9.1 Bilaga 1 

JPM Russia A (dist) 43

 

 

Fondens startår  = 1996-09-20 

Fondförmögenhet  = 11 116,9 MSEK 

Morningstar RatingTM  =  

Tillgångsfördelning (fond) = 100 % i aktier 

Regionfördelning  = Östeuropa (Ryssland)  88,4% 

   Västeuropa (exkl Sverige)  6,2 %  

   Asien (exkl Japan)   5,4 % 

 

 

 
 

Kommentar: JPM Russia A är den största bland ryska fonderna.  

 

 

 

                                                 
43 http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00001E68&programid=0000000000, 

hämtad 2009-12-10 
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East Capital Rysslandfonden44

 

 

Fondens startår  = 1998-05-18 

Fondförmögenhet  = 9 059,76 MSEK 

Morningstar RatingTM  =  

Tillgångsfördelning (fond) = 95 % i aktier och 5 % i övrigt 

Regionfördelning  = Östeuropa (Ryssland)  92,4 % 

   Västeuropa (exkl Sverige) 3,6 %  

   Asien (exkl Japan)   3,3 % 

   Sverige    0,7 % 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 http://www.eastcapital.com/sv/aktiefonder/rysslandsfonden, hämtad 2009-12-10 
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Swedbank Robur Rysslandsfond45

 

 

Fondens startår  = 1998-03-23 

Fondförmögenhet  = 8 586,44 MSEK 

Morningstar RatingTM  =  

Tillgångsfördelning (fond) = 92 % i aktier, 5 % i övrigt och 3 % i kort ränta 

Regionfördelning  = Östeuropa (Ryssland)  93,6 %  

   Västeuropa (exkl Sverige)  5,9 % 

   Latinamerika   0,5 %  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 http://www.swedbankrobur.se/upload/pdf/faktablad/SV/RYS.pdf 
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Prosperity Capital Russian prosperity fund A46

 

 

Fondens startår  = 1996-09-19  

Fondförmögenhet  = 8 232,5 MSEK 

Morningstar RatingTM  =  

Tillgångsfördelning (fond) = 70 % i aktier, 27 % i övrigt och 3 % i kort ränta 

Regionfördelning  = Östeuropa (Ryssland)  95,1 % 

   Västeuropa (exkl Sverige)  3,8 % 

   Asien (exkl Japan)   0,8 % 

   Latinamerika   0,3 %  

    

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 http://www.prosperitycapital.com/funds/open-ended-funds/russian-prosperity-fund~52.aspx  
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AMF Aktiefond Sverige47

 

 

Fondens startår  = 1998-12-30 

Fondförmögenhet  = 14 209,9 MSEK 

Morningstar RatingTM  =  

Tillgångsfördelning (fond) = 97 % i aktier och 3 % i kort ränta 

Regionfördelning  = Sverige   91,1 % 

   Västeuropa (exkl Sverige)  8,8 % 

   Asien (exkl Japan)   0,8 % 

   Nordamerika   0,1 %  

 

 
 

Kommentar: Denna fond är den största fondförmögenheten av svenska fonderna.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000K12&programid=0000000000, 

hämtad 2009-12-10 
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Handelsbanken Sverigefond Index48

 

 

Fondens startår  = 1958-01-01 

Fondförmögenhet  = 12 477,99 MSEK 

Morningstar RatingTM  =   

Tillgångsfördelning (fond) = 96 % i aktier och 4 % i övrigt 

Regionfördelning  = Sverige   90,5 % 

   Västeuropa (exkl Sverige)  8,9 % 

   Latinamerika   0,3 % 

   Nordamerika   0,2 %  

 

 
 

Kommentar:  Handelsbanken Sverigefond är en av de äldsta på den svenska 

                 fondmarknaden och ägs av Handelsbanken Fonder AB sedan 1958.  

 

 

 

 

                                                 
48http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=Z2_Privattjanster&navid=Z

2_Privattjanster&navob=131&base=/shb/inet/icentsv.nsf&sa=/shb/inet/icentsv.nsf/default/qFD964A8308715BE

3C1256BC8003289E3, hämtad 2009-11-20 
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http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=Z2_Privattjanster&navid=Z2_Privattjanster&navob=131&base=/shb/inet/icentsv.nsf&sa=/shb/inet/icentsv.nsf/default/qFD964A8308715BE3C1256BC8003289E3�
http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=Z2_Privattjanster&navid=Z2_Privattjanster&navob=131&base=/shb/inet/icentsv.nsf&sa=/shb/inet/icentsv.nsf/default/qFD964A8308715BE3C1256BC8003289E3�
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Folksam LO Sverige49

 

   

Fondens startår  = 1999-03-18 

Fondförmögenhet  = 12 136,98 MSEK 

Morningstar RatingTM  =   

Tillgångsfördelning (fond) = 98 % i aktier och 2 % kort ränta 

Regionfördelning  = Sverige   89,7 % 

   Västeuropa (exkl Sverige)  9,3 % 

   Latinamerika   0,6 % 

   Nordamerika   0,4 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000KC9&programid=0000000000, 

hämtad 2009-11-23  
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SEB Sverigefond 50

 

 

Fondens startår  = 1984-12-31 

Fondförmögenhet  = 10 817,5 MSEK 

Morningstar RatingTM  =   

Tillgångsfördelning (fond) = 97 % i aktier, 2 % kort ränta och 1 % i övrigt 

Regionfördelning  = Sverige   88,4 % 

   Västeuropa (exkl Sverige)  10,2 % 

   Nordamerika   1,0 %  

   Latinamerika   0,5 % 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000LJE&programid=0000000000, 

hämtad 2009-12-10 

27%

22%
15%

16%

9%

11%

Branschfördelning (%)
Finansiell service Industrivaror Konsumentvaror

Telecom Konsumentservice Övrigt

http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000LJE&programid=0000000000�


 
38 

MSCI Sweden51

   

 - Sverige index 

 
Kommentar: MSCI Sweden har använts som ett jämförande index vid beräkningarna av 

utvärderingsmåttet M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
51 http://online.wsj.com/public/quotes/main.html?symbol=ewd, hämtad 2009-12-10 
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9.2 Bilaga 2 

Period 1: 
99/03/31 – 
00/03/31 

 

Geometrisk 
avkastning per 

månad 

Standardavvikelse Sharpekvot M2 

Riskfri ränta 0,36 
 

- - - 

MSCI Sweden 
(index) 

 

5,89 
 

8,21 
 

0,67 
 

- 

SEB 
Sverigefond 

3,86 
 

4,96 
 

0,71 
 

0,26 
 

AMF Aktiefond 
Sverige 

 

5,61 
 

6,46 
 

0,81 
 

1,13 
 

Handelsbanken 
Sverigefond 

Index 
 

3,69 
 

5,16 
 

0,65 
 

-0,24 
 

Folksam LO 
Sverige 

 

4,03 
 

5,36 
 

0,68 
 

0,08 
 

Genomsnitt 
Sverigefonder 

 

4,30 

 

5,49 

 

0,71 

 

0,31 

 

Swedbank 
Robur 

Rysslandsfond 
 

8,49 
 

20,12 
 

0,40 
 

-2,22 
 

Prosperity Cap. 
Russian 

Prosperity Fund 
A 
 

9,46 
 

20,85 
 

0,44 
 

-1,95 
 

East Capital 
Ryssland 

 

10,35 
 

20,87 
 

0,48 
 

-1,61 
 

JPM Russia A 
(dist) 

 

9,13 
 

16,16 
 

0,54 
 

-1,08 
 

Genomsnitt 
Rysslandsfonder 

 

9,36 

 

19,5 

 

0,47 

 

-1,72 
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Period 2: 
01/10/08 – 
02/10/07 

 

Geometrisk 
avkastning per 

månad 

Standardavvikelse Sharpekvot M2 

Riskfri ränta 0,40 
 

- - - 

MSCI Sweden 
(index) 

 

-3,64 
 

8,98 
 

-0,45 
 

- 

SEB 
Sverigefond 

-3,79 
 

7,97 
 

-0,53 
 

-0,67 
 

AMF Aktiefond 
Sverige 

 

-2,40 
 

7,19 
 

-0,39 
 

0,54 
 

Handelsbanken 
Sverigefond 

Index 
 

-3,41 
 

7,01 
 

-0,54 
 

-0,84 
 

Folksam LO 
Sverige 

 

-3,51 
 

7,07 
 

-0,55 
 

-0,92 
 

Genomsnitt för 
Sverigefonder 

 

-3,28 

 

7,31 

 

-0,50 

 

-0,47 

 

Swedbank 
Robur 

Rysslandsfond 
 

1,87 
 

10,76 
 

0,14 
 

5,27 
 

Prosperity Cap. 
Russian 

Prosperity Fund 
A 
 

4,57 
 

11,37 
 

0,37 
 

7,34 
 

East Capital 
Ryssland 

 

3,97 
 

11,25 
 

0,32 
 

6,89 
 

JPM Russia A 
(dist) 

 

3,67 
 

12,56 
 

0,26 
 

6,38 
 

Genomsnitt för 
Rysslandsfonder 

 

3,52 

 

11,49 

 

0,27 

 

6,47 

 

 

 

 

 

 



 
41 

Period 3: 
06/07/17 – 
07/07/16 

 

Geometrisk 
avkastning per 

månad 

Standardavvikelse Sharpekvot M2 

Riskfri ränta 
 

0,31 
 

- - - 

MSCI Sweden 
(index) 

 

4,25 
 

4,47 
 

0,88 
 

- 

SEB 
Sverigefond 

 

3,43 
 

3,68 
 

0,85 
 

-0,16 
 

AMF Aktiefond 
Sverige 

 

3,62 
 

3,60 
 

0,92 
 

0,16 
 

Handelsbanken 
Sverigefond 

Index 
 

3,48 
 

3,63 
 

0,87 
 

-0,04 
 

Folksam LO 
Sverige 

 

3,50 
 

3,69 
 

0,86 
 

-0,07 
 

Genomsnitt för 
Sverigefonder 

 

3,51 

 

3,65 

 

0,88 

 

-0,03 

 

Swedbank 
Robur 

Rysslandsfond 
 

3,19 
 

4,28 
 

0,67 
 

-0,94 
 

Prosperity Cap. 
Russian 

Prosperity Fund 
A 
 

2,31 
 

3,67 
 

0,54 
 

-1,51 
 

East Capital 
Ryssland 

 

3,33 
 

3,81 
 

0,79 
 

-0,62 
 

JPM Russia A 
(dist) 

 

3,12 
 

3,59 
 

0,78 
 

-0,45 
 

Genomsnitt för 
Rysslandsfonder 

 

2,99 

 

3,84 

 

0,70 

 

-0,88 
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Period 4: 
07/11/21 – 
08/11/21 

 

Geometrisk 
avkastning per 

månad 

Standardavvikelse Sharpekvot M2 

Riskfri ränta 
 

0,34 
 

- - - 

MSCI Sweden 
(index) 

 

-7,61 
 

10,20 
 

-0,78 
 

- 

SEB 
Sverigefond 

 

-4,91 
 

8,04 
 

-0,65 
 

1,29 
 

AMF Aktiefond 
Sverige 

 

-4,86 
 

8,17 
 

-0,64 
 

1,46 
 

Handelsbanken 
Sverigefond 

Index 
 

-4,96 
 

8,27 
 

-0,64 
 

1,41 
 

Folksam LO 
Sverige 

 

-5,08 
 

8,44 
 

-0,64 
 

1,41 
 

Genomsnitt för 
Sverigefonder 

 

-4,91 
 

8,23 

 

-0,64 

 

1,39 

 

Swedbank 
Robur 

Rysslandsfond 
 

-4,86 
 

14,41 
 

-0,70 
 

0,85 
 

Prosperity Cap. 
Russian 

Prosperity Fund 
A 
 

-4,96 
 

11,48 
 

-0,88 
 

-1,06 
 

East Capital 
Ryssland 

 

-5,08 
 

12,10 
 

-0,74 
 

0,43 
 

JPM Russia A 
(dist) 

 

-9,88 
 

15,00 
 

-0,68 
 

1,00 
 

Genomsnitt för 
Rysslandsfonder 

 

-6,20 

 

13,25 

 

-0,75 

 

0,31 
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9.3 Bilaga 3 

AMF Aktiefond Sverige 
  

Folksam LO 
Sverige 

 1999-03-31 105,01  
 

1999-03-31 104,04  

1999-04-30 111,97  
 

1999-04-30 111,94  

1999-05-31 111,84  
 

1999-05-31 110,95  

1999-06-30 117,40  
 

1999-06-30 118,76  

1999-07-30 115,09  
 

1999-07-30 117,04  

1999-08-31 119,03  
 

1999-08-31 119,66  

1999-09-30 119,30  
 

1999-09-30 120,20  

1999-10-29 127,91  
 

1999-10-29 126,71  

1999-11-30 142,66  
 

1999-11-30 137,75  

1999-12-31 172,95  
 

1999-12-31 158,41  

2000-01-31 175,78  
 

2000-01-31 156,07  

2000-02-29 199,39  
 

2000-02-29 171,60  

2000-03-31 202,19  
 

2000-03-31 167,14  

     2001-10-08 156,23  
 

2001-10-08 110,61  

2001-11-30 178,73  
 

2001-11-30 125,61  

2001-12-31 184,83  
 

2001-12-31 128,10  

2002-01-31 176,26  
 

2002-01-31 119,88  

2002-02-28 182,17  
 

2002-02-28 121,03  

2002-03-29 187,50  
 

2002-03-29 123,53  

2002-04-30 175,52  
 

2002-04-30 114,30  

2002-05-31 172,13  
 

2002-05-31 108,62  

2002-06-28 159,45  
 

2002-06-28 100,05  

2002-07-31 143,56  
 

2002-07-31 88,91  

2002-08-30 142,58  
 

2002-08-30 87,02  

2002-09-30 122,86  
 

2002-09-30 74,34  

2002-10-07 116,68  
 

2002-10-07 72,03  

     2006-07-17 293,16  
 

2006-07-17 170,74  

2006-08-31 320,59  
 

2006-08-31 188,01  

2006-09-29 339,26  
 

2006-09-29 197,85  

2006-10-31 352,97  
 

2006-10-31 206,93  

2006-11-30 354,28  
 

2006-11-30 204,76  

2006-12-29 383,62  
 

2006-12-29 220,17  

2007-01-31 396,64  
 

2007-01-31 227,01  

2007-02-28 386,93  
 

2007-02-28 222,64  

2007-03-30 407,68  
 

2007-03-30 234,53  

2007-04-30 433,33  
 

2007-04-30 249,31  

2007-05-31 442,73  
 

2007-05-31 252,61  

2007-06-29 432,10  
 

2007-06-29 247,16  

2007-07-16 449,20  
 

2007-07-16 258,11  
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2007-11-21 361,56  
 

2007-11-21 208,84  

2007-12-31 368,87  
 

2007-12-31 214,43  

2008-01-31 321,13  
 

2008-01-31 185,79  

2008-02-29 334,11  
 

2008-02-29 191,83  

2008-03-31 331,98  
 

2008-03-31 189,05  

2008-04-30 347,40  
 

2008-04-30 200,07  

2008-05-30 357,33  
 

2008-05-30 206,74  

2008-06-30 301,69  
 

2008-06-30 175,78  

2008-07-31 304,64  
 

2008-07-31 176,18  

2008-08-29 309,16  
 

2008-08-29 178,33  

2008-09-30 271,89  
 

2008-09-30 157,04  

2008-10-31 224,00  
 

2008-10-31 127,20  

2008-11-21 198,92  
 

2008-11-21 111,75  
 

Handelsbanken 
Sverigefond Index 

  

SEB 
Sverigefond 

 1999-03-31 4 590,23  
 

1999-03-31 9,74  

1999-04-30 4 923,35  
 

1999-04-30 10,30  

1999-05-31 4 877,96  
 

1999-05-31 10,25  

1999-06-30 5 174,77  
 

1999-06-30 10,76  

1999-07-30 5 077,38  
 

1999-07-30 10,66  

1999-08-31 5 222,40  
 

1999-08-31 10,83  

1999-09-30 5 208,81  
 

1999-09-30 10,89  

1999-10-29 5 460,00  
 

1999-10-29 11,46  

1999-11-30 6 048,10  
 

1999-11-30 12,58  

1999-12-31 6 824,54  
 

1999-12-31 14,31  

2000-01-31 6 709,39  
 

2000-01-31 14,05  

2000-02-29 7 298,80  
 

2000-02-29 15,50  

2000-03-31 7 090,92  
 

2000-03-31 15,35  

     2001-10-08 4 631,74  
 

2001-10-08 9,56  

2001-11-30 5 294,38  
 

2001-11-30 11,14  

2001-12-31 5 365,74  
 

2001-12-31 11,32  

2002-01-31 5 089,80  
 

2002-01-31 10,65  

2002-02-28 5 154,80  
 

2002-02-28 10,71  

2002-03-29 5 292,35  
 

2002-03-29 10,95  

2002-04-30 4 910,41  
 

2002-04-30 9,90  

2002-05-31 4 655,93  
 

2002-05-31 9,38  

2002-06-28 4 241,23  
 

2002-06-28 8,55  

2002-07-31 3 790,10  
 

2002-07-31 7,56  

2002-08-30 3 663,86  
 

2002-08-30 7,35  

2002-09-30 3 190,52  
 

2002-09-30 6,22  

2002-10-07 3 054,43  
 

2002-10-07 6,01  
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2006-07-17 7 324,77  
 

2006-07-17 13,83  

2006-08-31 8 052,76  
 

2006-08-31 15,20  

2006-09-29 8 472,51  
 

2006-09-29 16,00  

2006-10-31 8 822,76  
 

2006-10-31 16,61  

2006-11-30 8 741,11  
 

2006-11-30 16,45  

2006-12-29 9 370,86  
 

2006-12-29 17,68  

2007-01-31 9 686,41  
 

2007-01-31 18,21  

2007-02-28 9 498,74  
 

2007-02-28 17,79  

2007-03-30 10 000,99  
 

2007-03-30 18,80  

2007-04-30 10 662,95  
 

2007-04-30 20,00  

2007-05-31 10 870,44  
 

2007-05-31 20,28  

2007-06-29 10 612,73  
 

2007-06-29 19,88  

2007-07-16 11 043,39  
 

2007-07-16 20,72  

     2007-11-21 8 908,89  
 

2007-11-21 16,66  

2007-12-31 9 067,06  
 

2007-12-31 17,04  

2008-01-31 7 871,62  
 

2008-01-31 14,81  

2008-02-29 8 185,79  
 

2008-02-29 15,26  

2008-03-31 8 055,19  
 

2008-03-31 15,06  

2008-04-30 8 508,46  
 

2008-04-30 15,91  

2008-05-30 8 771,77  
 

2008-05-30 16,37  

2008-06-30 7 441,89  
 

2008-06-30 14,00  

2008-07-31 7 420,33  
 

2008-07-31 13,97  

2008-08-29 7 572,74  
 

2008-08-29 14,16  

2008-09-30 6 671,47  
 

2008-09-30 12,52  

2008-10-31 5 452,17  
 

2008-10-31 10,22  

2008-11-21 4 837,98  
 

2008-11-21 9,11  
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East Capital Ryssland 
  

JPM Russia A 
Inc 

 1999-03-31 47,23  
 

1999-03-31 7,76  

1999-04-30 47,54  
 

1999-04-30 8,78  

1999-05-31 59,44  
 

1999-05-31 9,62  

1999-06-30 77,30  
 

1999-06-30 11,36  

1999-07-30 65,24  
 

1999-07-30 10,52  

1999-08-31 57,13  
 

1999-08-31 9,09  

1999-09-30 43,66  
 

1999-09-30 7,60  

1999-10-29 49,28  
 

1999-10-29 9,09  

1999-11-30 62,63  
 

1999-11-30 10,78  

1999-12-31 86,60  
 

1999-12-31 14,87  

2000-01-31 114,50  
 

2000-01-31 18,19  

2000-02-29 114,48  
 

2000-02-29 17,66  

2000-03-31 153,98  
 

2000-03-31 22,15  

     2001-10-08 169,67  
 

2001-10-08 19,03  

2001-11-30 217,02  
 

2001-11-30 25,60  

2001-12-31 250,76  
 

2001-12-31 27,75  

2002-01-31 294,77  
 

2002-01-31 30,94  

2002-02-28 303,96  
 

2002-02-28 29,67  

2002-03-29 336,63  
 

2002-03-29 34,15  

2002-04-30 352,39  
 

2002-04-30 36,23  

2002-05-31 336,26  
 

2002-05-31 35,74  

2002-06-28 285,47  
 

2002-06-28 28,98  

2002-07-31 272,13  
 

2002-07-31 29,19  

2002-08-30 273,78  
 

2002-08-30 30,97  

2002-09-30 263,50  
 

2002-09-30 28,85  

2002-10-07 270,60  
 

2002-10-07 29,31  

     2006-07-17 1 136,50  
 

2006-07-17 96,53  

2006-08-31 1 242,63  
 

2006-08-31 104,32  

2006-09-29 1 216,63  
 

2006-09-29 102,22  

2006-10-31 1 263,29  
 

2006-10-31 107,87  

2006-11-30 1 310,42  
 

2006-11-30 108,37  

2006-12-29 1 435,39  
 

2006-12-29 114,66  

2007-01-31 1 466,84  
 

2007-01-31 120,23  

2007-02-28 1 522,74  
 

2007-02-28 123,99  

2007-03-30 1 597,65  
 

2007-03-30 127,71  

2007-04-30 1 548,19  
 

2007-04-30 122,61  

2007-05-31 1 531,13  
 

2007-05-31 123,18  

2007-06-29 1 610,85  
 

2007-06-29 132,12  

2007-07-16 1 683,93  
 

2007-07-16 139,52  
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2007-11-21 1 661,21  
 

2007-11-21 141,59  

2007-12-31 1 772,34  
 

2007-12-31 152,37  

2008-01-31 1 529,20  
 

2008-01-31 136,16  

2008-02-29 1 538,75  
 

2008-02-29 147,56  

2008-03-31 1 464,86  
 

2008-03-31 134,25  

2008-04-30 1 520,25  
 

2008-04-30 139,40  

2008-05-30 1 695,42  
 

2008-05-30 156,14  

2008-06-30 1 620,89  
 

2008-06-30 148,28  

2008-07-31 1 413,95  
 

2008-07-31 123,81  

2008-08-29 1 295,06  
 

2008-08-29 117,66  

2008-09-30 1 031,58  
 

2008-09-30 88,58  

2008-10-31 695,64  
 

2008-10-31 52,83  

2008-11-21 566,48  
 

2008-11-21 40,65  
 

Prosperity cap. 
Russian Prosperity 
Fund A 

  

Swedbank 
Robur 
Rysslandsfond 

 1999-03-31 38,48  
 

1999-03-31 2,70  

1999-04-30 40,96  
 

1999-04-30 2,87  

1999-05-31 43,66  
 

1999-05-31 3,32  

1999-06-30 59,09  
 

1999-06-30 4,14  

1999-07-30 53,79  
 

1999-07-30 3,52  

1999-08-31 48,40  
 

1999-08-31 3,01  

1999-09-30 38,20  
 

1999-09-30 2,31  

1999-10-29 41,60  
 

1999-10-29 2,52  

1999-11-30 50,92  
 

1999-11-30 2,97  

1999-12-31 79,28  
 

1999-12-31 4,41  

2000-01-31 87,05  
 

2000-01-31 5,28  

2000-02-29 86,27  
 

2000-02-29 5,37  

2000-03-31 113,88  
 

2000-03-31 7,18  

     2001-10-08 152,77  
 

2001-10-08 4,74  

2001-11-30 197,66  
 

2001-11-30 5,94  

2001-12-31 225,95  
 

2001-12-31 6,40  

2002-01-31 268,87  
 

2002-01-31 7,37  

2002-02-28 268,50  
 

2002-02-28 7,18  

2002-03-29 306,40  
 

2002-03-29 7,85  

2002-04-30 316,99  
 

2002-04-30 8,15  

2002-05-31 290,41  
 

2002-05-31 7,42  

2002-06-28 257,70  
 

2002-06-28 6,16  

2002-07-31 247,99  
 

2002-07-31 5,86  

2002-08-30 255,43  
 

2002-08-30 5,86  

2002-09-30 263,90  
 

2002-09-30 5,67  

2002-10-07 261,23  
 

2002-10-07 5,92  
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2006-07-17 1 159,74  
 

2006-07-17 21,08  

2006-08-31 1 196,57  
 

2006-08-31 23,45  

2006-09-29 1 207,01  
 

2006-09-29 23,41  

2006-10-31 1 221,07  
 

2006-10-31 24,21  

2006-11-30 1 277,00  
 

2006-11-30 25,19  

2006-12-29 1 397,00  
 

2006-12-29 27,58  

2007-01-31 1 408,63  
 

2007-01-31 27,99  

2007-02-28 1 488,35  
 

2007-02-28 28,35  

2007-03-30 1 544,10  
 

2007-03-30 29,92  

2007-04-30 1 463,16  
 

2007-04-30 28,70  

2007-05-31 1 424,59  
 

2007-05-31 27,97  

2007-06-29 1 489,45  
 

2007-06-29 29,23  

2007-07-16 1 525,04  
 

2007-07-16 30,72  

     2007-11-21 1 472,38  
 

2007-11-21 31,19  

2007-12-31 1 540,12  
 

2007-12-31 34,88  

2008-01-31 1 354,35  
 

2008-01-31 29,95  

2008-02-29 1 344,91  
 

2008-02-29 31,71  

2008-03-31 1 260,59  
 

2008-03-31 29,36  

2008-04-30 1 254,27  
 

2008-04-30 30,47  

2008-05-30 1 324,75  
 

2008-05-30 34,44  

2008-06-30 1 282,23  
 

2008-06-30 32,02  

2008-07-31 1 124,95  
 

2008-07-31 27,32  

2008-08-29 1 031,88  
 

2008-08-29 24,84  

2008-09-30 838,40  
 

2008-09-30 18,63  

2008-10-31 528,70  
 

2008-10-31 12,79  

2008-11-21 427,46  
 

2008-11-21 9,18  
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MSCI Sweden 
  

Statsobligationer 
 1999-03-31 3210,60 

 
1999:03 4,37 % 

1999-04-30 3389,00 
   1999-05-31 3313,20 
   1999-06-30 3628,60 
   1999-07-30 3771,20 
   1999-08-31 3750,40 
   1999-09-30 3722,70 
   1999-10-29 4146,40 
   1999-11-30 4588,00 
   1999-12-31 5432,10 
   2000-01-31 5468,40 
   2000-02-29 6715,90 
   2000-03-31 6382,70 
   

     2001-10-08 2536,70 
 

2001:10 4,93 % 

2001-11-30 2964,10 
   2001-12-31 3046,90 
   2002-01-31 2756,60 
   2002-02-28 2815,40 
   2002-03-29 2923,00 
   2002-04-30 2600,40 
   2002-05-31 2562,40 
   2002-06-28 2496,00 
   2002-07-31 2130,90 
   2002-08-30 2119,60 
   2002-09-30 1761,00 
   2002-10-08 1625,00 
   

     2006-07-17 4888,90 
 

2006:07 3,84 % 

2006-08-31 5451,80 
   2006-09-29 5705,60 
   2006-10-31 6068,60 
   2006-11-30 6313,70 
   2006-12-29 6839,00 
   2007-01-31 6924,60 
   2007-02-28 6712,60 
   2007-03-30 7095,30 
   2007-04-30 7781,40 
   2007-05-31 7660,60 
   2007-06-29 7551,70 
   2007-07-17 8057,80 
    

 
 
 

    



 
50 

2007-11-21 6775,00 
 

2007:11 4,22 % 

2007-12-31 6746,00 
   2008-01-31 5956,00 
   2008-02-29 6371,60 
   2008-03-31 6509,90 
   2008-04-30 6586,90 
   2008-05-30 6693,90 
   2008-06-30 5662,90 
   2008-07-31 5614,60 
   2008-08-29 5367,60 
   2008-09-30 4372,40 
   2008-10-31 3206,90 
   2008-11-21 2620,60 
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