
 

  

 

 

 

 

  

Olja, mer än bara svart guld? 

En studie om korrelationen mellan och 

möjligheten att skapa en handelsstrategi med 

olja och växlingskursen SEK/USD 
 

Södertörns högskola | Institutionen för Ekonomi och Företagande 

Kandidatuppsats 15 hp | Finansiering | Vårterminen 2010 

 

 

Emil Nygren  

Viktor Karlsson  

Handledare: Curt Scheutz 

 



I 

 

Sammanfattning 
 

Uppsatsens titel  Olja, mer än bara svart guld? 

Inlämningsdatum 2010-05-27 

Ämne/Kurs Kandidatuppsats 15 hp/Företagsekonomi C – Finansiering 

Författare Emil Nygren & Viktor Karlsson 

Handledare Curt Scheutz 

Syfte Syftet är att konstruera en handelsstrategi baserad på 

Contracts-For-Difference (CFD) för att utnyttja de möjliga 

samband som föreligger mellan oljepris och SEK/USD 

växlingskurs. 

Metod Uppsatsen baseras på en induktiv ansats med kvantitativ metod. 

Slutsatser dras från utifrån de data som har bearbetats. 

Slutsatser  Korrelationen mellan olja och valutan SEK/USD är starkt 

negativ. Funktionaliteten hos ”Moving Average” som indikator för 

trendskiften bedöms som relativt hög. Handelsstrategin som har 

konstruerats uppvisar positivt resultat efter fem års simulerad 

handel. Handelsstrategin skulle kunna automatiseras och 

automatisering av denna bedöms som mindre komplicerat. 

Nyckelord Hedge, Valutahandel, Oljehandel, Contract-For-Difference, 

Tekniska indikatorer, Moving Average, Automatiserad handel  

  



II 

 

Abstract 
 

Title  Oil, more than just black gold? 

Date 2010-05-27 

Course Bachelor Thesis 15 ECTS/Business Studies C – Finance 

Authors Emil Nygren & Viktor Karlsson 

Advisor Curt Scheutz 

Purpose The purpose is to construct a trading strategy based on 

Contracts-For-Difference (CFD) to exploit the possible 

correlations between oil price and SEK/USD spot rate. 

Methodology The thesis is based on an inductive approach with a quantitative 

methodology. Conclusions are drawn from the data that has 

been processed. 

Conclusions The correlation between oil and currency SEK/USD has a 

strong negative value. The functionality of "Moving Average" as 

an indicator for showing trend shifts are assessed as relatively 

high. The constructed trade strategy gave positive results after 

five years of simulated trading. The trade strategy could be 

automated and the automation of this is considered less 

complicated. 

Keywords Hedge, Currency trade, Oil trade, Contract-For-Difference, 

Technical indicators, Moving Average, Automated trading 

 

  



III 

 

Innehållsförteckning
1. BAKGRUND ......................................................................................................................... 1 

1.1 RÅVARUBÖRSER ................................................................................................................ 1 
1.2 VALUTAHANDEL ............................................................................................................... 2 
1.3 HEDGING ........................................................................................................................... 2 
1.4 CONTRACT-FOR-DIFFERENCE ............................................................................................ 2 
1.5 PROBLEMOMRÅDE ............................................................................................................. 3 
1.6 BEGREPPSDEFINITIONER .................................................................................................... 3 

2. METOD ................................................................................................................................. 7 

2.1 ANALYSMETOD ................................................................................................................. 7 
2.2 VALIDITET ......................................................................................................................... 8 
2.3 RELIABILITET .................................................................................................................... 8 

3. TEORI/STRATEGI ............................................................................................................. 9 

3.2 MOVING AVERAGE ............................................................................................................ 9 
3.3 TIDIGARE FORSKNING ...................................................................................................... 10 

4. DATA ................................................................................................................................... 13 

4.1 OLJEKURS ........................................................................................................................ 13 
4.2 VALUTAKURS .................................................................................................................. 14 

5. ANALYS & RESULTAT ................................................................................................... 15 

5.1 KORRELATION ................................................................................................................. 15 
5.2 MOVING AVERAGE .......................................................................................................... 17 

6. SLUTSATS ......................................................................................................................... 22 

6.1 PROBLEM ......................................................................................................................... 22 
6.2 SYFTE .............................................................................................................................. 22 

7. DISKUSSION ..................................................................................................................... 23 

7.1 VIDARE FORSKNING ......................................................................................................... 23 

8. KÄLLOR ............................................................................................................................. 25 

8.1 TRYCKTA KÄLLOR ........................................................................................................... 25 
8.2 ELEKTRONISKA KÄLLOR .................................................................................................. 25 

9. BILAGOR ........................................................................................................................... 26 

9.1 MA-INDIKATOR ............................................................................................................... 26 
9.2 AVKASTNING PER AFFÄR ................................................................................................. 27 
9.3 ACKUMULERAD AVKASTNING ......................................................................................... 28 



Olja, mer än bara svart guld? 

1 (28) 

1. Bakgrund 
I detta avsnitt ämnar vi att beskriva bakgrunden till bland annat råvaruhandel, 

valutahandel, samt hedging. Vanliga beteckningar och termer skall tas upp för att 

Ni (läsaren) skall få en bra grundförståelse inom ämnet. 

En stor svårighet för handlare är att de låter sig påverkas av psykologiska faktorer när de 

handlar på världens börser. Dessa faktorer kan ställa till det för investeraren då det kan leda 

till irrationella och ogrundade handelsbeslut. Ett handelssystem eller en handelsstrategi kan 

hjälpa till att undanröja många av dessa psykologiska hinder. Automatiserad handel styrd av 

förutbestämda regler har på senare tid växt i exceptionellt snabb takt och i början av 2010 stod 

den automatiska handeln för 31,3 av omsättningen på The New York Stock Exchange.1

Nedan presenteras viktiga områden för denna uppsats och dess historik. 

 Inom 

valutahandeln är fenomenet ännu större på grund av de tydligare och längre trendriktningarna. 

På grund av detta är det relevant att se över möjligheterna som finns med automatiska 

handelsstrategier. 

1.1 Råvarubörser 
Historiskt sett har råvaror handlats i många hundra år och effektiviserats successivt. Då 

efterfrågan på råvaror som gemene man inte hade tillgång till ökade fanns det ett behov för en 

marknad där möjligheten fanns att handla med andra och vidare gav detta upphov till 

arbetsdelningen, något som än idag utvecklas.  

Råvarumarknaden ser idag dock väldigt annorlunda ut och bedrivs med hjälp av digitala 

system vilket minskar transaktionskostnader och andra barriärer om man bortser från den 

”verkliga” handeln där råvaror handlas med ”spotpriser” och omedelbar leverans.  Det bedrivs 

även terminsaffärer där man kommer överens om ett pris för en framtida betalning samt 

leverans, detta är vanligt när exempelvis företag vill hedga sig mot framtida prisförändringar. 

Genom att även privata investerare kan spekulera i råvaror ökar storleken på börsen och 

                                                 

1 NYSE, New York Stock Exchange > About Us > News & Events > News Releases > Press Release 01-07-

2010 http://www.nyse.com/press/1262861991529.html 2010-05-26 16:19 
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omsättningen på råvarubörserna.2

1.2 Valutahandel 

 

Valutahandel är benämningen på köp och försäljning utav valutapar, något som bedrivs 

mellan finansiella institutioner men även enskilda finansiella aktörer som exempelvis företag 

och privatpersoner. Valutahandeln har växt och detta är en naturlig utveckling då handel över 

landsgränser har ökat vilket gör att affärer mellan olika valutor sker i allt större utsträckning.  

Det finns tre vanliga sätt att handla valuta på varav 1) ”avistaaffär” är den minst 

komplicerade. Här byter valutan ägare på omedelbar basis medan 2) ”terminsaffär” är något 

mer komplicerad och innebär att ett avtal träffas om att byta valutor till en bestämd växelkurs 

men vid en viss tidpunkt i framtiden. Vidare kan dessa kombineras till en 3) ”valutaswap” 

där valutan byter ägare med ett avtal om återköp till ett visst pris. 

1.3 Hedging 
Hedging är ett sätt att minska risknivån genom att ta en position i en marknad för att minska 

att prisförändringar i en annan position i en annan marknad påverkar investeraren eller 

företaget. Det går att hedga med hjälpa av många olika finansiella instrument, som 

exempelvis försäkringsbrev, optioner, swappar och terminer. Vanligast förekommande är 

terminer och då speciellt futurer. Grundidén är med andra ord att minimera eller eliminera 

risken när man handlar, dock med konsekvensen att vinster uteblir som skulle ha inträffat om 

det man handlar med ökar eller minskar i värde (beroende på hur positionen ser ut).3

1.4 Contract-For-Difference 

 

Det har länge funnits finansiella instrument med kraftiga hävstångar. Ett relativt nytt 

finansiellt instrument är Contract-For-Difference (CFD) som utvecklades av UBS Warburg i 

början 1990-talet men inte blev tillgängligt för allmänheten förrän 1999.4

Med hjälp utav CFD kan både småsparare och större investerare ta positioner i valutor, 

råvaror, aktieindex och aktier på ett relativt okomplicerat sätt vilket tidigare inte alltid har 

varit helt enkelt i alla underliggande tillgångar då det exempelvis har krävts stora positioner. 

På grund av CFD’s centrala roll i denna uppsats kommer de att presenteras och förklaras 

närmare i avsnittet begreppsdefinitioner. 

  

                                                 

2 Radetzki Marian, Råvarumarknaden, s.109, Stockholm: SNS Förlag 2007 
3 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/lang/hedging?i_h_word=hedge 2010-05-03 19:34 
4 Börstjänaren http://www.borstjanaren.se/article/index/id/1925 2010-05-03 17:44 
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1.5 Problemområde 
Uppsatsen undersöker närmare hur korrelationen mellan oljepris (Brent) och dollarkurs 

(SEK/USD) ser ut. Vår hypotes är att det råder en negativ korrelation mellan oljepriset och 

dollarpriset, det vill säga att när den ena blir billigare blir den andra dyrare och vice versa. 

Utifrån de resultat uppsatsen kommer fram till avser den sedan till att konstruera en 

handelsstrategi baserad på tekniska indikatorer som använder derivatinstrumentet CFD för att 

utnyttja de samband som framkommer. 

1.5.1 Problem 
Vilken korrelation råder mellan oljepris och SEK/USD växlingskurs samt kan indikatorn 

”Moving Average” visa trendskiften för dessa? 

1.5.2 Syfte 
Syftet är att konstruera en handelsstrategi baserad på Contract-For-Difference (CFD) för att 

utnyttja de möjliga samband som föreligger mellan oljepris och SEK/USD växlingskurs. 

Handelsstrategin skall vara baserad på tekniska indikatorer som medför att en automatisering 

av strategin är möjlig. 

1.5.3 Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar ej bakomliggande faktorer till olje- och valutapriserna. Detta skulle bli 

alltför komplext och göra undersökningen väldigt omfattande. Tidsperioden för 

undersökningen begränsas till fem år 2005-01-04 - 2010-01-04 och mätintervallet för priserna 

är på dagsbasis (de dagar där prisinformation finns tillgänglig för både oljepris och 

valutapris). 

1.6 Begreppsdefinitioner 
1.6.1 Köpt position 
Köpt position kallas också för ”lång” och innebär att man som spekulant köper ett kontrakt 

alternativt att man förbinder sig rätten att köpa ett kontrakt i framtiden. På detta vis köper 

investeraren ett kontrakt för en underliggande tillgång för ett referenspris och när den 

underliggande tillgången ökar i värde kan investeraren sedan sälja kontraktet och på detta vis 

få en förtjänst.5

                                                 

5 CFD Guiden http://www.cfdguiden.se/lang-kort-position-samt-blankning 2010-05-03 16:08 
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1.6.2 Såld position 
Såld position kallas även för ”kort” och har omvänd innebörd där spekulanten tjänar pengar 

på att den underliggande tillgången minskar i värde. Detta innebär att man istället agerar 

säljare och har rätt att sälja kontraktet för ett specifikt pris och tjänar mellanskillnaden.6

1.6.3 Hävstång 

 

Med hjälp av belåning så skapas en hävstångseffekt när man handlar med CFD’s. Detta 

innebär att man med litet kapital kan ta större positioner. Hävstångseffekten kan räknas ut på 

följande vis 

𝐻𝐻ä𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣å𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣 =
𝑉𝑉ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑣𝑣 𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑣𝑣𝑟𝑟𝑎𝑎𝑛𝑛𝑣𝑣𝑛𝑛𝑣𝑣

𝑆𝑆𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑛𝑛𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑣𝑣𝑎𝑎𝑘𝑘
 

Detta kan förenklas i ett exempel. Ifall en spekulant vill investera 1000 kr i valfri valuta där 

belåningsgraden är 99 % (spekulanten har en säkerhetsmarginal på 1 %) så kommer denne 

persons totala position bli 100 000 kr. Hävstångseffekten blir i detta fall  

100 000
1 000

= 100 

Går värdet på positionen upp till 105 000 kr har det gjorts en vinst på 5000 kr även fast 

investerarens ”egentliga” uppbundna kapital är på 1050. Hade det däremot minskat till 95 000 

kr hade marginalen försvunnit helt och spekulanten hade istället blivit skyldig 4 000 kr. Det 

bör observeras att avgifter och eventuellt courtage är exkluderat i dessa uträkningar. 

1.6.4 Derivat 
Derivat är en benämning som används på värdepapper vars värde påverkas av ett 

underliggande värdepapper.7

Det finns två kategorier av derivat, standardiserade och ickestandardiserade. Ett 

standardiserat derivat är handlat över en reglerad börs där det existerar specifikationer för hur 

kontrakten skall vara utformade, karakteristiken för den underliggande tillgången och vem 

som skall göra vad när derivatinstrumentet når förfallodatumet. Exempel på derivat som ofta 

är standardiserade är terminer och optioner. Fördelen med standardiserade derivat är att de har 

 Exempel på derivat är till exempel optioner, terminer, swappar 

eller CFD’s och vanligt förekommande underliggande tillgångar är aktier, aktieindex, råvaror 

eller valutor. 

                                                 

6 CFD Guiden http://www.cfdguiden.se/lang-kort-position-samt-blankning 2010-05-03 16:08 
7 Derivat | Nationalencyklopedin http://www.ne.se/lang/derivat/1247869 2010-05-03 14:26 
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en transparent prissättning och ger alla aktörer på den marknaden en likvärdig åtkomst till att 

handla instrumentet vid varje prisrörelse. Ett ickestandardiserat derivat är handlat över disk 

(over the counter [OTC]) och det innebär att handeln sker utanför erkända reglerade 

handelsplatser och istället direkt mellan, vanligtvis, två parter. Denna handel utförs av 

likviditetsgaranter som kan vara både företag eller personer. Ickestandardiserade derivat 

möjliggör en högre grad av flexibilitet men har också en högre risk då båda parter har 

kreditrisk då de är fullt exponerade mot varandra utan en mellanhand.8

På grund av att derivat är beroende av den underliggande tillgångens värde resulterar det i att 

värdet på ett derivat, om än ibland matematiskt komplicerat, är rättvisande. Till skillnad från 

exempelvis aktier som endast kan värderas men aldrig kan prissättas exakt teoretiskt så kan 

man med matematiska metoder prissätta derivat exakt teoretiskt, även då om den har en aktie 

som underliggande eftersom dess värde är endast är beroende av aktiens värde och bortser 

från vad som påverkar aktiens värde.

 

9

Derivatmarknaden får ses som en relativt ung marknad då många av de instrument som 

handlas på den är skapade under de senaste 30 åren, dock har marknadens storlek växt mycket 

fort, speciellt under 2000-talet, vilket delvis hänger ihop med globaliseringen av ekonomin 

och de behov som uppstått för att företag att kunna skydda sig mot valutasvängningar och 

ränteförändringar. Storleken på marknaden kan tolkas på två olika sätt, dels finns det 

teoretiska maxvärdet som säger hur mycket marknaden är värd för alla underliggande 

tillgångar som derivaten avser och dels finns det faktiska värdet för derivatinstrumenten. 

Storleken på marknaden för det teoretiska maxvärdet för de ickestandardiserade derivaten var 

i december 2009 hela 614 674 miljarder amerikanska dollar. Storleken på marknaden om man 

ser till det faktiska värdet för derivatinstrumenten var i december 2009 21 583 miljarder 

amerikanska dollar.

 Sedan prissätts derivat av marknaden genom handel på 

börs/handelsplats eller mellan två eller flera parter, exempelvis en bank och ett företag. Det 

pågår alltid en kamp mellan derivatutställaren och köparen, det ska i princip vara ett 

nollsummespel och likviditetsgaranterna kommer försöka skruva priserna för att köparen inte 

ska ”ta” för mycket pengar. Detta kan vara mycket komplext och köparen bör vara på sin vakt 

och vara väl påläst innan denne börjar handla med derivat, speciellt de med hög hävstång.  

10

                                                 

8 Taylor Francesca, Mastering Derivative Markets, s.3-4, London: Pitman Publishing 1996 

 

9 Lunds Universitet http://www.nek.lu.se/option/Oversikt.pdf 2010-05-26 12:01 
10 Bank for International Settlements http://www.bis.org/statistics/otcder/dt1920a.pdf 2010-05-26 02:09 
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1.6.5 Contract-For-Difference 
CFD är ett ickestandardiserat derivatinstrument som består av att en köpare (företag, person) 

och en säljare (likviditetsgarant) ingår avtal om att utbyta värdet på prisförändringen i den 

underliggande tillgången som instrumentet avser för den tid som instrumentet är öppet. CFD’s 

har ingen förutbestämd löptid utan stängs när köparen väljer att sälja det. Exempel på 

underliggande tillgångar är aktier, index, råvaror och valutor. Priset på en CFD återspeglas 

normalt av priset på den underliggande tillgången men det kapital som köparen måste binda 

upp för att ta en position bestäms av ett säkerhetskrav som likviditetsgaranten har satt upp. 

Detta resulterar i att CFD’s har en hävstångseffekt då köparen inte måste avsätta hela det 

kapital som positionen avser och fortfarande får ta del av hela den prisförändring som den 

underliggande tillgången har. CFD’s ger även möjligheten för köparen att spekulera i både 

uppgång och nedgång (köpt respektive såld position). Om den underliggande tillgången inte 

rör sig som köparen har spekulerat blir köparen betalningsskyldig gentemot 

likviditetsgaranten och kan således få betala mer än satsat kapital.11

Köparen går lång i en CFD vars underliggande tillgång har värdet 100 svenska kronor och 

säljer den när underliggande tillgången står i 105 svenska kronor. Säkerhetskravet är 1 %. 

 Nedan följer exempel på 

hur CFD’s fungerar: 

 Avkastning: +5 svenska kronor 

 Säkerhetskrav vid köp: 0,01*100 = 1 svenska kronor 

 Säkerhetskrav vid sälj: 0,01*105 = 1,05 svenska kronor 

Köparen går kort i en CFD var underliggande tillgång har värdet 100 svenska kronor och 

säljer den när underliggande tillgången står i 105 svenska kronor. Säkerhetskravet är 1 %. 

 Avkastning: -5 svenska kronor 

Säkerhetskrav vid köp: 0,01*100 = 1 svenska kronor 

 Säkerhetskrav vid sälj: 0,01*105 = 1,05 svenska kronor 

  

                                                 

11 Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Contract_for_difference 2010-05-03 17:44 
Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Contract_For_Difference 2010-05-03 17:44 
Contracts for difference and CFDs Trading http://www.contracts-for-difference.com/ 2010-05-03 17:44 
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2. Metod 
I detta avsnitt beskrivs de metoder som använts för att genomföra datainsamlingen 

och analysen. Vidare granskas metoden utifrån validitet och reliabilitet. 

Undersökningen studerar dels korrelationen mellan oljepris (Brent) i amerikanska dollar och 

valutaparet svenska kronor/amerikanska dollar (SEK/USD) och studerar vidare hur man kan 

utnyttja detta möjliga samband för att skapa en lönsam handelsstrategi med begränsad risk för 

att skapa positivt resultat i både positiv och negativ marknadsriktning i ovan nämnda 

handelsslag. Uppsatsen har en induktiv ansats som innebär att generella slutsatser söks utifrån 

observationer.12

Korrelationsprövningen genomfördes i Microsoft Excel med funktionen Correl genom att 

importera kursvärden för både oljepris och valutapris. Sedan behandlades dessa vidare i 

Microsoft Excel för att testa en handelsstrategi. Oljepriset användes som utgångspunkt och 

indikatorn baserades först och främst på nämnda pris genom att utifrån historiska data 

genomföra simulerad handel i efterhand. 

 

Prisutvecklingen studerades för en femårsperiod (2005-01-04 - 2010-01-04) och de data som 

användes var på dagsbasis. Den Data som användes kom dels från ”US Energy Information 

Administration” för oljepris (Europe Brent Spot Price FOB [Dollars per Barrel]) och dels från 

”Sveriges Riksbank” för valutakurser (de svenska bankerna beräknar dagligen klockan 09:30 

en fixkurs enligt formeln: (köp+sälj) / 2. Klockan 10:05 fastställer Stockholmsbörsen en 

gemensam mittkurs genom att beräkna medelvärdet av bankernas fixkurser). 

Studien är kvantitativ då de data som samlats är mätbar i allra högsta grad och går att 

fastställa utifrån statistiska perspektiv. En kvalitativ undersökning är inte lämplig för att 

undersöka det typ av problem som denna studie behandlar och har på grund av detta valts 

bort. 

2.1 Analysmetod 
Genomförandet av dataanalysen har som ovan nämnts skett i Microsoft Excel där data har 

importerats från lämpliga resurstillhandahållare. Efter att korrelationsprövningen var 

genomförd påbörjades analysarbetet där datan behandlades enligt olika metoder. Första steget 

                                                 

12 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför?, s.34, Stockholm: Studentlitteratur 2002 
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var att testa simulerad handel med ”moving average” som indikator på oljan. Detta genom att 

först räkna ut de två olika glidande medelvärdena och sedan se vart de skär varandra med 

villkorssatser för att indikera köp- eller säljsignal. Sedan togs positioner i både olja och valuta 

utifrån de givna signalerna. Efter detta steg beräknades avkastningen för respektive position 

och den totalavkastning de gav. När den simulerade handeln var genomförd behandlades den 

vidare med korrelationsprövningar och volatilitetstester för olika perioder samt grafiska 

analyser. Vidare analysdata som genomsnittlig positionsavkastning, antal positiva och 

negativa affärer samt positionsmatchningar togs fram ur den analyserade datan genom 

funktioner i Microsoft Excel. 

2.2 Validitet 
Validitet avser hur väl de data som insamlats mäter fenomenet som undersöks. Då uppsatsens 

data är ren historisk fakta som dokumenterats under tiden och kontrollerats i efterhand av 

respektabla myndigheter kan den påstås vara fulltsändigt valid. 

2.3 Reliabilitet 
Grundläggande i all forskning är datas tillförlitlighet, så kallad reliabilitet. Reliabiliteten rör 

undersökningens data, vilka data som används, insamlingssätten och hur de bearbetas.13 

Reliabilitet avser alltså främst hur tillförlitlig data är.14

                                                 

13 Tufte P-A, Johannessen A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s.28, Malmö: Liber AB 2003 

 På grund av att de data som använts i 

denna undersökning är valida och sedan endast behandlats med matematiska analyser kan 

reliabiliteten anses vara hög och andra forskare kan genomföra samma undersökning på 

samma eller annan data. 

14 ibid, s.265 
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3. Teori/Strategi 

3.2 Moving Average 

Avsnittet kommer skilja sig något från den traditionella typen av teoriavsnitt då 

området har en stor avsaknad av sådana teorier. Istället kommer strategierna 

uppsatsen använder sig av presenteras ur ett originellt perspektiv och vidare 

presenteras de modifikationer som gjorts för att passa analysen. Även tidigare 

forskning inom området presenteras. 

Glidande medelvärde innebär att ett medelvärde över ett antal dagar bakåt räknas ut, vanligt 

är 20 dagar bakåt. Detta är för att man skall kunna se vilken riktning möjliga trender har. För 

varje dag man skall räkna ut ett medelvärde tar man alltså de 20 dagarna innan denna för att 

på så sätt få ett glidande medelvärde. Beteckningen på detta glidande medelvärde är Simple 

Moving Average (SMA).15

3.2.1 Short/long Moving Average 

 

Tillämpningen av ett glidande medelvärde kan ske genom att man kombinerar ett långt 

glidande medelvärde med ett kort glidande medelvärde. I undersökningen använder sig 

författarna av ett kortare glidande medelvärde på 10 dagar samt ett längre glidande 

medelvärde på 20 dagar. På detta sätt indikeras en köpsignal när det kortare glidande 

medelvärdet skär det längre glidande medelvärdet underifrån i diagrammet. Säljsignal 

indikeras genom att det kortare medelvärdet skär det längre medelvärdet ovanifrån.  

Detta illustreras i det förenklade diagrammet nedan där den röda linjen visar ett värde på en 

främmande tillgång, den olivgröna linjen visar ett medelvärde baserat på de föregående 10 

dagarna (MA10) och den blå linjen visar ett medelvärde baserat på de föregående 20 dagarna 

(MA20).  

Efter 10 dagar kan det korta glidande medelvärdet beräknas och efter 20 dagar kan det långa 

glidande medelvärdet beräknas, därav uteblir någon som helst indikation i början av 

tidsrymden. I diagrammet skär den olivgröna linjen (MA10) den blå linjen (MA20) ovanifrån 

(2010-06-10) vilket här innebär att man skall sälja av sitt innehav i den främmande tillgången. 

Något senare (2010-06-29) skär den blå linjen (MA20) den olivgröna linjen (MA10) 
                                                 

15 Teknisk indikator II: glidande medelvärde | Valutahandel http://valutahandel.me/teknisk-
analys/teknisk-indikator-glidande-medelvarde/ 2010-04-06 11:40 
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ovanifrån vilket indikerar att man skall köpa då den visar på en uppåtgående trend. 

 
Diagram 3.1 

3.3 Tidigare forskning 
Nedan presenterar vi kortfattat tidigare forskning som behandlar sambandet mellan oljepriset 

och det reella dollarpriset. 

3.3.1 Oil and the Dollar (1980) 
Denna artikel, skriven av Paul Krugman, undersöker hur en ökning i priset på olja påverkar 

dollarns växlingskurs och hur dessa två är relaterade. Artikeln konstruerar inledningsvis en 

modell som kan användas för att undersöka detta problem. Undersökningen finner att den 

initiala påverkan på växlingskursen kan vara annorlunda mot den påverkan 

oljeprisförändringen har i det långa loppet. Exempelvis kan dollarns växlingskurs öka med 

oljepriset i det korta perspektivet för att sedan minska i det långa perspektivet.16

3.3.2 Oil Prices and Exchange Rates (1983) 

  

Stephen S. Golub undersöker i denna artikel om det finns en rationell fundamental förklaring 

på hur valutamarknaden beter sig eller om det helt enkelt är investerarna som svarar mot vad 

andra investerare godtyckligt tänker och agerar. För att få en djupare insikt i detta problem 

genomför författaren en analytisk undersökning på relationen mellan oljeprisökningar och 

valutakurser. Artikeln finner ett intressant samband mellan oljeproducerande länder och 

oljeimporterande länder som påverkar dollarkursen. Om de oljeproducerande ländernas 

dollarefterfrågan ökar men inte lika mycket som de oljeimporterande ländernas 

                                                 

16 Krugman, P, Oil and the Dollar, National Bureau of economic research, Working Paper No. 554, 
Massachusetts, 1980 
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dollarefterfrågan minskar kommer det finnas ett överutbud av dollar på valutamarknaden och 

detta kommer i sin tur leda till att dollarpriset går ner.17

3.3.3 Exchange Rates and Oil Prices (1995) 

 

Exchange Rates and Oil Prices behandlar likt de ovanstående artiklarna relationen mellan 

valutakurser och oljepris. Artikeln undersöker hur inhemska oljeprisförändringar kan stå till 

svar för permanenta förändringar i reella valutakursförändringar i Tyskland, Japan och USA 

efter Bretton Woods-perioden (från tidigt 1970-tal och framåt). Artikeln presenterar en modell 

som visar på ett unikt förhållande mellan ett lands bytesförhållande (terms of trade) och den 

reella valutakursen. Sedan använde de oljepriserna som exogen faktor som påverkar 

bytesförhållandet och finner att:  

”Korrelationen mellan bytesförhållandena och ett års släpande oljepriser är -0,57; 

-0,78 och -0,92 för USA, Japan och Tyskland.”18

Precis som tidigare forskning finner artikeln att det är oljepriset som påverkar valutakursen 

och inte tvärt om.

 

19

3.3.4 Oil Prices and the Rise and Fall of the U.S. Real Exchange 
Rate (1997) 

 

Denna artikel undersöker om reella oljepriset kan förklara rörelser i reella dollarvalutakursen. 

Artikeln finner att det finns ett signifikant bevis för att det reella oljepriset och den reella 

dollarkursen är relaterade och att det är priset på oljan som styr priset på valutan och inte vice 

versa. De finner dock att denna relation är tydligare i det långa loppet. De påpekar även att 

oljepriset inte är immunt mot den klassiska lagen om utbud och efterfrågan men att det främst 

är utbudschocker som ger större rörelser i oljepriset kontra de relativt små rörelser som 

efterfrågeförändringar ger. 20

3.3.5 Oil prices and exchange rates: Norwegian evidence (2002) 

 

Artikeln undersöker om oljepriset har icke-linjära effekter på den norska valutakursen och om 

                                                 

17 Golub, S. S, Oil Prices and Exchange Rates, Blackwell Publishing for the Royal Economic Society, 
The Economic Journal, Vol. 93, No. 371, Great Britain, 1983, s. 576-593 
18 Amano, R.A, van Norden, S, Exchange Rates and Oil Prices, Bank of Canada, Working Paper 95-8, 
Ontario, 1995, s. 7 
19 Amano, R.A, van Norden, S, Exchange Rates and Oil Prices, Bank of Canada, Working Paper 95-8, 
Ontario, 1995 
20 Amano, R.A, van Norden, S, Oil Prices and the Rise and Fall of the U.S. Real Exchange Rate, Bank 
of Canada, Ontario, 1997 
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dessa effekter kan förklara stora fluktuationer i den norska valutakursen. Likt den tidigare 

artikeln som togs upp (Exchange Rates and Oil Prices) behandlar denna undersökning 

perioden efter Bretton Woods. Författarna påpekar att variablerna, oljepris och ECU index 

(European Currency Unit index), generellt uppvisar en negativ korrelation men att styrkan på 

denna korrelation beror på om oljepriset är under, inom eller över det normala prisspannet 

samt ifall priset ökar eller minskar. Korrelationen är starkare då oljepriset befinner sig utanför 

det normala prisspannet och dessa perioder har utmärkt sig med stora valutafluktuationer. 

Utöver detta finner de även att styrkan på korrelationen är starkare när oljepriset är under det 

normala prisspannet men som starkast när det är under och faller. Det är även här som 

trendeffekten är som starkast. Sammanfattningsvis anser sig författarna ha funnit starka bevis 

för den icke-linjära negativa relationen mellan värdet av valutan och oljepriset.21

3.3.6 Oil Price and the Dollar (2008) 

  

Författarna till denna artikel vill ta reda på om oljepriset och valutakursen för dollar rör sig 

oberoende av varandra eller inte samt om de finns några empiriska bevis på att det finns en 

statistisk länk mellan dessa. De söker även efter teoretiska grunder som skulle kunna förklara 

detta fenomen. På grund av att oljehandel sker i dollar påverkar förändringar i dollarkurs 

oljepriset för alla andra länder utanför USA. Detta kan därför leda till förändringar i oljans 

utbud och efterfrågan och till slut även förändringar i oljepriset. Det omvända sambandet kan 

också bli funnet, förändringar i oljepriset kan leda till förändringar i valutapriset. Efterfrågan 

på olja beror på det inhemska priset på olja för de länder som konsumerar olja, detta pris beror 

på både dollarkursen och oljepriset. Det vill säga att en nedgång i dollarn kommer leda till 

billigare olja i länder med rörlig valutakurs vilket i sin tur leder till en ökad efterfrågan på olja 

(och ett minskat utbud) vilket bör leda till ett högre oljepris. Dock finner författarna att det är 

oljepriset som leder valutakursen, det vill säga att om det existerar en kausalitet så är den från 

oljepris till valutakurs medan det motsvarande inte håller. Spekulation i olja leder därför till 

spekulation i dollar. Även om oljepris är satt i dollar så har inte förändringar i valutakursen 

någon signifikant effekt på oljepriset.22

                                                 

21 Akram, Q. Farooq, Oil prices and exchange rates: Norwegian evidence, Econometrics Journal, 
volume 7, 2004, s. 476–504  

  

22 Coudert, V et al. Oil Price and the Dollar, Energy Studies Review, Vol. 15:2, France, 2008 
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4. Data 

Empirin i detta fall består enbart av data i sifferform hämtad från två olika institutioner vilket 

gör det komplext att presentera detta på ett pedagogiskt vis. Detta ger anledning till visuell 

presentation av dessa data i form utav diagram. 

Detta avsnitt presenterar den data som uppsatsen behandlar i diagram. På grund 

den omfattande mängden data kommer den icke att bifogas i pappersform till 

uppsatsen, läsaren hänvisas istället till författarna om intresse finns att granska all 

data i sifferform. Excel-filen behålls i arkiv till minst 2011-05-27. 

4.1 Oljekurs 
Diagrammet nedan visar värdet per fat Brent-olja på y-axeln i amerikanska dollar och på x-

axeln finner man variabeln tiden. Här är tidsrummet från den fjärde januari år 2005 till den 

fjärde januari år 2010.23

 

 

Diagram 4.1 

Det lägsta oljepriset under denna period noterades 2008-12-29 och var 34,16 USD och det 

högsta oljepriset under denna period noterades 2008-07-03 och var 143,95 USD. Prisspannet 

mellan lägsta- och högstanoteringen är 109,79 USD. 

  

                                                 

23 Spot Prices for Crude Oil and Petroleum Products 
http://www.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm  2010-05-10 15:22 
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4.2 Valutakurs 
I diagrammet nedan visas växlingskursen (spotrate) SEK/USD från den fjärde januari år 2005 

till den fjärde januari år 2010. På y-axeln finner man antalet kronor per amerikansk dollar och 

på x-axeln finner man tiden.24

 

 

Diagram 4.2 

Den lägsta växlingskursen under denna period noterades 2008-04-23 och var 5,8425 

SEK/USD och den högsta växlingskursen under denna period noterades 2009-03-09 och var 

9,175 SEK/USD. Prisspannet mellan lägsta- och högstanoteringen är 3,3325 SEK. 

  

                                                 

24 Sveriges Riksbank/Riksbanken - Dagsnoteringar, valutakurser mot svenska kronor 
http://www.riksbank.se/templates/stat.aspx?id=16748 2010-05-10 16:10 
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5. Analys & Resultat 
I detta avsnitt presenteras analysprocessen och dess resultat. Vissa steg i processen 

utelämnas på grund utav dess omfattning men de viktigaste delarna tas upp och 

analyseras.  

5.1 Korrelation 
I tabellen nedan presenteras olika spann i kolumnen till vänster och dess korrelation 

presenteras i kolumnen till höger. Utöver korrelationsprövning på hela mätperioden samt 

enskilda för varje år har även korrelationsprövning på oljepriset inom två olika prisspann 

testats.  

Spann Korrelation 

Hela mätperioden -0,779575023 

År 1 0,608563673 

År 2 0,050347293 

År 3 -0,896642393 

År 4 -0,927582188 

År 5 -0,893352465 

30 - 79,99 -0,519626721 

80 - 144 -0,725162971 

Tabell 5.1 

5.1.1 Tidsspann 
Som tabellen visar gav en korrelationsprövning över hela mätperioden (2005-01-04 - 2010-

01-04) en starkt negativ korrelation på -0,78 vilket innebär att om oljan alternativt 

växlingskursen ökar så minskar den andra. Det kausala sambandet går inte utläsa från 

korrelationsprövningen men det går med relativ säkerhet att påstå att det är oljan som är den 

oberoende variabeln och valutan som är den beroende variabeln då all tidigare forskning som 

behandlats i denna uppsats pekar på detta.  

År 1 visar den dock en stark korrelation men i detta fall en positiv sådan på 0,61. Att förklara 
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detta går utanför undersökningens område då det troligen beror på externa faktorer vilket 

uppsatsen avgränsats från.  

Under år 2 har korrelationen minskat avsevärt (0,05) och är på väg till den ”normala” 

korrelationen från vad som kan utläsas av alla prövningar. Detta ger ytterligare underlag för 

att det skulle vara någon extern faktor som påverkat oljepriset alternativt dollarn under år 1 

(2004-2005). Som diagrammet visar i avsnittet data ökar både dollarn och oljepriset samtidigt 

och under denna tid var även högkonjunkturen betydande, något som kan ha tytt på 

kommande överhettning. 

År 3, år 4 och år 5 har dock en väldigt starkt negativ korrelation på -0,9; -0,93 och -0,89 

vilket stämmer överens med forskningsartiklarna nämnda under tidigare forskning.  

5.1.2 Prisspann 
Korrelationen för prisspannet 30 – 79,99 är -0,52 och korrelationen för prisspannet 80 – 144 

är -0,73. Det vill säga båda prisspannen visar på en relativt stark negativ korrelation och 

speciellt det övre prisspannet, precis som den tidigare forskningen som uppsatsen tagit upp 

visar på. Detta prisspann kännetecknas av kraftiga rörelser uppåt och neråt under en kortare 

tidsperiod (drygt ett år) vilket pekar på att detta har större påverkan på växlingskursen. I 

artikeln ”Oil prices and exchange rates: Norwegian evidence” finner författarna att den 

negativa korrelationen är större när oljepriset är under det normala prisspannet och som störst 

när oljepriset är under det normala prisspannet och faller. Detta sammanfaller ej med våra 

resultat men kraftigare prisrörelser i oljan verkar vara sammankopplat med större negativ 

korrelation med växlingskursen. För att närmare undersöka om den negativa korrelationen är 

starkare i nedgång än uppgång har ytterligare korrelationsprövningar genomförts i spannet 80 

– 144* och 144 – 80**. 

Spann Korrelation 

80 - 144* -0,805418193 

144 - 80** -0,947195862 

Tabell 5.2 

*Detta spann innefattar endast uppgången från 80 till 144. 

**Detta spann innefattar endast nedgången från 144 till 80. 

Denna korrelationsprövning visar på att den negativa korrelationen är stark i både uppgång 

och nedgång men exceptionellt stark i nedgång med en nästan perfekt negativ korrelation (-
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0,95). Detta överensstämmer med resultaten från ”Oil prices and exchange rates: Norwegian 

evidence” med undantag från att deras resultat uppvisade denna karaktär när oljepriset var 

under det normala prisspannet. 

5.2 Moving Average 
I diagram 5.1 (större version i bilaga 9.1) nedan presenteras konstruktionen av 

handelsstrategin och vilket resultat den har givit. Som tidigare nämnt under teori- och 

strategiavsnittet baseras handelsstrategin på två stycken glidande medelvärden (10 respektive 

20 dagar) där handelställfälle uppstår när 10-dagars glidande medelvärde skär det 20-dagars 

glidande medelvärdet. Diagrammet nedan visar grafiskt när dessa handelstillfällen har 

uppstått. 

 
Diagram 5.1 

Totalt har denna handelsmodell gett 62 handelstillfällen under fem år och på grund av den 

starka negativa korrelationen mellan oljepris i amerikanska dollar och växlingskursen 

SEK/USD har säljposition tagits i SEK/USD när köpindikator på olja har givits och vice 

versa. Oljepriset har använts som utgångspunkt för att skapa handelsindikatorerna på grund av 

att den tidigare forskningen inom området har kommit fram till att det är den oberoende 

variabeln medan växlingskursen är den beroende. Storleken på positionerna har satts till 

100 000 SEK, dock ej mindre. Anledningen till detta är att det måste vara ett jämt antal 

kontrakt och då har kontraktantalet avrundats uppåt utifrån positionsstorleken. 
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Säkerhetskravet för både olja och SEK/USD är normalt 1 % hos CFD-aktörerna vilket medför 

att de kapital som denna handelsstrategi binder upp är 1000 SEK för oljepositionen och 1000 

SEK för valutapositionen konstant. Den starka negativa korrelationen ger en möjlighet för 

investeraren att skydda sig mot eventuella valutaförluster denne skulle ha ådragit sig om 

investeringar endast skulle ha skett i olja på grund av att den reella avkastningen i svenska 

kronor blir lägre om växlingskursen sjunker när oljepriset stiger. 

5.2.1 Avkastning 
I tabell 5.3 nedan presenteras avkastningen för respektive instrument samt den totala 

avkastningen under de olika spannen definierade under korrelationsanalysen. Positioner som 

överlappar spannen har utelämnats ur det spann som den startar i. 

Spann Avkastning (Olja) Avkastning (Valuta) Avkastning (Total)  

År 1-5 63173,74345 69152,4325 132326,176 
 

År 1 -13615,14853 -1801,245 -15416,39353 
 

År 2 14132,80053 17770,8575 31903,65803 
 

År 3 10816,88378 17428,2825 28245,16628 
 

År 4 1143,977225 19128,7125 20272,68973 
 

År 5 50695,23045 16625,825 67321,05545 
 

30 - 79,99 62797,3716 42775,075 105572,4466 
 

80 - 144 376,37185 26377,3575 26753,72935 
 

80 - 144* -24221,45963 2165,5125 -30532,742 
 

144 - 80** 24597,83148 17663,895 42261,72648 
 

Tabell 5.3 

*Detta spann innefattar endast uppgången från 80 till 144. 

**Detta spann innefattar endast nedgången från 144 till 80. 

Samtliga spann med undantag för år 1 och 80 – 144* har givit en positiv avkastning. Störst 

avkastning har spannet 30 – 79,99 givit med en total avkastning på 105 572,45 SEK. Totalt 

har handelsstrategin givit en positiv avkastning på 132 326,18 SEK. Den genomsnittliga 

avkastningsstorleken för positionerna var 1 035,66, 1 133,65 samt 2 169,28 för olja- och 

valutaposition samt ackumulerad position. En möjlig anledning till att år 1 visar på en negativ 
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avkastning till skillnad från övriga år kan vara att korrelationen mellan oljepriset och 

växlingskursen år 1 var 0,61, det vill säga relativt starkt positiv, till skillnad mot den svagt 

positiva eller negativa korrelationen övriga spann uppvisade. Den tidigare forskningen visar 

också på att korrelationen blir starkare när oljepriset rör sig kraftigare. En annan faktor som är 

utmärkande för år 1 är att handelsstrategin genererade många affärer vilket verkar försämra 

utfallet av handeln. När längre och tydligare trender uppvisar sig ger strategin generellt sett 

mycket goda utfall. Exempelvis år 5 uppvisar först en tydlig nedåtgående trend för att sedan 

växla om till en tydlig uppåtgående trend, detta beteende verkar passa handelsstrategin 

mycket bra och gav en positiv avkastning på 67 321,10 SEK. År 5 kännetecknas även av en 

stark negativ korrelation på -0,89. Det finns troligtvis möjlighet att förbättra handelsstrategin i 

dessa avseenden genom att exempelvis lägga in villkor om att en handelssignal hålla i sig i ett 

förutbestämt antal dagar innan affär genomförs. Att testa detta ligger dock utanför denna 

uppsats tidsram. 

I diagram 5.2 (större version i bilaga 9.2) nedan presenteras avkastningen för respektive 

positionstagande i olja, valuta och ackumulerad total position. 

 
Diagram 5.2 

Oljepositionerna karaktäriseras av kraftigare svängningar än valutapositionerna vilket också 

volatiliteten i respektive handelsslag pekar på att det bör göra. Volatiliteten för oljans 

prisrörelser är 21,14 % och volatiliteten för växlingskursen är 0,65 %. Detta har resulterat i att 

handeln med valutan har gett en jämnare och mer stabil avkastning men dock med mindre 
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avkastning både uppåt och nedåt i enskilda positioner. Vidare kan det utläsas att 

handelsstrategins avkastning för de positiva positionerna generellt är högre än för de negativa 

positionerna vilket är positivt då den totalt, sett till antal, har genererat fler positioner med 

negativ avkastning än med positiv (34 negativa respektive 27 positiva). Detta är något som 

skulle behöva förbättras och det kräver vidare testkörning och analys. Totalt har 

handelsstrategin som tidigare visats genererat en positiv avkastning vilket illustreras i diagram 

5.3 (större version i bilaga 9.3) där ackumulerad avkastning för olja, valuta och de båda 

positionerna visas tillsammans. 

 
Diagram 5.3 

I detta diagram illustreras tydligare att valutapositionerna har en jämnare utveckling och att 

olja som utgångspunkt för indikering av valutapositionering verkar ge fördelaktiga resultat. 

Valutahandeln har även en tydlig roll som hedge mot nedgångarna i oljehandeln och jämnar 

ut totalavkastningen över tiden. Den kraftiga volatiliteten i oljepriset verkar medföra att 

handelsstrategin inte hinner med att anpassa sig till svängningarna i oljepriset vilket medför 

en ojämn avkastningskurva där negativ avkastning inträffar två betydande gånger och fem 

gånger totalt över hela tidsspannet (kontra en betydande gång och två totalt för 

valutahandeln). För att hantera detta krävs troligtvis ytterligare förfiningar av indikatorn som 

tidigare nämnts.  

5.2.2 Korrelation 
Målet med handelsstrategin som denna uppsats presenterar är att utnyttja den starka negativa 

korrelation som föreligger mellan oljepris och växlingskursen SEK/USD för att skapa en 
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positiv avkastning i båda handelsslagen. Skulle detta uppnås fullständigt blir korrelationen 

mellan avkastningen i de båda handelsslagen fullständigt positiv, det vill säga +1. 

Korrelationsprövningen mellan olja- och valutaavkastningen gav ett värde på 0,86 vilket får 

ses som starkt positivt. Detta kan jämföras med den negativa korrelationen över hela spannet 

för olja- och växlingskursen som var -0,78. Detta pekar på att det finns en bra samstämmighet 

mellan avkastningen i de olika handelsslagen. Dock är matchningen av positioner där båda 

handelsslagen ger utfall åt samma håll inte helt överensstämmande. I tabell 5.4 nedan 

presenteras hur matchningen mellan affärerna ser ut. +/+ avser positiv avkastning i både olja 

och valuta, -/- avser negativ avkastning i både olja och valuta och +/- avser positionstagande 

där avkastningen är positiv i den ena och negativ i den andra. 

Matchning Antal Andel i procent 

+/+ 17 27,86885246 % 

-/- 11 21,31147541 % 

+/- 31 50,81967213 % 

Tabell 5.4 

Som tabellen ovan visar är det vanligast förekommande att affärerna inte matchar varandra 

trots den höga korrelationen mellan avkastningen för olje- och valutapositionerna. 

5.2.3 Moving Average som indikator 
För denna handelsstrategi har ”moving average” använts som indikator baserat på oljepriset. 

Dess lämplighet som indikator kan ses som relativt god men inte helt oproblematisk. På grund 

av att valutan ”släpar” efter oljepriset kan den som indikator ha problem med att hantera 

mindre rörelser utan tydlig trendriktning och kan då generera många affärer med kortare 

tidsspann. Dess förmåga att ge handelssignaler för valutan har visat sig vara mycket god men 

är beroende av att korrelationen är negativ. Detta kan vara ett resultat av att oljeprisets 

påverkan på växlingskursen har en viss fördröjning vilket tidigare forskning har 

uppmärksammat. 

En stor fördel med indikatorn är att den är väldigt enkel i sin konstruktion och detta medför 

möjligheten att konstruera en automatiserad handelsmodell med denna strategi som grund 

utan att behöva hantera ett stort antal variabler. Genom vidare utforskning av ”moving 

average” som indikator kombinerat med andra mått som exempelvis volatilitet skulle villkor 

kunna skapas för att använda olika tidsspann beroende på hur oljepriset rör sig. Detta kräver 

dock fler tester och det ligger utanför denna uppsats omfattning.  
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6. Slutsats 
Detta avsnitt är ämnat för att presentera slutsatserna kort och koncist i en konkret 

punktlista. Svar på problemet och syftet presenteras utifrån arbetets analysprocess.  

6.1 Problem 
Vilken korrelation råder mellan oljepris och SEK/USD växlingskurs samt kan indikatorn 

”Moving Average” visa trendskiften för dessa? 

• Korrelationen mellan olja och valutan SEK/USD är starkt negativ med undantag för 

perioder då fluktuationerna i de bägge variablerna är relativt små vilket kan resultera i 

att den blir positiv en kort tid. Detta kan bero på externa effekter som ligger utanför 

denna uppsats undersökningsområde. Likt tidigare forskning visar undersökningen 

även att korrelationen är starkare vid extrema fluktuationer.  

• Funktionaliteten hos ”Moving Average” som indikator för trendskiften bedöms som 

relativt hög. Den totala handeln hade ett positivt resultat vilket underbygger denna 

slutsats men den skulle kunna förbättras genom vidare tester och analys.  

• Indikatorn uppvisar bäst resultat när oljepriset rör sig i tydlig trendriktning och 

uppvisar problem när oljepriset har mindre rörelser med kortare trender då den 

genererar fler handelssignaler där trenden har hunnit vända innan köp/avslut. 

6.2 Syfte 
Syftet är att konstruera en handelsstrategi baserad på Contract-For-Difference (CFD) för att 

utnyttja de möjliga samband som föreligger mellan oljepris och SEK/USD växlingskurs. 

Handelsstrategin skall vara baserad på tekniska indikatorer som medför att en 

automatisering av strategin är möjlig. 

• Handelsstrategin som har konstruerats uppvisar positivt resultat efter fem års 

simulerad handel. Första året där korrelationen är positiv uppvisar den dock negativt 

resultat vilket rimligtvis beror på den positiva korrelationen. 

• Valutapositionerna gav en stabil avkastning och att använda indikatorn på oljepriset 

som grund för positioneringen i valuta visade sig vara effektivt. 

• Handelsstrategin skulle kunna automatiseras och automatisering av denna bedöms 

som mindre komplicerat.  
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7. Diskussion 
Detta avsnitt är ämnat för att fritt diskutera resultaten, slutsatserna och vad som 

vidare kan utforskas.  

Det har varit intressant och givande att arbeta med denna uppsats, dess problemområde och 

syfte. Dock har tiden varit en begränsande faktor på grund av den mycket tidskrävande 

analysprocessen som omfattade stora mängder data. Inom detta område finns det fortfarande 

mycket vi skulle kunna utforska för att förbättra och finjustera strategin. Exempelvis skulle 

fler tester kunna utföras vilket skulle kunna bidra till en mer precis positionstagning i 

handelsslagen. 

En sak vi fann mycket intressant var de goda och jämna resultaten valutahandeln visade upp. 

Denna handelsstrategi skulle mycket väl kunna användas för att enbart handla SEK/USD så 

länge korrelationen mellan oljepris och växlingskurs är starkt negativ, som den var under 

större delen av undersökningsperioden. Det verkar som att den släpande effekt de glidande 

medelvärdena ger som trendindikator för olja överensstämmer väl med när positionstagande 

skall ske i valutan.  

Ytterligare ett intressant område som vi gärna skulle ha hunnit utforska mer är möjligheterna 

med automatiserad handel. Den typ av handelsstrategi som skapas i denna uppsats är inte 

speciellt komplicerad att utföra automatiskt och CFD-kontrakt ger en god möjlighet för både 

mindre och större aktörer att med små insatser ta större positioner tack vare den stora 

hävstången. Automatiserad handel är fortfarande ett relativt outforskat område och vår 

bedömning är att det kommer ske mycket forskning om detta i framtiden inom finansområdet. 

7.1 Vidare forskning 
Uppsatsen bygger upp en bra grund för vidare forskning och flera förgreningar skulle vara 

möjliga. Exempelvis skulle det vara intressant att ytterligare förfina indikatorn för att på så vis 

kunna maximera vinsten. Detta på grund av att den kunde indikera något sent när oljan hade 

snabbare fluktuationer vilket innebar att köpsignalen kom när trenden redan hade vänt och 

vice versa, något som ytterligare forskning skulle kunna lösa. 

Vidare skulle det vara intressant att inkludera andra variabler som kan påverka någon utav 

handelsslagen. I de fall variabeln påverkar oljan vet man ”två steg” innan vad som skulle 

kunna hända och detta skulle till exempel kunna vara storleken på lagerhållen olja. Ifall 



Olja, mer än bara svart guld? 

24 (28) 

variabeln påverkar valutan direkt innebär detta att man har information från flera håll och bör 

även då ha möjligheten till en säkrare prognos. Ytterligare en möjlighet skulle kunna vara att 

kombinera flera indikatorer och utifrån tester se den optimala ”mixen” variabler samt 

indikatorer.   
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9. Bilagor 
9.1 MA-indikator 
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9.2 Avkastning per affär 
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9.3 Ackumulerad avkastning 
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