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Sammanfattning 

 
Idag är sparandet och investering i fonder väldigt populärt eftersom banker och bolag har gott om fonder 

att erbjuda investeraren. Många väljer att investera och spara i fonder eftersom det är lättare att spara i 

fonder än att köpa enstaka aktier, när man varken är intresserad av ekonomi eller insatt i fonder. Olika 

rekommendationer och information om fonder finns tillgängligt som investeraren kan vända sig till när 

denne funderar på att investera i fonder. Tanken med uppsatsen är att ge läsaren en tydlig bild om 

investering i olika utländska fonder från exempelvis Asien och Nordamerika samt kunna jämföra olika 

fonder och välja den bästa fonden med högsta möjliga avkastning. 

 

Syftet med uppsatsen är att utvärdera två utvalda fonder från två olika länder i avseende på risk och 

avkastning, samt att dra slutsatser om vilken av de två utvalda fonderna som det är bäst att investera i. 

Fokus ligger på två utvalda fonder, den ena är en Kinafond och den andra är en USA-fond, gemensamt 

för båda är att de finns i Avanza banks sortiment. Båda fonderna investerar i välkända bolag i respektive 

land. Undersökningens begränsade fem års period ligger mellan åren 2005-2009. 

 

För att få tillförlitlig information om fonderna vände vi oss till Morningstars hemsida för en jämförelse 

mellan de utvalda fonderna. Genom Avanza banks hemsida kunde den kvantitativa undersökningen i 

form av inhämtning av sekundär data samlas in, som till exempel fondernas avkastningar mellan åren 

2005-2009 eller fondernas olika innehav. Den primära datainsamlingen i form av mejlintervju med en 

fondanalytiker kunde stärka vår kvalitativa undersökning med verkliga svar. 

 

Våra beräkningar visar vilken fond av de utvalda fonderna är mest rekommenderad och är bäst att 

investera i beroende på den högsta beräknade avkastningen i avseende på risk. De utvärderingsmått vi 

använt oss utav är standardavvikelse, totalavkastning, genomsnittlig avkastning, Sharpekvoten och en 

jämförelse mellan fondindex med fondgruppers index i respektive region.   

 

Resultatet av beräkningarna, det vill säga den kvantitativa undersökningen gav ett väldigt tydligt svar. 

Resultatet visar Kinafondens höga avkastningar, jämfört med USA-fondens avkastningar som anses vara 

betydligt lägre. 

 

Kinafonden har en högre standardavvikelse med 46,1% och USA-fondens standardavvikelse är 23,9%. 

Detta beror på att Kinafondens avkastningar varierade mycket från år till år, och har varit högre än 

USA-fondens avkastningar. Holding Period Return som är en alternativ formel för den totala 

avkastningen visar ett positivt resultat för Kinafonden men ett negativt resultat för USA-fonden. Detta 

innebär att det blev plus i investeringen för Kinafonden och minus i investeringen för USA-fonden. Den 

genomsnittliga avkastningen visar ett positivt resultat för kinafonden och ett negativt resultat för USA-

fonden. Resultatet på Sharpkvoten som mäter fondens avkastning relaterat till risk är positivt för båda 

fonderna, men Kinafonden har fått ett högre resultat än USA-fonden. Jämförelsen mellan Kinafondens 

index med fondgruppens index har visat ett relativt högt resultat medan USA-fondens index har visat ett 

lägre resultat.  

 

Fondanalytikern som intervjuats har varit väldigt positiv för Kinafonden och mindre positiv för USA-

fonden, detta är på grund av att Kinafonden ses som en global kändisfond som lockar mer investerare. 
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Abstract 
 

To invest money in funds is increasing rapidly in popularity and one of the biggest reasons is that banks 

are offering a greater range of funds. Information about funds is always easy to find and it is easy to 

invest money in a fund because the bank takes care of all the management of the fund.  

 

The essay examines two funds from two different countries with an aim to choose the one with best 

potential yield. The first fund is entirely invested in North America and the second fund invests in Asia, 

with most of its possessions in companies from China. Both these funds invest in wellknown companies 

in respective region. The essay is limited to compare these funds with data from 2005 to 2009.   

 

Information was collected from Morningstar and Avanza Bank for the quantitative examination. The 

qualitative examination was based on an interview with a fund analyzer.  

 

The financial instruments were used to compare the funds and choose the fund that had the highest yield 

in relation to risk. This fund was also the one chosen as the better of the two. In addition evaluation was 

done by calculation of financial variables, the standard deviation, total return, average return, Sharpe 

ratio and a comparison of the funds yields with yields from similar funds in the same region.     

 

Result shows high yields from the fund invested in China, compared to the much lower yields for the 

North American fund.    

 

The China fund had a standard deviation (risk) of 46, 1 % while the North American fund had 23, 9 %. 

This is because the yields of the China fund were much more variably. In addition the yields were also 

much higher for the China fund. The holding period return was calculated to a positive result for the 

China fund while the North American fund showed a negative result. Also the average yield shows a 

positive result for the China fund and a negative result for the North American fund. The Sharpe ratio 

that measures the yield with regards to the risk shows a better result for the China fund. In comparison 

with similar funds in the same regions the China fund has given higher yields than the average fund in 

the same region, while the North American fund gave less yields than the average fund that invests in 

the same region. 

 

The fund analyzer was more positive to the China fund, due to its appeal to the investor. 
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Definitioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asien 4 tigrar Innefattar de fyra framgångsrika 

tillväxtländerna i Asien, länderna Taiwan, 

Singapore, Hongkong och Sydkorea. 

Avanza bank Är en Svensk bank som grundades år 1997 

och är börsnoterat. Har fond och 

aktieverksamhet.  

Fondgruppens index (%) Avkastningen för fonder som investerar i 

samma region samt liknande bolag som de 

utvalda fonderna 

Fondens index (%) Fondens totalavkastning  

Portföljens avkastning Är detsamma som fondens avkastning 
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1. Introduktionskapitel 

1.1. Inledning 

Uppsatsen innefattar en utvärdering av två fonder, anledningen till valet av fonder från USA och Kina är 

att båda länderna idag ses som ekonomiska stormakter. De anses dessutom vara konkurrenter till 

framtidens ekonomiska stormakt. Vilket var en bidragande faktor till valet av fonder. 

 

Uppsatsens fokus ligger däremot på de utvalda fonderna och det är dessa som analyseras och diskuteras. 

Syftet med att ha en kort beskrivning av länderna Kina och USA i bakgrunden är att det kan ses som 

intressant för läsaren att få lite information om respektive land. 

1.2. Bakgrund 

Allt fler väljer att investera sina pengar i fonder, sparandet i fonder är idag Sveriges vanligaste sparform. 

85 % av den svenska befolkningen mellan 18-74 år sparar idag i fonder på ett eller annat sätt. Vanligast 

är det genom premiepensionssparandet, men utöver detta sparar 71 % i fonder.
1
   

 

Fördelen med att spara i fonder är riskspridningen, en vanlig aktiefond måste enligt grundreglerna 

investera i minst 16 olika aktier
2
vilket gör att risken automatiskt minskar vid investering i fond, jämfört 

med investering i aktier. En annan fördel som gynnar investeringen i fonder är att man kan spara mindre 

belopp i fonder än i aktier. I övrigt är det väldigt lätt att spara i fonder eftersom de flesta banker har 

fondverksamhet och erbjuder ofta ett stort urval av fonder. Alla kan spara i fonder även folk som inte är 

insatta i fonder eftersom det finns en fondförvaltare som tar hand om allt praktiskt som gäller fonden 

som investeringen sker i. 

 

Investeraren bestämmer själv hur mycket han/hon vill investera i fonden, det kan vara mycket eller lite 

pengar. Detta är beroende på investerarens vilja. Varje krona som investeras omvandlas till andelar i 

fonden.
3
  

 

Med hjälp av olika informationskällor som text-tv, dagstidningar eller internet kan man idag följa 

fondernas utveckling och ha en uppfattning eller bakgrund om olika fonder innan man börjar investera i 

någon fond.  

 

Intresset för USA fonder har minskat på senare år, en av anledningarna är att USAs rykte blivit sämre 

samt att de senaste årens försvagning av dollarn gör att innehavet automatiskt blir mindre värd för 

svenska investerare då dessa fonder investeras med USD som valuta.  Ett exempel på en USA-fond är 

SGAM Fd Equities US Concentrated Core A Acc som är en regionfond som investerar i stora  

Nordamerikanska bolag i olika branscher. Fonden startades år 2002.    

 

För Kinafonders del har intresset däremot höjts, en av anledningarna är att Kinafonder visat god 

avkastning under de senaste åren och i kombination med att landet ses som ett spännande tillväxtland 

har fler investerare valt att investera sina pengar i Kinafonder.    

 

                                                 
1
 http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/Artikel-Fondskolan-del-1-Fonder---Sveriges-

vanligaste-sparform-/ 
2
 http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/Artikel-Fondskolan-del-1-Fonder---Sveriges-

vanligaste-sparform-/ 
3
 http://www.faktaomfonder.se/spara-i-fonder 
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Baring Hong Kong China Fund USD Inc är ett exempel på en regionfond som främst investerar i stora 

kinesiska bolag i tillväxtlandet Kina. Fonden startades år 1982. Fonden satsar på en långsiktig ökning.  

 

USA är idag en av världens rikaste länder och landets BNP gör landets ekonomi till den största i 

världen. USA har dessutom världens största aktiemarknad. Nästan hälften av det globala börsvärdet är 

noterat på de amerikanska börserna. De största börserna i USA är Nasdaq och New York Stock 

Exchange (NYSE).  USA har länge varit och är till viss del fortfarande världsekonomins draglok. Dock 

har flera stora konkurrenter kommit på senare år. En av de största är Kina. 

 

Kina innehar idag tredjeplatsen på listan om världens största ekonomi, efter USA och Japan, men med 

en genomsnittlig BNP-tillväxt på 9-10 % per år spås det att Kina inom den närmaste 15 års period 

kommer att gå om USA som världsekonomins draglok.   

 

Det är Kina vars ekonomi växt kraftigast. Det är främst efter 1990-talet Kinas ekonomi växt som mest. 

Det var då de två officiella aktiebörserna startades i Kina, Shanghaibörsen och Shenzhenbörsen. 

 

Sedan dess har investeringarna i Kina växt på allvar samtidigt som USA har kämpat med stora 

budgetunderskott. Även intresset för Kinafonder har ökat samtidigt som investerare sparar allt mindre i 

USA-fonder, detta har sin grund i att USA:s rykte de senaste åren försämrats och landet lidit av en ökad 

arbetslöshet som skedde på grund av den dåliga ekonomin, samtidigt som investeringar i tillväxtlandet 

Kina allmänt ses som mer spännande med bättre avkastningsmöjligheter.       

1.3. Problemformulering 

En investerare brukar ha som mål att uppnå en så hög avkastning som möjligt och vill investera i den 

fonden som enligt investeraren är det bästa valet. Det finns dock ett stort utbud och mycket tillgänglig 

information om olika fonder, vilket gör att det kan vara svårt för investeraren att välja vilken fond som 

är bra att investera i och även från vilket land, vilket leder till följande problemformulering.  

 

Vilken av de två utvalda fonderna (Baring Hong Kong China Fund (Kinafond) eller SGAM Fd Equities 

US Concentrated Core A Acc (USA-fond) ses som den bästa investeringen samt ge den högsta 

avkastningen och vad kan orsakerna vara till detta resultat? 

1.4. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utvärdera två utvalda fonder från två olika länder i avseende på risk och 

avkastning. Samt att dra slutsatser om vilken av de två utvalda fonderna som det är bäst att investera i.  

1.5. Avgränsningar 

Avgränsningen består av att jämföra Baring Hong Kong China Fund med SGAM Fd Equities US 

Concentrated Core A Acc. Fonderna som skall jämföras är fonder som investerar i stora bolag i 

respektive land (Kina och USA). Detta för att på ett rättvist sätt kunna jämföra de två olika fonderna. 

Båda dessa fonder finns i Avanza banks sortiment, anledningen till detta är att en fondanalytiker från 

Avanza då kan besvara på frågor om de två olika fonderna. Beräkningarna är endast från data under 5års 

perioden 2005-2009.  
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1.6. Urval 

Urvalet består av fonden Baring Hong Kong China Fund USD Inc
4
 och SGAM Fd Equities US 

Concentrated Core a Acc
5
. 

 

Enligt Morningstar investerar USA-fonden 100 % i Nordamerika och Kinafonden investerar 96,62% i 

Asien. SGAM Fd Equities US Concentrated Core A Acc är en typ av  regionfond då den investerar 100 

% i Nordamerika. Även Baring Hong Kong China Fund USD Inc är en typ av regionfond då den 

investerar i delar av Asien. Gemensamt för båda är att de är aktiefonder. 

 

Baring Hong Kong China Fund USD Inc innehav:  
 

Tillgångsfördelning : 
1 Asien, ej 4 Tigrar 91,01 

2 Asien, 4 Tigrar 5,61 

3 Euroland 1,62 

4 Latinamerika 0,97 

5 Europa, ej Euroland 0,73 

6 Mellanöstern + Afrika 0,05 

 

 
 

 
 

 

Fondens största innehav: 
1 China Construction Bank Corporation 8,59 

2 China Life Insurance Company, Ltd. 5,89 

3 Bank Of China Limited 5,16 

4 Tencent Holdings Ltd. 4,75 

5 China Shenhua Energy Company Limited 3,98 

6 Kunlun Energy Company Ltd 3,96 

7 China Mobile Ltd. 3,71 

8 Lenovo Group, Ltd. 2,48 

9 Ctrip.com International, Ltd. ADR 2,46 

10 Övrigt 59,03 
 

 

 
 

 

 

 

                                                 
4
 https://www.avanza.se/aza/fonder/fondholdings.jsp?orderbookId=68&savingsCase= (2010-10-26, 11:27) 

5
 https://www.avanza.se/aza/fonder/fondholdings.jsp?orderbookId=1576&savingsCase= (2010-10-26, 11:27) 



10 

 

Innehav branscher : 

1 Finansiell service 41,07 

2 Energi 14,47 

3 Telekommunikation 11,41 

4 Konsumentservice 7,21 

5 Konsumentvaror 7,09 

6 Företagsservice 7,05 

7 Industrivaror 4,90 

8 Hårdvara 4,75 

9 Allmännyttigt 1,41 

10 Övrigt                0,66 

  

 

 

 

SGAM Fd Equities US Concentrated Core a Acc innehav: 
Tillgångsfördelning: 
1 Nordamerika 

 

 

100,00 

 
 

Fondens största innehav: 
1 Apple, Inc. 5,53 

2 Google, Inc. 5,22 

3 Visa, Inc. 4,48 

4 Gilead Sciences, Inc. 4,27 

5 CH Robinson Worldwide, Inc. 4,23 

6 Qualcomm, Inc. 4,10 

7 Varian Medical Systems, Inc. 4,08 

8 Cognizant Technology Solutions Corporation A 3,97 

9 Amazon.com, Inc. 3,81 

10 Övrigt 60,31 
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Innehav branscher: 
1 Läkemedel 16,97 

2 Industrivaror 13,51 

3 Energi 11,01 

4 Företagsservice 10,94 

5 Konsumentservice 10,17 

6 Hårdvara 9,76 

7 Mjukvara 9,35 

8 Telekommunikation 8,25 

9 Finansiell service 6,87 

10 Övrigt 3,18 

 
 

 

 
 

 

 

 

1.7. Begrepp 

1.7.1. Vad är en fond? 
En fond är en portfölj av olika värdepapper. Dessa värdepapper är vanligtvis aktier eller räntebärande 

värdepapper, men kan även innehålla andra typer av finansiella instrument (ex. optioner). Tanken med 

fonder är att investeraren får en riskspridd portfölj då den investerar i många olika värdepapper och inte 

allt i en aktie.  

 

Från utdelning och kursvinst kommer tillväxten. Utdelningen är beroende på hur framgångsrik fonden 

har varit under året, dessutom kommer utdelningen oftast en gång per år och investeras ofta igen i nya 

fondandelar. När man säljer sina andelar får man sin kursvinst.
6
 

 

1.7.2. Olika typer av fonder: 
Det finns ett antal olika fonder som investeraren väljer beroende på investerarens mål, tidperspektiv och 

hur stor risk investeraren är villig att ta
7
. Några av de huvudgrupper där fonder delas in i är aktiefonder, 

blandfonder, räntefonder och hedgefond.  

 

 
Diagrammet ovan visar hur sparandet i de olika fonderna är i Sverige idag

8
 

                                                 
6
 http://www.aktiespararna.se/lar-dig-mer/Grundskolor/Fondkunskap/Vad-ar-en-fond/ 

7
 http://www.fondspara.se/Fakta-fondsparande/Olika-typer-av-fonder/ 2011-01-02, 15:00 
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1.7.2.1. Aktiefonder:  
I aktiefond skall minst 85 procent av fondförmögenheten investeras i aktier eller i andra aktierelaterade 

instrument med spartid på minst 5-7 år. Investerarens andel i aktien ökar när den underliggande aktiens 

värde ökar.  

 

Aktiefonder kan ha olika placeringsinriktningar till exempel Sverigefonder som endast placeras i 

svenska aktier
9
. Landfonder är fonder som placeras i ett och samma land medan fonder som placeras i 

en geografisk region som Norden, Europa, Nordamerika eller Östeuropa kallas för regionfonder.  

Däremot kallas de fonder som placeras över hela världen för globalfonder. Läkemedelsfond är ett 

exempel på en branschfond.  

 

1.7.2.2. Blandfonder: 
Blandfonder är fonder som placerar i både aktier och räntebärare värdepapper.

10
 

 

En blandfond kan ge mer avkastning på långsikt än räntefonder och det är fondens förvaltare som 

bestämmer fördelningen mellan räntor och aktier. Den som vill ha en medelhög risk kan investera i en 

blandfond. Tar man högre risk med större andel aktier kan det leda till en högre avkastning. 

 

1.7.2.3. Räntefonder: 
Räntefonder är fonder som endast investerar i räntebärare värdepapper, till exempel obligationer. Detta 

anses vara ett sätt att låna ut pengar från till exempel kommuner eller staten. Om räntan stiger på kort 

sikt då sjunker räntefondens värde och då stiger räntefondens värde om räntan sjunker.  

 

Räntefonder påverkas av valutakurserna, det vill säga om man investerar i en räntefond i USA då kan 

räntefonden minska i värde när det blir nedgång i dollarn. 

Korta räntefonder har låg risk medan långa räntefonder har hög risk som ger större möjligheter till högre 

avkastning än korta räntefonder. 

 

Har fondförvaltaren svårt att välja mellan antingen kort räntefond eller lång räntefond så kan han/hon 

investera i den så kallade varierande räntefonder, och då kan fondförvaltaren själv välja löptiden på 

placeringen och för att kunna få hög avkastning över tiden. 

 

1.7.2.4. Hedgefonder: 
Hedgefondens utveckling beror mest på hur finansmarknaden rör sig och inte hur utvecklingen är på 

räntemarknaden eller aktiemarknaden. Det finns fria placeringsregler när man investerar i en hedgefond. 

 

För att kunna få bra avkastning som möjligt vid både marknadens ned- och uppgångar så kan olika 

aktierelaterade instrument användas. Vissa hedgefonder tar höga risker och vissa andra hedgefonder tar 

låga risker.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         
8
 http://www.fondspara.se/Fakta-fondsparande/Olika-typer-av-fonder/ 2010-10-25, 17:15 

9
 http://www.fondspara.se/Fakta-fondsparande/Olika-typer-av-fonder/ 2010-10-25, 17:15 

10
 http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/sa-har-sparar-du/sparformer/fonder/blandfonder/index.htm  

2011-01-05 14:58                                              
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1.7.3. Risk 
Det finns alltid risk när man investerar i fonder och placeringen kan både öka och minska i värde. Det 

sker alltså svängningar i avkastningen, men däremot ger ett mått av risk en möjlighet till högre 

avkastning. Man ska inte undvika att ta risk på sparandet eftersom den anses vara grunden till framtiden, 

det vill säga att när man tar en risk då kan man få en möjlighet till en bra värdeökning. 

 

Det måste finnas en varningstext i all marknadsföring som kan tala om ifall det finns en risk som 

riskerar att värdet på en fond antingen ökar eller minskar i värde. Man kan säga att det finns ett positivt 

samband mellan avkastning och risk, eftersom högre risk i vissa fall leda till högre avkastning om det 

går bra för fonden.  

Konjunktur och räntor kan vara två faktorer som påverkar sparandets framtid. 

 

1.7.3.1. Olika typer av risker 
Det finns flera olika typer av risker, till exempel inflationsrisk, marknadsrisk, branschrisk, ränterisk, 

ekonomisk risk och valutarisk. 

 

Inflationsrisk: 

Sparandets värde kan försvagas på grund av denna risk. Denna risk leder till att varor blir dyrare och att 

man får mindre varor för pengarna jämfört med vad man fått tidigare vid placeringen
4
. 

 

Marknadsrisk: 

Marknadsrisk kan uppstå när man investerar på aktiemarknaden, och det kan leda till att värdet på hela 

aktiemarknaden kan sjunka på grund av till exempel världshändelser, konjunktursvängningar eller 

tillgång på kapital. 

 

Branschrisk: 

Denna risk uppstår när det sker nedgångar inom en viss bransch. 

 

Ränterisk: 

Det gäller inte alltid att högre risk kan ge högre avkastning på räntemarknaden. Fondens värde och 

placeringar kan påverkas av förändringen på räntenivån, och dessutom kan en räntehöjning leda till att 

börsen påverkas negativt medan den påverkas positivt med sänkning av räntan.   

 

Ekonomiskrisk: 

Valutarisk, ränterisk och prisrisk kan ingå i den ekonomiska risken, eftersom den handlar om ökade eller 

minskade el- och bränslepriser. Dessutom kan fonder påverkas av prisrisk på olika sätt. 

 

Valutarisk: 

När växelkursen ändras påverkas den svenska kronans värde när investeringen görs i utländska 

värdepapper. Man får en exponering mot den amerikanska dollarn när man investerar i en 

Nordamerikafond som köper amerikanska värdepapper. Stärks dollarkursen då ökar fondens värde i 

svenska kronor. 
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1.8. Morningstar 

År 1984 bildade Joe Mansueto, majoritetsägaren av det amerikanska bolaget Morningstar Inc, bolaget i 

sin lägenhet i Chicago. Tretton år senare, det vill säga år 1997 lanserades fondinformationen på internet 

för första gången i USA. År 1999 var Sverige det första landet i Europa som använde Morningstar som 

informationskälla om olika fonder.  

 

Morningstar publicerar tillförlitlig, jämförbar och tillgänglig information om svenska och internationella 

värdepappersfonder. Syftet med Morningstar är att låta investerarna jämföra olika värdepappersfonder, 

och dessutom är den världens största utgivare av information, analys och rating av fonder och detta är på 

grund av en snabb tillväxt och en lång rad förvärv. 

 

Den svenska internetsidan bytte namn från Fondstar till Morningstar Sweden och idag har Morningstar 

sin verksamhet i 19 länder, men merpartens omsättning är fortfarande i USA.  

 

År 2005 blev Morningstar Inc börsnoterad på Nasdaq. 
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2. Metod 

2.1.  Vetenskapliga angreppssätt 

Undersökningen utgår ifrån två olika metodiska angreppssätt för insamling av information. Dessa är 

kvalitativa och kvantitativa undersökningar som är en del av undersökningens grund och som kommer 

att spela en stor roll i studiens resultat. 

 

Man kan säga att med kvalitativ undersökning svarar man på frågorna, ”hur” och ”varför”, medan den 

kvantitativa undersökningen svarar på ”hur mycket” och ”hur många”. 

 

De två metoderna skiljer sig åt men på något sätt kompletterar de varandra. 

 

2.1.1. Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod kallas för direkt data eller mjuk data som är ett sätt att undersöka ett fenomen genom 

att till exempel genomföra ett begränsat antal intervjuer med ett begränsat antal frågor som syftar till att 

få rikare insikt och förståelse, för till exempel ett problemområde. Detta bygger alltså på en öppen 

dialog mellan intervjuaren och intervjupersonen för att på så sätt kunna få lämpliga svar som möjligt 

som ligger till grund för studiens resultat och diskussion. 

  

När man använder sig utav kvalitativa undersökningar får man en analys som består av texter, ord och 

symboler det vill säga att man analyserar vad för resultat man får av intervjun.  

 

Andra former av kvalitativ data kan vara texter, fotografier eller fältanteckningar. Innan kvalitativa data 

analyseras måste den organiseras och förberedas.  

 

All originalmaterial bör kopieras när man bearbetar med en kvalitativ undersökning eftersom kvalitativa 

data kan vara svår att ersättas därför bör alla datafiler, visuella bilder eller bandinspelningar kopieras. 

Vid till exempel en intervju bör intervjuaren ha en bred högermarginal för att notera eller kommentera 

vid sidan om texten.  

 

2.1.2. Kvantitativ metod 
Kvantitativ metod kallas för indirekt data eller hård data som man samlar in med hjälp av olika 

beräkningar av givna siffror som vi kommer att ta upp i vår teori för att kunna förbättra vår teori. Den 

kvantitativa metoden fokuseras på antal, mängd och frekvens som sedan kan analyseras statistiskt.
11

  

 

Syftet med denna metod är att få komplement till den kvalitativa undersökningen för att kunna dra 

lämpliga och relevanta slutsatser.  

 

För att forskaren prövar om sitt undersökningsresultat så ska det fenomen som ligger till grund för 

undersökningen orsaksförklaras och detta gäller hela enheten som forskaren vill uttala sig om, och det 

anses vara ett syfte med den kvantitativa undersökningen.
12

 

 

Morningstar är en tillförlitlig informationskälla som kan ge oss lämpliga svar på våra funderingar 

angående de två olika fonderna. 

 

                                                 
11

 Christensen et al 2001, s.67 
12

 Andersen 1998, s.31 
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Det finns olika typer av kvantitativ data som forskaren måste vara medveten om innan han/hon börjar 

använda kvantitativa data i undersökningen. Vissa typer av data kan fungera med vissa statistiska 

tekniker, och dessa typer av data delas upp i sex olika rubriker. De första fyra mätnivåerna är uppdelade 

av Stevens (1946). Dessa är nominalskalenivå, ordinalskalenivå, intervallskalenivå och kvotskalenivå. 

Forskarna måste vara medvetna om vilken typ av data de arbetar med och försöka kunna förstå att det 

finns möjligheter och begränsningar som är förknippade med numeriska data. 

2.2. Val av metod 

Valet av metoder beror främst på att få en tydlig och tillförlitlig information och analys av båda 

fonderna. 

 

Den kvantitativa ansatsen är i form av datainsamling från Morningstar, som är en populär källa där olika 

fonder jämförs och information om fonder finns. För att kunna läsa så mycket artiklar som möjligt var 

det viktigt att söka på internet om båda fonderna för att kunna samla in information som hjälper och 

stödjer uppsatsen.  

 

Veteskapliga böcker är en rik informationskälla som hjälper uppsatsen att få rätt och tillförlitlig 

information som möjligt.  

 

Den kvalitativa ansatsen, intervju, används för att kunna få rätt information om de olika fonderna och 

därefter analysunderlag. Dessutom användes olika vetenskapliga böcker för att hitta relevanta metoder 

och teorier samt fakta. 

2.3. Motiv för val av metod   

Syftet med intervjun är att undersöka vad en ”expert” anser är bäst att investera i, av de utvalda 

fonderna. 
 

Skälet till en intervju med en förvaltare på Avanza Bank är att ställa frågor om de båda fonderna som 

undersöks i studien. Samtidigt kan vi ta reda på vilka faktorer som påverkar de olika fonderna både 

positivt och negativt. 

 

De som jobbar med fonder har mest kunskaper om fonder och är mest insatta i dem och de anses vara en 

av de bästa informationskällorna som vi kan vända oss till.   

 

Morningstar används för att få tillförlitlig och korrekt information om de utvalda fonderna samt de 

underliggande värdepapperna. De valda fonderna kan jämföras med varandra för att kunna dra slutsatser 

om vilken fond som anses vara bäst att investera i, samt har gett den högsta avkastningen och till vilken 

risk.  
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2.4. Datainsamlingsmetod 

Primär- och sekundärdata är exempel på datainsamlingen som krävs för att kunna få tillförlitlig och 

lämplig information till studien och dessa sker på två olika sätt som tas upp i enskilda punkter. 

 

1. Insamling av primär data  

Denna studie bygger på primär data som består av en intervju med fondförvaltare på Avanza Bank som 

kan ge oss tillförlitlig information och relevant resultat. Detta blir en grund att dra slutsatser om de två 

fonderna som undersökningen avser som bidrar till ett relevant resultat. 

 

Samtidigt kan vi genom vår intervju ställa frågor som handlar om de två fonderna respektive ländernas 

ekonomi och sedan dra slutsatser som bygger vår studie.  

 

2. Insamling av sekundär data 

Insamlingen av sekundär data sker på olika sätt. Det första sättet är att hitta fakta och information från 

Internet, som till exempel gamla uppsatser och analyser från Morningstar.  

 

Morningstar hjälper oss att jämföra utvecklingen hos de två olika fonderna som undersökningen avser. 

Morningstar är den bästa källan för att kontrollera fondernas utveckling. 

 

Det andra sättet av sekundärdata insamling är att hitta fakta från vetenskapliga böcker, och relevanta 

artiklar om både USA- och Kinafonder. 

2.5. Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet mäter på ett tillförlitligt sätt medan validitet mäter det som är relevant i sammanhanget. Man 

ska alltid försöka få hög validitet och reliabilitet i en undersökning. 

Båda reliabilitet och validitet gör att man alltid ska kritiskt granska för att avgöra om undersökningen 

innehåller tillförlitlig eller giltig information vid insamling av data  

 

2.5.1. Reliabilitet 
 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet som ger ett reliabelt mätresultat om samma resultat ges vid en 

upprepad mätning vid olika tillfällen. Som exempel kan vara att en klocka kan ibland dra sig före och 

ibland efter då har det inte någon tillförlitlighet. Får man ett svar i en situation och ett annat svar i en 

annan situation leder det i alla fall inte till tillförlitlighet (eller reliabilitet). 

 

Man kan intervjua och ställa samma frågor till två eller fler personer och då kan man mäta deras svars 

reliabilitet och kontrollera ifall deras svar ger likadana resultat, då kan det betyda att undersökningen ger 

en hög reliabilitet.  

 

Reliabiliteten på till exempel skalor och test kan kontrolleras med den så kallade test-retest. Det betyder 

att samma test ges en tid efter det första tillfället. Man kan också kontrollera reliabiliteten med den så 

kallade split-halv-metoden. Med den metoden kan man jämföra resultatet eller svaret på exempelvis en 

test där man delar upp frågor i två delar som passar varandra. 
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För att uppnå en hög reliabilitet inhämtades data om de två utvalda fonderna från Morningstar. En 

intervju med ett begränsat antal frågor skulle kunna jämföras med insamling av data för att kunna 

avgöra om undersökningen har en hög eller en låg reliabilitet.  

 

Vi ansåg att det skulle vara mer tydligt för vårt resultat ifall vi koncentrerar oss på en fond från varje 

land som förvaltas i en och samma bank, Avanza Bank, och jämföra dem med varandra för att kunna dra 

generella slutsatser om respektive fond. 

 

2.5.2. Validitet 
Med validitet menas giltighet. Giltighet förklarar hur teorin och empirin överensstämmer och om 

metoder och data är riktiga. I grunden handlar validiteten om att hantera och diskutera de fel som 

uppstår i undersökningen.  

 

En fråga saknar validitet om den inte är reliabel, samtidigt behöver inte validiteten vara hög bara för att 

reliabiliteten är hög. Det är mycket komplicerat när det gäller mätning på validiteten men den kan mätas 

på olika sätt. 

 

Forskaren måste i sin forskning visa att han/ hon har riktiga resultat annars kan man inte sätta tilltro på 

dem. Finns det ingen verifiering i forskningen så kan forskningen ha ont om trovärdighet.  

För att läsaren ska ha förtroende till forskningen därför måste forskningen grunda sig på olika metoder 

och tillvägagångssätt som kan vara ett utgångsläge för en bra och riktig forskning.  

 

Den sekundära datainsamlingen består av data som är inhämtad från Morningstar, eftersom denna 

informationskälla anses vara den största oberoende utgivaren av information, analys och rating av 

fonder. Morningstars information är korrekta eftersom många ekonomer och investerare litar på denna 

informationskälla när de vill undersöka utvecklingen hos olika fonder. 

 

2.6. Alternativ metod 

Ett exempel på alternativ metod kunde vara en enkätundersökning men detta valdes bort. Problemet med 

att välja rätt målgrupp var ett skäl till att inte genomföra enkätundersökningen. Detta skulle leda vidare 

till felaktig insamling av information med otillförlitliga svar. 

 

Tidsbrist är ett annat skäl, det vill säga att det tar lång tid med att dela ut enkäterna till någon utvald 

målgrupp. 

 

De valda metoderna, det vill säga intervjun samt datainsamlingen ansågs mer tillförlitliga och mer 

lämpliga för ett relevant resultat än de andra metoderna, exempelvis att ta korrekt information om 

angivna siffror från Morningstar som skulle ge högre validitet än att fråga studenter. 
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2.7. Källkritik 

Man ska alltid försöka jämföra de tankar man har om verkligheten med data om verkligheten som 

undersökningar innehåller. Den källkritiken gäller alla källor till exempel intervjuer, statistik, 

arkivhandlingar etc.  

 

Källkritik anses vara urvalsmetod där man samlar in data eller information som är bra och tar bort det 

som inte är bra. Syftet med källkritik är att bestämma om källan mäter det den utger sig för att mäta.
13

 

 

Vi har vänt oss till Morningstar för att kunna få tillförlitlig information om båda valda fonderna som 

undersöktes i studien. Vissa av de litteraturer som vi lånade gav oss inte stor nytta eller hjälp jämfört 

med Internet, eftersom det är alltid lättare och snabbare att hitta information/fakta från internet än från 

litteraturer. Vissa litteraturer saknade den informationen som vi sökte, därför kritiseras vissa av de 

böcker som vi lånade. Eftersom bara en mejlintervju med endast en fondanalytiker har gjorts då kan det 

inte betyda att undersökningen ger en hög reliabilitet då det ingen jämförelse av svar eller resultat av 

olika fondanalytiker har skett.  

 

Det är ganska svårt att använda sig utav vetenskapliga artiklar då är det lite komplicerat och hitta de 

nödvändiga sidorna där det finns viktig information. 

 

Olika hemsidor kan ge olika förklaringar/betydelse av vetenskapliga ord, därför behövde vi jämföra 

information från två olika källor för att kunna bedöma ifall informationen stämmer och för att kunna få 

tillförlitlig information som möjligt som förstärker vår studie. 

 

Det är alltid viktigt att kritisera källorna som används i undersökningen, speciellt när man intervjuar 

någon i vårt fall, en fondanalytiker, för att den intervjuade försöker alltid prata om de positiva sidorna 

om deras fonder eller bank. Därför måste man vara noggrann genom att undersöka att informationen 

som man samlade in är riktiga. 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Att utreda forska och rapportera. 2001.s.38 
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3. Teori 

3.1. Utvärderingsmått 

3.1.1. Standardavvikelse     
Standardavvikelse är det vanligaste måttet att mäta risken för en specifik aktie eller fond.  

 

Standardavvikelsen används som ett mått på fondens avvikelse från sin medelavkastning under en given 

tidsperiod. Vilket innebär att vid avkastningar som ligger nära medelavkastningen blir 

standardavvikelsen låg. Vid avkastningar som ligger långt ifrån medelavkastningen blir 

standardavvikelsen hög.  

 

Hög standardavvikelse innebär en förhöjd risk i fonden. Vilket innebär en högre risk att fonden minskar 

i värde, men kan även ses som bättre möjligheter till en högre avkastning. 

 

Formel 

   
        

     
 

 

  =Avkastningen en viss period (return) 

 =Medelavkastningen under hela perioden 

T=Tiden i antal år 

 

3.1.2. Total avkastning  
Den totala avkastningen är investeringens totala avkastning från en given startpunkt till en given 

slutpunkt. 

 

Den totala avkastningen beräknas genom att dividera fondens värde vid periodens slut med fondens 

värde vid periodens start.   

 

Formel 

       
         

          
        

 

Total = Totalavkastning 

Kursvärde= Kursvärde vid slut 

Kursvärde1=Kursvärde vid start 

 

Alternativ formel (HPR-Holding period return) 

                                    
 

  =Avkastningen en period 
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3.1.3. Genomsnittlig avkastning 
Man kan räkna ut den genomsnittliga avkastningen genom att räkna ut den geometriska avkastningen, 

eller den aritmetiska avkastningen. Skillnaden är att den aritmetiska avkastningen endast tar fram ett 

genomsnitt på den totala procentuella värdeökningen och inte tar hänsyn till ränta på ränta effekten.  

 

Aritmetisk avkastning 

                                
 

  =Avkastningen en period 

T=Tid i antal år 

 

Fördelen med geometriska avkastningen är att den tar hänsyn till ränta på ränta effekten. 

 

Geometrisk avkastning 

                   
 
 
 
 
   

 

HPR (Holding period return) =Total avkastning 

T=Tid i antal år  

 

Då man beräknar den geometriska avkastningen blir avkastningen alltid lika med eller mindre än den 

aritmetiska avkastningen. Den geometriska avkastningen är ett mer korrekt och rättvisande mått av 

genomsnittlig avkastning och används därför enbart i uppsatsen. 

 

3.1.4. Sharpekvoten (   : 
Sharpkvot är ett mått på avkastning fonden har haft relaterat till risken. Sharpekvoten används som ett 

mått för att riskjustera avkastningen.     

 

Sharpekvoten beräknas genom Portföljens/fondens avkastning minus den riskfria räntan, delat med 

standardavvikelsen för portföljen. 

 

   
     

  
 

 

  =Portföljens avkastning (%) 

  =Den riskfria räntan (%) 

  =Standardavvikelsen för portföljen 

 

Ju högre en Sharpekvot en fond har desto bättre är den riskjusterade avkastningen. 

 

3.1.5. Jämföra fondindex med fondgruppers index i respektive region.  
 

Innebär en jämförelse mellan fondens avkastning (index), med den genomsnittliga avkastningen för 

andra fonder som investerar i samma region under samma period.  

3.2. Teorikritik 

Idag används många utvärderingsmått som ligger till grund för många forskningar och undersökningar. 

Det finns inte en självklar anledning hos någon teori angående sambandet mellan risk och avkastning, 

det vill säga varför man får en hög avkastning när man tar en hög risk.  
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Den aritmetiska avkastningen tar inte hänsyn till ränta på ränta effekten och anses vara orättvisande 

mått, därför gjordes inga beräkningar på den aritmetiska avkastningen då den inte skulle ge en stor 

hjälp/nytta till uppsatsens resultat.  

 

En teori valdes bort på grund av brist i information som ledde till fel beräkningar. Denna teori är 

CAPM-modellen. Denna teori skulle ge samma svar som Sharpekvoten eftersom båda mäter fondens 

avkastning i förhållande till risk.   

3.3. Tidigare forskning 

År 1952 presenterade Harry Markowits sin artikel, Portfolio Selection, som handlar om sambandet 

mellan avkastning och risk, och hur man ska välja den portföljen som ger en hög avkastning genom att 

hålla risken nere. Grundtanken bakom portföljvalsteorin är att investeraren vill uppnå en så hög 

avkastning som möjligt genom att ta en låg risk. Genom att investeraren varierar sin portfölj i olika 

tillgångar kan investeraren minimera risken när man investerar i någon fond. Samtidigt kan investeraren 

maximera avkastningen genom att investera i de tillgångar som kan ge en hög avkastning och ger bättre 

avkastning på sikt.
 14

  

 

Alla investerare satsar på att uppnå en hög avkastning, och oftast kan en hög avkastning vara förbunden 

med en hög risk.  

 

År 1966 presenterade William F Sharpe sin artikel som handlar om en jämförelse mellan 34 aktiefonder 

som har funnits mellan åren 1954-1963. Denna undersökning riktade sig till att undersöka förhållandet 

mellan fondernas avkastning och deras risker. Dow-Jonesbörsen var det marknadsindexet som användes 

vid bearbetningen med denna undersökning. Resultatet av Sharpes undersökning visade att elva fonder 

av totalt 34 fonder gick bättre än marknadsindexet, Dow Jonesbörsen, medan resten, det vill säga 

tjugotre fonder gick sämre än Dow Jonesbörsen.  

 

Ett frågetecken hade uppstått gällande resultatet därför jämförde Sharpe fonderna före avgiftsavdraget. 

Då visade det att nitton fonder gick bättre än Dow Jonesbörsen och femton gick sämre. 

Undersökningens slutsats enligt Sharpe visade att fondernas avkastningar berodde mest på fondernas 

avgifter och strategier som fondförvaltarna väljer samt att kapitalmarknaden har blivit mer nyttiga.
15

 

 

År 1999 publicerade Lu Zheng sin artikel, Is Money Smart? Uppsatsen handlade om investerarnas 

skicklighet när det gäller fondernas utveckling och prestation. Lu Zheng studerade om investerare är 

smarta och väljer den rätta fonden som ger bättre avkastning och med hjälp av olika finansiella nyckeltal 

kom Zheng fram till att om nytt kapital i form av pengaflöde sker i fonder kan oftast gå bättre än fonder 

som blir av med gammal kapital. 

 

Zhengs slutsats riktades på fondinformationen som investeraren får innan investeringsbeslutet sker och 

inte berodde på de makroekonomiska omständigheterna.
16

  

 

  

                                                 
14

 http://biblioteket.ehl.lu.se/olle/papers/0000178.pdf 
Portfolio Selection, Journal of Finance, Vol. 7, No. 1, (1952) s. 77-91. 
15

 Mutual Fund Performance, Journal of Business, Vol. 39 No. 1 (1966): s.119-138 
16

 Is Money Smart? The Journal of Finance, Vol 54, No.3. (1999) s. 901 – 933 
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4. Resultat  

4.1. Intervju 

Claes Hemberg jobbar som sparekonom på Avanza Bank och vi vände oss till Hemberg för att få svar på 

frågor angående de utvalda fonderna och vad som kan påverka fondernas utveckling. Frågorna 

besvarades genom mejlkontakt, istället för den tidigare nämnda personliga intervjun.  

 

Avanza Bank är en bank som har Baring Hong Kong China Fund och SGAM Fd Equities US 

Concentrated Core A Acc i sitt sortiment och endast säljer vidare fonderna till kunder. Förvaltningen, 

det vill säga byte av underliggande värdepapper och förändring av portföljen sker helt av 

kapitalförvaltaren Baring samt SGAM.   

 

Avanza bank valde att ha Baring Hong Kong China fund som en del av sitt sortiment eftersom den ses 

som en global kändisfond samt att det är viktigt för en bra bank att ha enligt Hemberg. Samtidigt som 

valet av SGAM Fd Equities US Concentrated Core A Acc inte hade något bakomliggande motiv. 

 

Hemberg menar att intresset för Baring Hong Kong China Fund främst är på grund av att dess historik 

imponerar och investeringar i den delen av världen lockar. Många investerare lockas av Baring Hong 

Kong China Fund medan SGAM Fd Equities US Concentrated Core A Acc i dagsläget inte alls är lika 

intressant enligt Hemberg.  

 

”USA är iskallt hos svenska folket” –Claes Hemberg. 

 

Anledning är att investerare redan investerat en stor del av sitt kapital i USA. Investerare väljer därför 

investeringar i tillväxtlandet Kina, som de dessutom anser som en bättre investering med bättre 

avkastningsmöjligheter. 

 

Vid en investering måste investerare tänka på vissa faktorer innan de investerar i en specifik fond, det 

vanligaste misstaget enligt Hemberg är att spararna lägger för stor andel av sina pengar i en enda fond. 

Det bästa är att högst investera 10-15 % i en regionfond. I övrigt fanns det inget annat specifikt en 

investerare måste tänka på innan man tar initiativet att investera i Kina eller USA. 

 

Fondernas utveckling beror på de underliggande bolagen och värdepapper. Hemberg tror och gissar att 

Kinafonden ger bättre avkastning än USA fonden då Kinas ekonomi stegar framåt med stor ekonomisk 

tillväxt. Men att det samtidigt inte är säkert då USA fondens underliggande värdepapper innefattar 

företag som är världskända, som Apple och fonden med dessa ”spjutspetsar” kan lyckas minst lika bra.  

 

Dock är USAs rykte dåligt hos privatpersoner i Sverige och är orsaken till att väldigt lite pengar 

investeras där.  

 

Vid frågan om det finns något samband mellan landets ekonomiska utveckling och utvecklingen av 

fonder svarade Hemberg att det är självklart att landets ekonomiska utveckling ger ett bättre utrymme 

för avkastning, dock är detta inte säkert. Det kan finnas bolag som växer mycket och i sin tur leder detta 

till att fonden utvecklas bättre.  

 

Slutligen ställdes en fråga om det bästa valet för investering, Baring Hong Kong China Fund, eller 

SGAM Fd Equities US Concentrated Core A Acc. Hemberg anser att Kinafonden passar bättre, eftersom 

Kina är ett stort tillväxtland som dessutom ses som ett naturligt val för investeraren. Detta gäller för alla 

tidsperioder, på en investeringshorisont på ett, fem eller tio år.   
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För fullständiga intervjufrågor se bilaga 1. 

4.2. Kvantitativ undersökning 

4.2.1. Standardavvikelse 

   
        

     
 

 

Baring Hong kong China Fund 
Avkastningen visar hur värdet på fondandelarna utvecklar sig i en given period. Summan av 

avkastningarna under fem års period var 174 %. Medelavkastningen som behövs för att räkna ut 

standardavvikelsen beräknades till 34,8 %.  

 

                     

2009 48,3 13,5 182,25 

2008 -44 -78,8 6209,44 

2007 67 32,2 1036,84 

2006 67,4 32,6 1062,76 

2005 35,3 0,5 0,25 

   174  0  8491,54 

 
År 2005 låg årsavkastningen på 35,3% och under år 2006 hade Baring Hong Kong China Fund sin 

högsta årsavkastning på 67,4 %, år 2007 näst högsta på 67 %, medan år 2008, hade den lägsta 

årsavkastningen på -44 %. Årsavkastningen år 2009 var 48,3%. 

 

Kolumn tre i tabellen visar avkastningen ett år minus den genomsnittliga avkastningen, detta användes 

senare i formeln för att räkna ut standardavvikelsen, att summan blev noll är ett tecken på att våra 

beräkningar stämmer. (för fullständiga beräkningar, se bilaga 2) 

 

Baring Hong Kong China Fund standardavvikelse beräknades till 46,1, vilket anses som en ganska hög 

standardavvikelse. Anledningen till att standardavvikelsen var hög var att avkastningen varierade 

mycket från år till år. 

 

Standardavvikelse: 46, 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGAM Fd Equities US Concentrated Core A Acc 
Summan av avkastningarna under fem års period var 7,2 % (Summan av kolumn 2) och 

medelavkastningen beräknades till 1,44 %.  
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Summan i kolumn 3 (avkastningen minus den genomsnittliga avkastningen) blev noll vilket visar en 

korrekt uträkning.   

 

                     

2009 25,6 24,16 583,71 

2008 -26 -27,44 752,95 

2007 4,7 3,26 10,63 

2006 -20,1 -21,54 463,97 

2005 23 21,56 464,83 

   7,2  0  2276,09 

 
Standardavvikelsen beräknas till 23,9. Även detta är en relativt hög standardavvikelse. 

 

Även fastän det är en standardavvikelse som är mycket lägre än den från Baring Hong Kong China fund 

(46,1) så finns det stora variationer i avkastningen, om man jämför den högsta årsavkastningen och den 

lägsta årsavkastningen. Den högsta årsavkastningen var år 2009 på 25,9 % meden den lägsta var på -26 

% år 2008. De övriga årsavkastningarna var 23% år 2005, -20,1% år 2006 och 4,7% år 2007.  

 

Standardavvikelse: 23,9 
 

4.2.2. HPR (Holding period return)  
HPR är en alternativ formel för den totala avkastningen och den är förändringen i välstånd som 

investeringen följer. 

 

                                    
 

Baring Hong Kong China Fund 
Resultatet på HPR för Baring Hong Kong China Fund blev 2,141, det vill säga 214,1%. Svaret får man 

genom att addera varje avkastning från varje period med 1 och därefter multiplicera avkastningarna med 

varandra minus 1.  
 

HPR: 214,1 % 

 

 

SGAM Fd Equities US Concentrated Core A Acc 
Reslutatet för SGAM Fd Equities US Concentrated Core A Acc blev -0,044, det vill säga -4.4% och detta 

gav oss ett negativt resultat som visar att det blev minus i investeringen, jämfört med resultatet på 

Baring Hong Kong China Fund.   

 

HPR: -4,4 % 

 

 

 

 

 

4.2.3. Genomsnittlig avkastning 
Den geometriska avkastningen tar hänsyn till ränta på ränta effekten och den anses vara ett rättvisande 

mått jämfört med den aritmetiska avkastningen därför valde vi att bara räkna ut den geometriska 
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avkastningen för båda fonderna.   

 

För att räkna ut den geometriska avkastningen adderar man 1 med HPR-värdet som man har fått från de 

två fonderna, som är en alternativ formel för den totala avkastningen. Därefter, upphöjt till 1 delat med 

antal år och slutligen minskar man värdet med 1.  

                    
 
 
    

                         

Baring Hong Kong China Fund 
Resultatet på den geometriska avkastningen för Kinafonden, Baring Hong Kong China Fund, blev 

0,257, det vill säga 25,7 %. 

 

Geometrisk avkastning: 25,7 % 

 

 

SGAM Fd Equities US Concentrated Core A Acc 
USA-fonden, SGAM Fd Equities US Concentrated Core A Acc, fick ett negativt resultat på -0, 0088, det 

vill säga -0,89% 

 

Geometrisk avkastning: -0,89 % 

 

 

4.2.4. Sharpkvoten 
Sharpekvoten är ett mått på fondens avkastning relaterat till risken. Vid beräkningen av sharpekvoten 

ska Portföljens avkastning subtraheras med den riskfria räntan, delat med portföljens standardavvikelse.  

 

   
     

  
 

 

Den riskfria räntan antogs vara 2,8 % för båda fonderna då det är ett givet värde. 

 

Baring Hong Kong China Fund 
Vid beräkning av sharpekvoten blev resultatet för Baring Hong Kong China fund 3,71.  

 

Sharpekvot: 3,71 

 

 

SGAM Fd Equities US concentrated Core A Acc 
Resultatet för SGAM Fd Equities US concentrated Core A Acc var 0,18. 

 

Sharpekvot: 0,18 

 

 

 

 

4.2.5. Jämförelse mellan fondens index och fondgruppens index som investerar i 

samma region. 
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Kina, tillväxt, Fondgruppens utveckling
17

 
 

År Avkastning 

2009 61,2 % 

2008 -42,8 % 

2007 46,5 % 

2006 52,4 % 

2005 31,9 % 

 ∑ 149,2 % 

 

Ser man på den genomsnittliga avkastningen för samtliga fonder som investerar i tillväxtbolag i Kina, 

precis som Baring Hong Kong China Fund, blev den under femårs period 149,2 %.   

 

Fondgruppens index: 149,2 % 

 

 

USA, medelstora bolag, Fondgruppens utveckling
18

 
 

År Avkastning 

2009 28,6 % 

2008 -31,3 % 

2007 0,6 % 

2006 -7,0 % 

2005 29,8 % 

 ∑20,7 % 

 

Ser man på den genomsnittliga avkastningen från fondgruppen (fondgruppens index), vilket innebär 

fonder som investerar i likartade bolag som i SGAM Fd Equities US Concentrated Core A Acc fall är 

medelstora bolag i USA. Fondgruppens avkastning för femårs perioden var 20,7 %.    

 

Fondgruppens index: 20,7 % 

 

 

För fullständiga beräkningar se bilaga 2. 

 

                                                 
17

http://customer.morningstareurope.com/se/catavg/category/default.aspx?catId=504&tab=RANK&sortby=&sortorder=&S
howPercentile=&search=&LastPageURL=../list/smalllist.aspx?catId=504&lastpage=Backa hämtad 2011-01-05 15:00 
18

http://customer.morningstareurope.com/se/catavg/category/default.aspx?CatID=529&lang=SV&lastpage=Backa&LastPa
geURL=../list/smalllist.aspx?catId=529&search= hämtad 2011-01-05 15:00 
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5. Analys och tolkning 
 

Claes Hemberg, sparekonom på Avanza, är väldigt positiv till Kinafonden främst på grund av dess 

historia av goda avkastning, men även att Kina är ett tillväxtland som passar som en naturlig del av 

portföljen och dessutom har investeringar ökat kraftigt i Kina under de senaste åren.  

 

Däremot är USA fonden inte lika populär eller intressant längre, varken från Hemberg eller från 

investerarnas sida, enligt Hemberg.    

 

5.1. Standardavvikelse 

Standardavvikelsen ses som ett mått på risk enligt ekonomer. Men rent teoretiskt är det ett mått på hur 

mycket värdena skiljer sig från medelvärdet/medelavkastningen (se figur 1 och 2). 

 

Standardavvikelsen för Baring Hong Kong China Fund blev 46,1.  

Standardavvikelsen för SGAM Fd Equities US Concentrated Core A Acc blev 23,9.  

 

Figurerna 1 och 2 illustrerar hur mycket årsavkastningarna skiljer sig från medelavkastningen.  

 

 
Figur 1, Baring Hong Kong China Fund, Årsavkastningarnas skillnad från medelavkastningen 
De blå punkterna visar årsavkastningen för respektive år (2005, 2006, 2007, 2008 och 2009). Den röda linjen visar medelavkastningen 
(34,8 %). 
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Figur 2, SGAM Fd Equities US Concentrated Core A Acc, Årsavkastningarnas skillnad från medelavkastningen  
De blå punkterna visar årsavkastningen för respektive år (2005, 2006, 2007, 2008 och 2009). Den röda linjen visar medelavkastningen 
(1,44 %).  
 
 

Årsavkastningarna för SGAM Fd Equities US Concentrated Core A Acc (figur 2) låg närmare 

medelavkastningen vilket gjorde att standardavvikelsen för SGAM Fd Equities US Concentrated Core A 

Acc var lägre än standardavvikelse för Baring Hong Kong China Fund.   

 

Den främsta anledningen till att Kinafonden hade en mycket högre standardavvikelse än USA-fonden är 

just att Kinafonden har större svängningar i avkastningar. Vilket alltså betyder att det i Kinafonden finns 

större risk för svängningar i fonden, både i positiv och i negativ bemärkelse.  

 

På grund av att Kinafondens standardavvikelse är hög innebär det även en förhöjd risk, vilket dock 

innebär att det kan ge större möjligheter till en högre avkastning, jämfört med USA-fonden.  

USA-fonden har ett lägre värde på standardavvikelsen som innebär mindre potentiell till en högre 

avkastning. 

 

Tar man större risk kan det leda till högre avkastning.  

5.2. Avkastning 

Baring Hong Kong China Fund som gav en total procentuell avkastning på 174 % under perioden 2005-

2009, med medelavkastning på 34,8% per år, jämfört med SGAM Fd Equities Concentrated A Acc som 

endast hade en total procentuell avkastning på 7,2 % under denna period med medelavkastning på 

1,44% per år. När man ser detta resultat är det tydligt varför många investerare föredrar att investera i 

Kinafonden framför USA-fonden. 

 
Kinafonden hade en mycket högre högsta årsavkastning (67,4 %) jämfört med USA-fondens högsta 

årsavkastning (25,6 %). Samtidigt som dess lägsta årsavkastning (-44 %) var lägre än USA-fondens 

lägsta årsavkastning (-26 %). 
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Vid tolkning av de årliga avkastningarna ser man att Kinafonden endast hade ett år med negativ 

avkastning under den valda 5 års period, det var år 2008 (-44 %). USA-fonden däremot hade under 

denna fem års period en negativ avkastning år 2008 (-26 %), och även år 2006 (-20,1 %). Anledningen 

till att året 2008 var ett dåligt år för båda fonderna var på grund av att finanskrisen slog till och drabbade 

hela världen, även den svenska börsen drabbades med en nedgång på -42 %.  

 

Det har visat sig under senare år att intresset för Kinafonden har växt. Anledningen är bland annat att 

förtroendet för USA har sjunkit kraftigt och USA har fått ett dåligt rykte efter de senaste årens kriser och 

att Kina trots världsekonomiska kriser fortsatt att producera resultat. Den främsta anledningen är att de 

kinesiska bolagen utvecklas ständigt och det leder till utveckling i den kinesiska fonden. Vilket även 

visas tydligt i årsavkastningarna. 

 

5.3. Risker 

Claes Hemberg sägar att det är landets bolags egen utveckling som påverkar fondens kurs mer än 

landets ekonomi. Men nämner även att bolagen utvecklas när landets ekonomi stegar framåt. Eller 

tvärtom, att bolagen går sämre då landets ekonomi hamnar i kris eller går sämre. Detta kan vara 

anledningen till att både Kina fonden och USA-fonden utvecklades negativt år 2008 då finanskrisen 

drabbade världen.  

      

Claes Hemberg råd är att vara försiktig med att investera mer än 10-15 % i en viss regionfond.  

Dock nämns inget om de politiska eller ekonomiska tänkbara riskerna det finns att investera i Kina eller 

USA. Kina styrs mycket av politiska beslut och detta kan även drabba bolagen. Dessutom har den 

kinesiska staten en hög grad av utlåning till de kinesiska bankerna vilket gör att det finns risk för en 

utlåningskris om de stora utlåningarna fortsätter. 

 

5.3.1. Valutarisk: 
Eftersom båda fonderna handlas med US dollar finns det inte någon risk att valutaförändringar eller 

valutafall i respektive Kina eller USA ska spela roll vid eventuell avkastning.  

 

5.3.2. Marknadsrisk: 
En av de största riskerna för Kina är om de privatägda bankerna inte lyckas betala tillbaka sina lån från 

de statliga bankerna vilket kan leda till en utlåningskris, vilket i sin tur kan leda till att den kinesiska 

aktiemarknaden kan sjunka och Kinas ekonomiska tillväxt inte utvecklas i den förutspådda takten.  

 

5.3.3. Branschrisk 
Det uppstår ingen direkt branschrisk eftersom de två utvalda fonderna har innehav i många olika 

branscher. 
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5.4. HPR 

Holding period return användes som en alternativ formel för att kunna beräkna den totala avkastningen, 

anledningen till att HPR användes istället för total avkastnings formel var för att inga exakta kursvärde 

hittades.  

 

Hade en investering skett år 2005 till år 2009 hade den totala avkastningen på investeringen för 

Kinafonden varit 214,1 % samtidigt som USA-fonden hade haft en total avkastning på investeringen på  

-4,4 %. Den geometriska avkastningen (genomsnittliga) beräknades till 25,7 % för Kinafonden och 

 -0,89 % för USA-fonden. 

 

Vilket visar att en investering år 2005 till år 2009 i USA-fonden hade varit en dålig investering, 

samtidigt som en investering år 2005 till år 2009 i Kinafonden hade varit en väldigt bra investering.  

 

Kinafonden har alltså gått oerhört bra samtidigt som USA-fonden presterat uselt.  

 

 

 
Figur 3, Avkastning: USA-fond, Kinafond 

 

Denna figur illustrerar den totala avkastningen under perioden 2005-2009 gällande både USA-fonden 

och Kinafonden. Vid en investering om 100 kr (y-axel) år 2005 hade Baring Hong Kong China Fund 

varit värd ungefär 314 kr. Vilket visar en hög avkastning. Hade investeraren istället valt att investera 

100 kr i SGAM Fd Equities US Concentrated Core A Acc hade investeringens värde istället sjunkit till 

cirka 95 kr, vilket visar att avkastningen blivit negativ under denna period.   
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5.5. Sharpekvot 

Ser man till sharpekvoten har Baring Hong Kong China Fund en mycket högre sharpekvot, på 3,71 

jämfört med SGAM Fd Equities US Concentrated Core A Acc 0,1844. Detta innebär att Baring Hong 

Kong China Fund har haft en mycket bättre avkastning relaterat till risken. Detta ger en bild av att trots 

att Baring Hong Kong China Fund hade en mycket högre standardavvikelse så har fonden en mycket 

bättre riskjusterad avkastning och är därför ett bättre val vid investering.  

 

5.6. Jämförelse mellan fondens index och fondgruppens index 

som investerar i samma region 

Baring Hong Kong China Fund 
 

Vid jämförelser av årsavkastningar mellan fondgruppens avkastning och fondens avkastning ser man 

likartade siffror,  

 

 Fondens avkastning Fondgruppens avkastning 

2009 48,3 61,2 % 

2008 -44 -42,8 % 

2007 67 46,5 % 

2006 67,4 52,4 % 

2005 35,3 31,9 % 

Total avkastning  174 ∑ 149,2 % 

 

Det enda året fonden hade en negativ avkastning var år 2008, även fondgruppens genomsnittliga 

avkastning var då negativ.    

 

Det man dock kan se är att Baring Hong Kong China Fund hade bättre total avkastning än fondgruppens 

index och innebär att fonden gått bättre än fondgruppens genomsnittliga avkastning.   

 

 
Figur 4, Kinafonden och fondgruppen 

 

Grafen visar Kinafondens index tillsammans med fondgruppens index 
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SGAM Fd Equities US Concentrated Core A Acc  

 
 Fondens avkastning Fondgruppens avkastning 

2009 25,6 28,6 % 

2008 -26 -31,3 % 

2007 4,7 0,6 % 

2006 -20,1 -7,0 % 

2005 23 29,8 % 

Total avkastning  7,2 ∑20,7 % 

 

Fondens avkastning och fondgruppens avkastning har utvecklat sig likartat i SGAM Fd Equities US 

Concentrated Core A Acc fall, dock har fonden gått sämre än fondgruppens genomsnittliga avkastning. 

 

 

 
Figur 5, USA-fonden och fondgruppen 

 

Grafen visar USA-fondens index tillsammans med fondgruppens index. 
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6. Slutsats: 
 
Syftet med uppsatsen var att utvärdera två utvalda fonder från två olika länder i avseende på risk och 

avkastning. Samt vilken av de två utvalda fonderna är bäst att investera i.  

 

 Standardavvikelse: 
 

Kinafonden har visat en standardavvikelse på 46.1 som är högre än USA-fondens standardavvikelse som 

är på 23.9.  

 

Kommentar: resultatet av standardavvikelsen visar att Kinafonden har en högre risk jämfört med USA-

fonden. Anledningen till det är att Kinafondens årsavkastning hade större svängningar. 

 

 Avkastning och HPR: 
 

Kinafonden har genererat en hög avkastning med 214 % jämfört med USA-fonden med -4.4%. 

 

Kommentar: slutsatsen som dras angående den totala avkastningen, HPR, visar att om man hade 

investerat i Kinafonden år 2005-2009 skulle det har varit en lyckad investering medan investeringen i 

USA-fonden under samma period var en dålig investering. Både Kinafonden och USA-fonden led av 

finanskrisen som drabbade båda fondernas avkastning negativt år 2008. 

 

 Sharpekvot: 
 

Kinafonden har ett högt resultat av Sharpekvoten på 3.71 medan USA fick ett reslutat på 0.1844. 

 

Kommentar: Kinafonden har en bättre riskjusterad avkastning relaterat till risk som kan vara ett tecken 

på ett bättre investeringsalternativ. 
 

 Fondens index mot fondgruppens index: 
 

Kinafondens index med 174 % är högre än fondgruppens index som är på 149,2%. 

USA-fondens index med 7.2% är lägre än fondgruppens index som är på 20.7%. 

 

Kommentar: vid val av fond visar det att den utvalda Kinafonden har ett högt indexvärde jämfört med 

dess fondgrupps index, vilket kan tolkas som att Kinafonden har varit ett bra investeringsval i 

fondgruppen. Däremot är USA-fondens indexvärde lägre än dess fondgrupps index som visar att den 

utvalda USA-fonden har gett sämre avkastning än dess fondgrupps index.  

 

Sammanfattning 
Kinafonden har visat bättre resultat än USA-fonden sett till avkastning och jämförelse med 

fondgruppens index, däremot är risken högre för Kinafonden. Ser man till den riskjusterade 

avkastningen är Kinafonden ett mycket bättre investeringsalternativ. Därför dras en slutsats om att 

investeringen i Kinafonden är det bästa valet för investeraren. 
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7. Avslutande diskussion 
 

Kinafonden har enligt denna uppsats visat en hög totalavkastning som i sin tur förstärker intresset för 

investeringen i den fonden. Landets rykte kan också spela en stor roll för valet av Kinafonden eftersom 

Kina ses som ett tillväxtland med en stor utvecklingsmöjlighet.  

 

Trots finanskrisen år 2008 som ledde till en negativ avkastning så kunde Kinafonden utvecklas positivt 

igen och nå en högre avkastning året efter. Man ska dock vara försiktig vid investering i Kinafonden då 

den har stora svängningar i avkastningen.   

 

USA-fonden har visat en lägre totalavkastning än Kinafonden beroende på negativa värden på 

avkastningen i två år, det vill säga år 2006 och år 2008 samt låga årsavkastningar resterande år. Detta 

kan göra investerarna mer försiktiga med att välja den fonden och investera i eftersom man vill uppnå en 

så hög avkastning som möjligt.  

 

Dessutom kan landets försämrade rykte spelat roll i valet av investeringen av den fonden. 

 

Utifrån uppsatsens resultat del kan man tydligt se skillnaderna på avkastning, risk och riskjusterad 

avkastning mellan Kinafonden och USA-fonden.  

 

Anledningen till att Kinafonden anses vara ett bättre val för investering är att den presterat bättre på 

resultatdelen, eftersom den har visat högre en avkastning och en bättre riskjusterad avkastning än USA-

fonden.  

 

Uppsatsen syftar till att visa hur en utvärdering av två specifika fonder kan se ut, samtidigt ska man vara 

medveten om att det finns tusentals fonder som investerar i olika branscher och länder som en 

investerare kan välja bland. Innan valet av någon fond kan man ta hänsyn till beräkningar på olika 

teorier som tidigare nämnts. På detta sätt kan man bilda sig en uppfattning om fonden och kunna 

jämföra olika fonder med varandra. 

 

Det är inte lätt att välja en fond att investera i då det alltid finns risker inblandat, och då bör en 

investerare tänka noga innan denna investerar i en viss fond. Några exempel på faktorer investeraren ska 

tänka på innan investeringen sker kan vara sådana som uppsatsen tagit upp.  

 

Dessa kan vara fondens riskjusterade avkastning som mäts med teorin, Sharpkvoten, och risken som 

mäts av standardavvikelsen. Det är bra att veta om att det finns olika utvärderingsmått vid utvärdering 

av olika fonder, samt vad de olika utvärderingsmåtten egentligen mäter. 

 

Det finns dock fortfarande många frågetecken kvar angående valet av den bästa fonden att investera i, 

en orsak till detta är att uppsatsen inte lyckats behandla orsakerna till varför fonderna utvecklas som de 

gör utan valt att främst utvärdera fonderna utifrån de grundläggande finansiella utvärderingsmåtten. 
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7.1. Kritisk granskning 

Vi anser att den kvalitativa undersökningen, det vill säga intervjun, borde utökats med fler frågor för att 

få mer omfattande svar som i sin tur leder till ett tydligare resultat.  Avsikten var från början att boka en 

personlig tid med en fondförvaltare på Avanza bank, men istället blev det en mejlintervju med en 

sparekonom. Detta är på grund av att Avanza bank inte har någon fondförvaltare bakom de utvalda 

fonderna. 

 

En annan orsak som ledde till en brist på vår kvalitativa undersökning är att fondanalytikern inte gett oss 

tillräckliga svar på alla frågor som ställdes och skickades in till fondanalytikern och på grund av det fick 

den kvantitativa undersökningen mer fokus i uppsatsen. 

 

Uppsatsens reliabilitet skulle öka ifall flera personer intervjuades då skulle deras svar på frågorna 

jämföras med varandra och med den kvantitativa undersökningen. Det skulle hjälpa oss att dra en 

slutsats om uppsatsen har en hög eller låg reliabilitet.  

 

7.2. Rekommendationer 

Vid framtida forskning rekommenderas: 

 

 Mer fördjupad information om fonderna, dess innehav, samt underliggande värdepapper. 

Dessutom skulle det vara intressant att undersöka orsaker bakom fondens utveckling samt andra 

teorier, som CAPM-modellen. 

 

 Ett kursvärde vid beräkning av totalavkastning saknades i denna studie därför rekommenderas ett 

verkligt kursvärde för att kunna kontrollera svaret på den totala avkastningen och jämföra det 

med svaret på HPR, holding period return modellen. 

 

 Uppsatsen skulle vara mer trovärdig om fler fondanalytiker hade intervjuats för att få en bredare 

bild av fonder som förstärker resultatet. 

 

 Att undersöka flera fonder från varje land för att kunna ge en bättre bild av ämnet. 
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9. Bilagor 

9.1. Bilaga 1 Intervju 

 

Frågor. 

 

1. Vad är anledningen till att ni har de utvalda fonderna i er bank? 

 

2. Hur har intresset varit för dessa två fonder? Vilken av dessa fonder har investerare investerat mest i? 

Vad kan den bakomliggande orsaken vara? 

 

3. Finns det något speciellt investeraren måste tänka på innan han/hon ska investera i den utvalda 

Kinafonden eller den utvalda USA-fonden? (exempelvis, risker, avkastning, landets rykte osv).  

 

4. Kina spås en enormt positiv ekonomisk framtid och förväntas gå om stormakten USA ekonomiskt. 

Om detta blir fallet innebär det även att den utvalda Kinafonden utvecklas bättre än den utvalda 

USA-fonden?  

 

5. Finns det något samband mellan avkastning och landets ekonomiska utveckling i de utvalda 

fonderna, det vill säga har landets ekonomiska utveckling med fondernas utveckling att göra? 

 

6. Vilken av dessa två fonder skulle du rekommendera investerarna att investera i, och vilka faktorer 

ligger bakom det? (baserat på en investeringshorisont på ett, fem eller tio år). 

 

7. Vad är anledningen till att det gått dåligt för USA fonden (SGAM Fd Equities US Concentrated 

Core A Acc) men inte för Kinafonden (Baring Hong Kong China Fund USD) år 2006? 

 

8. Vilka faktorer talar för Kina och vilka faktorer talar för USA? 
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9.2. Bilaga 2 Beräkningar 

 

Standardavvikelse   

 

Formel 

   
        

     
 

Formel 1, Standardavvikelse 

Årsavkastning (  : Se tabell 1 & 2, kolumn 2. 

T= 5 år 

 

------------------------------- 

 

Baring Hong Kong China Fund 

 

Sammanställning: 

                     
2009 48,3 13,5 182,25 
2008 -44 -78,8 6209,44 
2007 67 32,2 1036,84 
2006 67,4 32,6 1062,76 
2005 35,3 0,5 0,25 
   174  0  8491,54 

Tabell 1, Baring Hong Kong China Fund sammanställning 

 
Summa avkastning. 48,3 % -44 % +67 % + 67,4 % + 35,3 % = 174 % 

 

Medelavkastning     : 174 % / 5år = 34,8 % 
 
           =              = 182,25 
           =             = 6 209,44 
           =            = 1 036,84 
           =              = 1 062,76 
           =              = 0,25 
 
          = 182,25 + 6 209,44 + 1 036,84 + 1 062,76 + 0,25 = 8 491,54 
 

 = 
       

   
 

 
         = 46,1 
 
Svar: Standardavvikelse 46,1  
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SGAM Fd Equities US Concentrated Core A Acc  

 

Sammanställning: 

                     
2009 25,6 24,16 583,71 
2008 -26 -27,44 752,95 
2007 4,7 3,26 10,63 
2006 -20,1 -21,54 463,97 
2005 23 21,56 464,83 
   7,2  0  2276,09 

Tabell 2, SGAM Fd Equities US Concentrated Core A Acc 

 
Summa avkastning. (25,6 % + (-26 %) + 4,7 % + (-20,1 %) + 23 %) = 7,2 % 

 

Medelavkastning     : 7,2 % / 5år = 1,44 % 

 

           =              = 583,71 

           =             = 752,95 
           =            = 10,63 
           =              = 463,97 
           =              = 464,83 

 

          = 583,71+ 752,95+ 10,63+ 463,97+ 464,83= 2276,09 

 

 = 
        

   
 

 
        ≈      
 
 
Svar: Standardavvikelse 23,9 
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Holdning period return (HPR) 

 
Formel 

 

                                    
Formel 2, Holding period return 

Årsavkastning (  : Se tabell 1 & 2, kolumn 2.  

 

---------------------------- 

 
Baring Hong Kong China Fund 

 
                                                       
 
Svar: 214, 1 % 

 

 
SGAM Fd Equities US Concentrated Core A Acc  

 

                                                      
 
Svar: -4,4 % 

 

 

Geometrisk avkastning 

 
Formel 

                   
 
 
 
 
   

Formel 3, Geometrisk avkastning 

---------------------------- 

 
Baring Hong Kong China Fund 

 

                      
 
 
    

 

                  
 

 
  

   1 = 0,25724460 = 25,7 % 

 
Svar: 25,7 % 

 

 
SGAM Fd Equities US Concentrated Core A Acc 
 

                       
 
 
    

                  
 

 
     = -0, 008885143 = -0,89% 

 

Svar: -0,89 % 
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Sharpekvot 

 
Formel 

   
     

  
 

Formel 4, Sharpekvot 

 
  =Fondens totalavkastning 

                    
   = Standardavvikelse 

 

---------------------------- 
 

 
Baring Hong Kong China Fund 
 

   
           

           
  

 

= 3,715699503 

 
Svar: 3, 71 

 
SGAM Fd Equities US Concentrated Core A Acc 

 

   
           

        
 

 

= 0,1844 
 
Svar: 0,18 
 

Jämförelse mellan fondens index och fondgruppens index som investerar i samma region. 

 
Kina Tillväxt 

 

År Avkastning 
2009 61,2 % 
2008 -42,8 % 
2007 46,5 % 
2006 52,4 % 
2005 31,9 % 
 ∑ 149,2 % 

 
Summa avkastning = 61,2 % -42,8 % + 46,5 % + 52,4 % + 31,9 % = 149,2 % 
 
Svar: 149,2 % 
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USA medelstora bolag 

 

År Avkastning 
2009 28,6 % 
2008 -31,3 % 
2007 0,6 % 
2006 -7,0 % 
2005 29,8 % 
 ∑20,7 % 

 
Summa avkastning = 28,6 % - 31,3 % + 0,6 % -7,0 % + 29,8 % = 20,7 % 
 
Svar: 20,7 % 

 

 

 

 


