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Bakgrund och problem: Fondsparandet är idag väldigt omfattande i Sverige och omfattar 

flera typer av sparformer. Den vanligaste fondtypen är aktiefonder som förvaltas aktivt. 

Många svenska betalar idag höga avgifter för att få sina fonder förvaltande. Vilka fonder är 

det värt att satsa på? Och hur har dessa fonder presterat i jämförelse med index? 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett antal aktiefonders har utvecklats och 

presterat gentemot marknadsindex under perioden 2000-10-31 till 2010-10-31. Fondernas 

prestation har utvärderas utifrån dess risk och avkastning med hjälp av en deduktiv forsk-

ningsansats.   

 

Metod: Uppsats bygger på en surveyundersökning där sekundär data i form av kurshistorik 

har använts. Genom tillämpning av olika finansiella mättinstrument har den kvantitativ metod 

utnyttjas vid beräkningen. Befintliga teorier och modeller har tillämpats. 

 

Teori: Riskmåtten som beskriv i teori är standardavvikelse och beta. Prestationsmåtten är 

Sharpekvoten och Modigliani-Modigliani. Det följs av tidigare forskningar inom ämnet.  

 

Resultat och slutsatser: Resultatet visar att tre av de tretton fonderna överträffat index, där-

med dras slutsatsen att de fristående fondbolagens fonder presterat bättre än storbankernas. 

Sverigefonderna i undersökningen har lyckats bättre än globalfonderna. Detta kan delvis för-

klara av den starka återhämtningen i Sverige efter finanskrisen.  
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1 Inledning 

Denna inledning är till för att ge läsaren en grundläggande uppfattning kring det valda ämnet 

och förståelse för frågeställningen. Nedan preciseras bakgrunden för ämnet, uppsatsens syfte 

och vilken avgränsningar som gjorts i undersökningen.  

1.1 Problembakgrund 

För omkring 25 år sedan introducerades allemansfonden i Sverige, som fick hela svenska fol-

ket att börja spara i fonder. Fondsparandet uppenbarade betydelsen av ett regelbundet sparade 

och vilka möjligheter det kunde ge. Svenska folket byggde upp sparkapital som inbringade 

både frihet och trygghet, drömmar förverkligades och pensionerna stärktes.1 Idag sparar nära 

98 % av oss svenskar i fonder, där det utöver PPM är drygt 74 % som har direkt fondsparan-

de.  Målet med sparande är till största del pension men sparandet fungerar även som buffert 

eller går till specifika ändamål som bostadsköp och resor. 
2
 

 

Förklaringen till att många idag väljer att spara i fonder är att denna sparform inte kräver någ-

ra större kunskaper kring placeringar på börsen. En fond kan till skillnad från enskilda aktier 

skötas av någon annan genom förvaltning. Fondspararen kan då enkelt luta sig tillbaka me-

dans förvaltaren sköter emissionsbevakningar, utdelningar och fondens startegiska placering. 3  

 

Det investerade kapital kan förvaltas aktiv eller passivt. Passiv förvaltning styrs per automatik 

med hjälp av datorer. Aktivt förvaltade fonder bevakas av ett fondbolag där professionella 

analytiker styr fondspararens placeringar. De aktiva fondförvaltarnas uppgift är att på bästa 

sätt förvalta fonderna så att de kan prestera bättre än marknaden. 4  

 

Den vanligaste fondtypen i Sverige är aktiefonder, vilket förvaltas aktivt av fondbolag5. Drygt 

55 % av de svenska fondspararna väjer denna sparform.6 Förvaltarna för aktiefonderna tar ut 

                                                                 

1
 http://www.fondbolagen.se/upload/30_%C3%A5rs_slutversion.pdf, 2010-11-30 

2
 http://www.fondbolagen.se/upload/081201_prospera_001.pdf, 2010-11-30 

3
 Ankarstrand, Aktier, s. 41 

4
 Börjesson, Så här kan alla svenskar bli miljonärer, s. 103 

5
 http://www.e24.se/pengar24/aktier-och-fonder/indexfond-aktiefond-avgift-forvaltning_1021627.e24,  

http://www.fondbolagen.se/upload/30_%C3%A5rs_slutversion.pdf
http://www.fondbolagen.se/upload/081201_prospera_001.pdf
http://www.e24.se/pengar24/aktier-och-fonder/indexfond-aktiefond-avgift-forvaltning_1021627.e24
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höga avgifter jämfört med många andra sparformer. Motiveringen är att det kostar mycket att 

upprätthålla en förvaltning där nya aktier ska hittas som ska kunna slå jämförelseindex. Mot-

svarigheten till aktiefonderna är indexfonderna, dessa förvaltas passivt. Indexfonderna väljer 

inte ut specifika aktier utan skuggar ett visst index och väljer därefter aktier som motsvarar 

det valda indexet. Förvaltningen sker automatiskt med hjälp av dator vilket gör att kostnader-

na kan hållas ner. 7 

 

2009 blev ett rekordår för fondsparandet. Nettoinsättningen i fonder var 135 miljarder kronor. 

Det finns ingen anledning att tro att det kommer att minska, vi sparar i fonder oavsett om vi 

vill eller inte. Nya pensionsavtal på arbetsmarknaden tros öka intresset för sparandet. Fler 

förväntas ta ansvar och välja fonder själv. Nedan följer några exempel på olika former av 

fondsparanden.   

 I det allmänna pensionssystemet kan vi välja premiepensionsfonderna.  

 Avtals- eller tjänstepensionen.  

 Det privata pensionssparandet. (Fonder kan väljas i olika pensionsförsäkringar eller i 

det individuella pensionssparandet, IPS.) 

 Kapitalförsäkringar. 8 

Enligt fondspararna styr ett bra bemötande och ett starkt förtroende vilket fondbolag man vä-

jer att investera hos. Den information som sedan styr själva placeringen i en viss typ av fond 

är fondens risknivå och förvaltningsavgift. 9De mest skickliga aktiva förvaltarna finner man 

oftast hos de mindre fondbolagen. En förklaring är att dessa i allmänhet har ett större utrym-

me att bedriva aktiv förvaltning som har möjligheten att slå index. Enligt affärsvärlden har 

småfondbolagen som Odin och Didner & Gerge gått betydligt bättre än storbankernas fonder, 

om man granskar utvecklingen de senaste tio åren. 10 

                                                                                                                                                         

2010-12-05 

6
 http://www.fondbolagen.se/upload/081201_prospera_001.pdf, 2010-11-30 

7
 http://www.e24.se/pengar24/aktier-och-fonder/indexfond-aktiefond-avgift-forvaltning_1021627.e24,  

2010-12-05 

8
 http://www.e24.se/pengar24/aktier-och-fonder/bli-din-egen-fondexpert_1833913.e24, 2010-12-08 

9
 http://www.fondbolagen.se/upload/30_%C3%A5rs_slutversion.pdf, 2010-11-30 

10
  http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2581353.ece, 2010-12-06 

http://www.fondbolagen.se/upload/081201_prospera_001.pdf
http://www.e24.se/pengar24/aktier-och-fonder/indexfond-aktiefond-avgift-forvaltning_1021627.e24
http://www.e24.se/pengar24/aktier-och-fonder/bli-din-egen-fondexpert_1833913.e24
http://www.fondbolagen.se/upload/30_%C3%A5rs_slutversion.pdf
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2581353.ece
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1.2 Problemdiskussion 

Många svenska fondsparade betalar idag höga avgifter för att få sina fonder förvaltande. Stor-

bankerna tillhandahåller de största aktiva förvaltande fonderna samtigit som småbolagsfon-

derna redovisar bättre resultat för sina fonder. Det som fondspararna värderar högst är förtro-

endet hos bolagen de placerar hos, men vad är det de egentligen får? Och vilka fonder är det 

värt att satsa på? Som nämndes i problembakgrunden är fondsparandet stort i Sverige och 

detta kommer troligen att öka med tiden. Författarna ser det därmed som intressant att studera 

ett antal fonders utveckling ur den vanligaste fondkategorin, aktiefonder. Tretton fonder har 

valts ut som representerar några av storbankernas största fonder samt några mindre fonder 

från de största fristående fondbolagen.  Undersökningsperioden sträcker sig över en tioårspe-

riod för att se fonderna utveckling under såväl bra som dåliga börs år.  

 

Följande frågeställning skall besvaras i undersökningen:   

 Hur har fonderna presterat i jämförelse med index? 

 Hur har fonder presterat i förhållande till dess risknivå?  

 Ger fristående fondbolagens fonder bättre avkastning än storbankernas? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett antal aktiefonders har utvecklats och preste-

rat gentemot marknadsindex under perioden 2000-10-31 till 2010-10-31. Fondernas prestation 

kommer utvärderas utifrån dess risk och avkastning med hjälp av en deduktiv forskningsan-

sats.   

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till att enbart beröra svenska aktiefonder. Data är hämtat från totalt 

tretton stycken fonder. Dessa har varit tillgängliga i minst tio år och finns samställda på Mor-

ningstar.11 Fondernas utveckling under undersökningsperioden 2000-10-31 till 2010-10-31 har 

jämförts mot marknadsindex, SIX Return Index (SIX RX) och SIX Portfolio Return Index. 

                                                                 

11
 www.morningstar.se 
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Den riskfria räntan för perioden är hämtat den 31 oktober 2000. Uppsatsen är avgränsad till 

måtten för fondernas avkastning och standardavvikelse samt riskjusteringsmåtten Sharpekvo-

ten och Modigliani-Modigliani.   

 

När det gäller val av fonder är författarna medvetna om att ett större antal fonder under en 

längre tidsperiod hade gett ett bättre och mer rättvisande resultat. Men med tanke på under-

sökningens tidram och omfattning är tretton fonder under en tioårsperiod fullt tillräckligt som 

undersökningsunderlag.   

 

Det är viktigt att poängtera att uppsatsen endast berör perioden mellan oktober 2000 till okto-

ber 2010. Resultat baseras därmed endast på den period som varit och hur framtiden kommer 

se ut kan inte förutspås. Antagande kring framtiden kan enbart baseras på fondernas och 

marknadens tidigare utveckling.  
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2 Uppsatsens disposition 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 3 
Metod 

Kapitel 7 
Empiri 

Kapitel 5 
Teori 

Kapitel 9 
Slutsatser 

Kapitel 4 
Referensram 

Kapitel 6 
Tidigare forskning 

Kapitel 8 
Analys 

I detta kapitel presenteras uppsatsen tillvägagångssätt. Här motiveras val av 

forskningsmetod och på vilket sätt frågeställningen kommer att  

besvaras. Syftet är ge en bild av kvaliteten och tillförlitligheten i uppsatsen. 

 

Detta avsnitt avser att ge läsaren en djupare förståelse för ämnet som vidare 

kommer fördjupas med uppsatsens teoretiska bakgrund.  

 

Här presentera de valda teorier som kommer användas i den empiriska un-

dersökning och analys av uppsatsens resultat. Författarna vill här ge läsaren 

förståelse för undersökningens kommande slutsatser.  

 

I detta avsnitt kommer ett antal tidigare forskningar att presenteras 

inom det berörda ämnet.  

I detta kapitel redovisas uppsatsens emiriska undersökning av de valda fon-

derna. Beräkningarna av fondernas avkastning, standardavvikelse samt de 

riskjusterade måtten Sharp och Modigliani-Modigliani kommer presenteras. 

 

I detta kapitel kommer den emiriska undersökningen resultat att analyseras. 

Analysen syftar till att finna olikheter och samband med föregående be-

skrivna teorier och tidigare forskning. 

 

I detta sista kapitel redovisas de slutsatser som framkommit under under-

sökningen. Förhoppningen är att på ett enkelt och konsist sätt besvara upp-

satsens syfte och frågeställning.  
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras uppsatsen tillvägagångssätt. Nedan motiveras val av forskningsme-

tod och på vilket sätt frågeställningen kommer att besvaras. Syftet är ge en bild av kvaliteten 

och tillförlitligheten i uppsatsen. 

3.1 Tillvägagångssätt 

Denna uppsats bygger på en surveyundersökning av de valda fondernas prestation, där förfat-

tarna använt sig av sekundär data i form av kurshistorik. Genom tillämpning av olika finansi-

ella mättinstrument har den kvantitativ metod används vid beräkningen. Syfte med undersök-

ningen är att granska de valda fondernas risk och avkastning för att få fram vilka investeringar 

som bäst förhåller sig till index. Studien har utgått ifrån den deduktivt forskningsansats där 

befintliga teorier och modeller testats mot verkligheten. Resultatet har tolkats utifrån positi-

vismens tolkningslära med förhoppningen att uppnå absolut kunskap och säkra sanningar.
12

  

 

En surveyundersökning utgår ifrån att ”göra en uttömmande och detaljerad granskning”
13

, 

vilket anses som nödvändigt vid bedömningen av fondernas prestation. Surveyundersökning-

en är i själva verket ingen metod utan en forskningsstrategi med ett speciellt tillvägagångssätt. 

Ett tillvägagångssätt som innefattas av emirisk forskning vid en bestämd tidpunkt där man 

eftersträvar så omfattade och fullständig data som möjligt. 
14

 

 

Då kurshistorisk data skall analyseras under en tioårsperiod, från tretton fonder, krävs en me-

tod som klarar av att tolka och mäta kvantitativa data. Den kvantitativa undersökningsmeto-

den fokuserar på att analysera numerisk data istället för den kvalitativa som lägger tonvikten 

på ord och tolkningar. Fördelen med denna metod är att den ger en solid grund för uppsatsens 

undersökning och analys. Stora volymer kan också analyseras snabbt vilket gör att författarna 

relativt snabbt kan tolka undersökningens resultat.
15

  

                                                                 

12
 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, 2007, s.16   

13
 Denscombe, Forskningshandboken, 2009, s.25 

14
 Ibid, s.26 

15
 Ibid, s.364 

https://docs0.google.com/document/d/10BJdAP-Azlbd3_GjZpKwrYUyPtu-qfqp8xg0tciEIWQ/edit?hl=sv#_ftn1


7 

 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Litteraturstudie 

För att beskriva valda teorier och modeller har en litteraturstudie utförts på Södertörns hög-

skolas bibliotek. Utifrån bibliotekets katalog har relevant litteratur letats fram med hjälp av 

sökord som fonder, diversifiering, risk, riskjusteringsmått. Information har även hämtas från 

berörda hemsidor, exempelvis Fondbolagens förening och Morningstar.     

3.2.2 Urval och undersökningsperiod  

Uppsatsen bygger på en tioårig undersökningsperiod mellan den 31 oktober 2000 till den 31 

oktober 2010. Detta anses vara en tillräckligt lång period för att få fram ett så trovärdigt resul-

tat som möjligt. Period innefattar såväl positiva som negativa börsår, vilket ökar intresset 

kring fondernas utveckling och hur de lyckats förhålla sig till marknadsindex. Undersökning-

en utgår ifrån aktivt förvaltade fonder som anses vara representativa för den valda perioden. 

Utifrån undersökningen tidsram och resultatets tillförlitlighet är det tillräckligt att undersöka 

enbart tretton fonder. Fonderna har valts med hänsyn till dess fondförmögenhet och förvalta-

re, där såväl storbanker som fristående fondförvaltare har valts. En avgränsning har gjort till 

att endast beröra aktiefonder med svensk- eller globalinriktning där fonderna med störst fond-

förmögenhet hos respektive förvaltare har plockats ut. De valda förvaltarna är storbankerna; 

Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken. Investmentbanken Carnegie. Pensionsbolaget 

AMF samt de fristående fondbolagen Didner & Gerge, Odin och Lannebo.  

 

Följande fonder har valts att undersökas: 

 AMF Aktiefond Sverige 

 AMF Aktiefond Världen 

 Carnegie World Wide 

 Didner & Gerge Aktiefond 

 HQ Sverigefond 

 Lannebo småbolag 

 Nordea Beta 

 Nordea Sverigefond 

 Odin Sverige SEK 

 SEB Sverigefond 

 SEB Världenfond  

 SHB Sverigefond 

 Swedbank Robur Sverigefond 
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Informationen om fonderna är inhämtat elektroniskt från Morningstars hemsida mornings-

tar.se. Morningstar har funnits i Sverige sedan 1999 och är ett oberoende företag som tillhan-

dahåller information om svenska och internationella värdepappersfonder.16 På Morningstars 

hemsida presenteras fondernas avkastning i svenska kronor med återlagda utdelningar före 

skatt. Beräkningar baseras på fondbolagens rapporterade andelskurser efter avdrag för det 

kostnader som belastar fonden, exempelvis fondens förvaltningsavgift. 17  

3.2.3 Val av jämförelseindex 

För att jämföra fonderna med varandra har författarna valt att använda sig av två olika jämfö-

relseindex. Fonder kan jämföra mot fondindex eller marknadsindex. Undersökningen kommer 

att utgå ifrån två stycken marknadsindexet, SIX Return Index (SIX RX) och SIX Portfolio 

Return Index (SIX PRX). SIX RX kommer användas som jämförelsemått mot marknaden 

som helhet medan SIX PRX kommer användas som jämförelsemått för fondernas prestation. 

SIX RX avspeglar Stockholmsbörsen, vilket anses vara den främsta marknadsplatsen för 

svenskt fondsparande. SIX PRX visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen 

justerat efter de begränsningar som gäller för aktiefonder. (Begräsningen är att inget bolag får 

överstiga 10 %.  De bolag som väger 5 % eller mer inte får väga mer än 40 % tillsammans.) 

Båda dess indexmått tar hänsyn till utdelningen.18  

3.2.4 Val av riskfriränta  

Den riskfria räntan är hämtad från riksbankens hemsida, riksbanken.se. Information om räntor 

kan erhållas från både statsskuldväxlar och statsobligationer. Då undersökningsperioden för 

uppsatsen är tio år valdes den tioårig statsobligationsränta, SE GVB 10Y. Riksbanken publi-

cerar räntorna i olika genomsnitt från en valfri period. Uppsatsens riskfria ränta baseras på ett 

månadsgenomsnitt för statsobligationsräntan den 31 oktober 2000, vilket blev en riskfri ränta 

på 5,185 %.  

                                                                 

16
 http://www.morningstar.se/AboutUs/Default.aspx, 2010-11-18 

17
 http://www.morningstar.se/Article.aspx?title=definitioner, 2010-12-28 

18
 http://www.six-telekurs.se/templates/pages/ProductPage____1795.aspx, 2010-11-20  

http://www.morningstar.se/AboutUs/Default.aspx
http://www.morningstar.se/Article.aspx?title=definitioner
http://www.six-telekurs.se/templates/pages/ProductPage____1795.aspx
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3.3 Uppsatsens tillförlitlighet 

3.3.1 Reliabilitet 

Uppsatsens reliabilitet visar hur väl korrekt utförd undersökningen är, med andra ord dess 

tillförlitlighet och säkerhet. När reliabiliteten är hög tyder det på att undersökningen överrens-

stämmer med andras antaganden och teorier. Om fler forskare skulle använda sig av samma 

undersökningsmetod och komma fram till samma resultat är därmed undersökningens reliabi-

litet hög. Reliabiliteten bygger på att metoden man använder är helt oberoende av vart infor-

mationen kommer ifrån och vem som undersöker informationen. 19   

 

Information i denna uppsats har inhämtats från väletablerade och offentliga källor där data har 

kontrollerats innan den publicerats. I och med dess offentlighet och kontroll anses tillförlitlig-

heten vara tillräckligt god för att ge undersökningen hög reliabilitet. För att minimera riskerna 

med missvisande slutsatser har även väl beprövade teori och modeller använts.   

3.3.2 Validitet  

Validitet innebär att man enbart undersöker det som avses att undersöka och ingenting annat. 

20 När validiteten är hög har rätt material använts i rätt situation under rimliga förhållanden. I 

jämförelse med reliabiliteten kan vi människor tolka och bedöma validiteten helt olika. 21Detta 

innebär däremot inte att validiteten kan uteslutas. Om en undersökning saknar validitet är re-

sultatet så gott som oanvändbart.22 

 

Uppsatsen bygger på väl utvalda fonder och relevanta beräkningsmått som är representativ för 

undersökningens syfte. Den valda tidsperioden är också viktig då tidperiodens längd som in-

nefattar såväl positiva som negativa börsår. Detta säkerhetsställer en rättvisande statistisk bild 

av fondernas utveckling. Då undersökningen utgår ifrån att studera några enstaka mått kan 

större fokus riktas till det som är relevant för uppsatsen. Tydlig fokusering har i detta fall bi-

dragit till hög validitet.   

                                                                 

19
 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, 2007, s. 26 

20
 Rosengren & Arvidsson, Sociologisk metodik, 2001, s.31 

21
 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, 2007, s. 26 

22
 Rosengren & Arvidsson, Sociologisk metodik, 2001, s.31 
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3.3.3 Källkritik 

Det material och data som används anses vara både tillförlitligt och relevant för uppsatsens 

syfte. Uppgifter om fonder, index och riskfri ränta kommer från kända och offentliga institut 

och bolag vars information tidigare används i likande undersökning. Likaså har litteraturen 

god tillförlitlighet då den används som kursmaterial eller rekommenderats av handledaren. De 

finns ingen större anledning att tvivla på att uppgifter inte stämmer överrens med verkligheten 

eller att det är något annat än vad det uppger sig för att vara. Internetkällorna anses även dem 

vara tillträckligt seriösa då organisationerna är välkända och högt trovärdiga.  

 

Beräkningarna har utförts i Microsofts program Excel. Här har man enkelt kunna samman-

ställt och granska de beräknas som utförts för att öka uppsatsen tillförlitlighet. Genom att kon-

trollera med offentligt publicerad data av likande beräkningar har man kunna kontrollera att 

siffrorna överrensstämmer. Författarna anser att detta höjer slutresultatets trovärdighet.  
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4 Praktisk referensram 

Detta avsnitt avser att ge läsaren en förståelse för ämnet som vidare kommer fördjupas med 

uppsatsens teoretiska bakgrund.  

4.1 Vad är en fond? 

Den vanligaste och mest välkända sorten av värdepapper som vi har är fonder. Fonder är ing-

enting annat än portföljer som består av olika typer av värdepapper. Aktier och räntebärande 

värdepapper är de vanligaste finansiella instrumenten som ingår i en fondportfölj, andra mind-

re förekommande är optioner. Portföljen för en fond innehåller nästa alltid väldigt många vär-

depapper, vilket kan ge den ett värde på hundratals miljoner kronor. 23 

 

När det gäller förvaltningen av fonder finns det två olika typer förvaltning – aktiv och passiv. 

Passivt förvaltade fonder följer index där omfördelningen sker automatiskt och styrs maski-

nellt med hjälp av datorer. Aktivt förvaltade fonder bevakas av fondbolag där professionella 

analytiker och förvaltare placerar fondspararens pengar tillsammans med andra placerares 

insatser i en fond.24 Fondförvaltarnas uppgift är att, med ett större eller mindre riskantagande, 

få fondens värde att utvecklas bättre än fondens jämförelseindex.  

 

Fondens riskprofil styr vilken typ av marknad som förvaltaren väljer att rikta in sig emot. 

Riskfyllda fonder riktar sig mot aktie- och optionsmarknaden medan mer säkra fonder styrs 

mot räntepappersmarknaden eller en kombination av dess. Alla som investerar i en fond blir 

andelsägare till det tillskjutna kapitalet. Tillsammans äger alla andelsägare hela fondens för-

mögenhet. Ett ägande av fonder skiljer sig från ett aktieägande i och med att man överlåter 

ansvaret till förvaltarna och mister inflytandet över fondens placeringar. 25   

 

Fondens tillväxt kommer från två håll – utdelning och kursvinst. Fondutdelningen sker oftast 

en gång per år och återinvesteras oftast i nya fondandelar. Hur stor utdelningen blir beror på 

                                                                 

23
 http://www.sparekonomen.se/fonder/vad-ar-en-fond/, 2010-11-11 

24
 Börjesson, Så här kan alla svenskar bli miljonärer, 2009, s. 103 

25
 Haskel, Fondhandboken, 2000, s. 10 

http://www.sparekonomen.se/fonder/vad-ar-en-fond/
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hur fonden utvecklas under året. Kurvinsten tillhandahålls först vid försäljningen av fondan-

delarna. 26  

4.1.1 Olika typer av fonder 

De finns olika typer av fonder att välja bland beroende på investerarens mål för sparandet, 

tidsperspektiv och riskfrekvens. Den grundläggande uppdelningen brukar göras mellan aktie-

fonder, räntefonder, hedgefonder och garantifonder. Det finns även blandfonder som är en 

blandning mellan aktiefonder och räntefonder. En särskild forma av blandfond som vi har är 

generationsfonder. Det finns geografiskt uppdelade fonder såsom globalfonder, regionalfon-

der och länderfonder. Aktiefonder delas även upp i tillväxtfonder, värdefonder och indexfon-

der. 27  

4.1.2 Aktiefonder 

En aktiefond investering måste minst bestå av 75 % aktier eller andra aktierelaterade värde-

papper.  Oftast krävs det en placering i minst 16 olika aktier för att ge en så god riskspridning. 

28 Ett ägande i en aktiefond innebär en ägandeandel i ett företag. Fondens förändringar styrs 

därmed efter hur det går för företagen som fonden placerat i samt hur marknaden tror att före-

taget kommer att lyckats framöver. Aktiefonder värdeförändring kommer därmed variera mer 

kraftigt över tiden än till exempel räntefonder och blandfonder som förknippas med längre 

volatilitet. Aktiefonder är sålunda förenat med hög risk men dessa fonder har på längre sikt 

möjlighet till bättre avkastning.  

 

Aktiefonder delas upp i olika kategorier. Fondspararen ges därmed möjlighet att placera på 

olika håll i världen eller inom olika branscher. En breda kategorisering kan göras mellan; 

Globalfonder, Regionalfonder, Länderfonder och Branschfonder. Inom denna breda kategori-

sering finns sedan en mer detaljerad inriktning. Aktiefonder kategoriseras då efter olika index- 

och värdeförvaltare eller tillväxtbolag. 29   

                                                                 

26
 http://www.aktiespararna.se/lar-dig-mer/Grundskolor/Fondkunskap/Vad-ar-en-fond/, 2010-11-11 

27
 Oxenstierna, Placeringsrådgivning, 2009, s.146 

28
 http://www.sparekonomen.se/fonder/vad-ar-en-aktiefond/, 2010-11-15 

29
 http://www.pensionsmyndigheten.se/VadArEnAktiefond.html, 2010-11-24 

http://www.sparekonomen.se/fonder/vad-ar-en-aktiefond/
http://www.pensionsmyndigheten.se/VadArEnAktiefond.html
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Vill fondspararen placera i en fond över hela värden finns globalfonder. Fördelarna med glo-

balfonder är de ses som ett lågriskalternativ.30 De har bra riskspridning, stor förvaltningsfrihet 

och lägre avgift än andra mer specialiserade fonder. Den goda riskspridningen beror på att 

placeringar kan göras i många länder och i många olika branscher. Detta ökar friheten för 

förvaltarna som kan ge investerarna mer förvaltning för pengarna.  Tyvärr har de senaste börs-

rasen under 2002 och 2008 slagit så hårt mot aktiekurserna att hela aktiemarknaden drabbats. 

Globalfondernas riskspridning har därmed blivit sämre än den varit tidigare. För att minska 

riskerna är det viktigt bland aktieinvesteringarna med andra typer av tillgångar i globalfonder 

– exempelvis stadsobligationer och guld.31 

 

                                                                 

30
 Wilke, Aktie och fond handboken, 2000, s. 126 

31
 http://www.morningstar.se/Articles/Analysis.aspx?title=fondtyper-1-globalfonder, 2010-11-24 

http://www.morningstar.se/Articles/Analysis.aspx?title=fondtyper-1-globalfonder
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5 Teoretisk bakgrund 

Detta avsnitt syftar till att presentera de valda teorier som kommer användas i den empiriska 

undersökning och analys av uppsatsens resultat. Författarna vill här ge läsaren förståelse för 

undersökningens kommande slutsatser.  

5.1 Vad är index? 

En viktig del i fondsparandet är att utvärdera och jämföra sina fonder. Ett enkelt sätt som un-

derlättar utvärderingen är att använda sig av ett jämförelseindex.  Index är ett mått på föränd-

ring och finns i två varianter vid fondjämförelse - marknadsindex och fondindex. Fondindex 

visar hur fonder med samma risk och placeringsinriktning i genomsnitt har utvecklas. Mark-

nadsindex är skapat för att återspegla aktiemarknadens generella utveckling och mäter den 

genomsnittliga utvecklingen för samliga värdepapper som finns på de marknader där fonder 

kan investeras. Historiskt sätt har marknadsindex varit det vanligaste sättet att utvärdera fon-

der. Ska man dock jämföra fonder med varandra och hitta bra investeringsalternativ är fond-

index ett bättre tillvägagångssätt. 32 

 

Marknadsindex tar inte hänsyn till några förvaltningsavgifter eller transaktionskostnader som 

kan uppstå vid försäljning av värdepapper. Detta innebär att fonder som jämförs mot mark-

nadsindex måste lyckas bättre än marknadsindex för att fonden ska kunna utvecklas lika bra 

som marknaden. Avkastningen för fondindex som redovisas har dock redan gjort avdrag för 

dess kostnader. 33 

 

Exempel på våra vanligaste marknadsindex är SIX Generalindex (SIXGX) och Affärsvärldens 

Generalindex (AFGX). De två index som kommer användas i den här uppsatsen är SIX Re-

turn Index (SIX RX) och SIX Portfolio Return Index (SIX PRX). SIX RX kommer att använ-

das som marknadsindex för riskjusteringen medan SIX PRX kommer att användas för att ut-

värdera fondernas prestation.34  

                                                                 

32
 http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_index_version_070308.pdf, s. 1, 2010-11-15 

33
 http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_index_version_070308.pdf, s. 3, 2010-11-15 

34
 http://www.fondbolagen.se/StatistikStudierIndex/Index/Marknadsindex.aspx, 2010-11-24 

http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_index_version_070308.pdf
http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_index_version_070308.pdf
http://www.fondbolagen.se/StatistikStudierIndex/Index/Marknadsindex.aspx
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5.2 Risk och avkastning 

När man ska utvärdera sina fondinvesteringar är bedömning av risk viktigt. Allt sparande är 

nämligen på något sätt förenat med en viss typ av risk. Om osäkerhet kring investeringens 

avkastning är stor innebär det ett större risktagande. Ett högre risktagande innebär i sin tur en 

möjlighet till högre avkastning om investeringens utveckling går bra. Den gemensamma näm-

naren för allt risktagande är osäkerhet kring den framtida utvecklingen. En investering kan 

påverkas av en rad olika riskfaktorer vilket gör dem svåra att förutspå och undvika. Vid be-

dömningen av sin placering är det därför viktigt att ställa sig frågan, vilken risk är jag beredd 

att ta? Nedan följer exempel på ett antal risker som kan komma att påverka en fondportfölj: 

 

 Marknadsrisk 

Vid konjunkturförändringar, kriser och specifika världshändelser kan hela marknaden 

komma att drabbas vilket kan påverka marknadsutvecklingen negativt.   

 Inflationsrisk 

Värdet på pengar minskar vilket kan göra att de pengar man placerade har ett mindre 

värde nu än när de investerades. 

 Valutarisk 

Har placeringar gjorts i andra marknader i världen kommer investeringens värde i 

svenska kronor att påverkas när valutakursen ändras.  

 Branschrisk 

Aktie- och globalfonder kan till viss mån vara branschorienterade. Risken finns att 

olika branscher drabbas av nedgång, detta kan då få betydelse om en placering gjorts i 

en enda bransch.  

 Företagsrisk 

Förutsättningen för ett specifikt företag innebär en viss företagsrisk. Denna risk kan 

dock minska genom placeras i fler företag. 
35

 

                                                                 

35
 http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_040617.pdf, s.1, 2010-11-25 

http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_040617.pdf
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5.3 Diversifiering 

En annan grundläggande placeringsstrategi är kontrollera sitt risktagande. Riskkontroll inne-

bär inte att man kan undvika risker helt och hållet utan att man tar en kontrollerad risk. En 

nödvändig komponent är då att sprida riskerna, så kallad diversifiering. 36 Genom att diversifi-

era sina investeringar på flera tillgångslag inom olika tillgångsområden kan riskerna minime-

ras. Ju fler investeringar du väljer, desto närmare kommer din portfölj att följa det aktuella 

indexet. Om du dessutom väljer att blanda tillgångar med olika risknivåer kan risken sänkas 

ytterligare. En annan viktig komponent är att inte investeringsfördelningen blir stillastående 

utan att man löpande anpassar innehavet efter konjunkturutvecklingen. 37    

5.3.1 Portföljteorin 

En belönad forskningsansats inom området diversifiering är Harry Markowitz portföljteori. 

Denna teori utgår ifrån att maximera avkastning till en bestämd risknivå. Teorin bygger på att 

det totala risktagandet minskas genom att sprida kapitalet på flera olika placeringsobjekt som i 

en så liten utsträckning som möjligt samvarierar med varandra. På så vis kommer de enskilda 

placeringarnas risk inte att vara avgörande utan det viktiga är hur risken och avkastningen för 

samtliga placeringar förhåller sig till varandra inom portföljen. 38 Risken mäts med andra ord 

utifrån variansen i portföljens avkastning. Regeln som reglera dessa förutsättningar komma att 

benämns ”Expected returns - variance of returns” (E-V regeln).  

 

Portföljteorin visar att alla kombinationer av tillgångar med maximal avkastning och minimal 

risk, i en portfölj, visas genom linjen benämnd ”efficient E-V combinations”. Utifrån denna 

                                                                 

36
 Oxenstierna, Placeringsrådgivning, 2009, s.37 

37
 Lundquist, Rydin, Wiberg. Handel med finansiella instrument, 2002, s.113-114 

38
 Ibid. s.109 
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linje kan en rationell investerare välja en portfölj utifrån sin inställning till risk i förhållande 

till avkastning. E-V regeln står och faller på hur väl den förväntade avkastningen och den för-

väntade standardavvikelsen uppskattas.  

 

Portföljteorin betonar även hur viktigt det är med rätt typ av diversifiering i portföljen. Det 

räcker inte med att endast diversifiera med antalet tillgångar i portföljen utan kovariansen 

mellan tillgångarna måste även vara låg. Portföljteorin har summerat tidigare nämna risker i 

två olika kategorier: 

 Systematisk risk 

Den systematiska risken omfattar de marknadsrisk som man inte kan diversifiera bort, 

exempelvis marknadsrisk, valutarisk och inflationsrisk. Dessa risker är komplexa och 

går inte att förhindra genom större variation och spridning. För att beräkna den syste-

matiska risken används riskmåttet för beta.  

 Icke-systematisk risk 

Den icke-systematiska risken omfattare de mer specifika riskerna som går att diversi-

fiera bort på ett eller annat sätt, exempelvis företagsrisk, branschrisk och valuta. Ge-

nom att sprida sina placeringar inom fler företag och branscher kan den icke-

systematiska risken minskas. 
39

  

5.3.2 CAPM 

Capital Asset Price Modell (CAPM) står som grund för värdering av såväl enskilda bolag som 

marknader och är en vidareutveckling av Markowitz portföljteori. CAPM utvecklades av 

Sharpe och Lintner år 1964 i sin nuvarande form. Precis som alla modeller är det en förenklad 

bild av verkligheten. CAPM utgår från ett linjärt samband mellan marknadsrisken, beta och 

investerarens betalning för den systematiska risken. CAPM används flitigt i teorin och den 

ligger även till grund för Capital Market Line (CML) samt Security Market Line (SML), som 

är centrala delar i dagens portföljteori. Enligt modellen beror den förväntade avkastningen på 

den riskfria räntan (ofta 3 månaders stadskuldränta) dess betavärde och marknadspremien.  

Antaganden bakom CAPM:  

                                                                 

39 Hirschey, Investments : analysis and behavior,  2008, s.128 
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 Placerarna väljer tillgångar efter deras avkastning och riskpreferens. 

 Placeringarna gäller bara en period.                                                                                   

 Det finns en enda gemensam ränta till vilken alla kan låna obegränsade belopp och 

placera obegränsade belopp.                                 

 Alla placerare har identiska förväntningar om tillgångarnas avkastning och risk.  

 Det finns inga restriktioner på proportioner i portföljerna.    

 Marknaden är konkurrenskraftig, det vill säga tillräckligt många köpare och säljare.  

 Det inte finns några transaktionskostnader och att det inte heller existerar några 

skatter. 
40

 

 

= Förväntad avkastning på tillgången      
= Riskfri ränta      

= Tillgångens samvariation med marknadsportföljen   
= Förväntad avkastning på marknadsportföljen 

5.4 Hur beräknas risken? 

Vid beräkningen av investerings risk finns det olika mått att välja bland. Det vanligast definie-

ring brukar vara ett mått som visar investeringens volatilitet, alltså hur stora svängningar som 

fondens avkastning har haft. Är svängningarna kraftiga betyder det att volatiliteten är hög 

vilket i sin tur indikerar en högre risk. Aktiefonder har exempelvis högre volatilitet än ränte-

fonder vilket gör räntefonder mindre riskfyllda än aktiefonder. Nedan följer exempel på de två 

vanligaste måtten för risk – standardavvikelse och beta.41   

5.4.1 Standardavvikelse 

Ett mått som används för att visa fondens totala risk är det statistiska måttet standardavvikel-

sen, som är det vanligt riskmått för samtliga värdepapper. Med risk menas i detta avseende 

fondens volatilitet.42 Standardavvikelsen redovisas i procent per år och beräknas utifrån inve-

steringens genomsnittliga avvikelse från medelvärdet. Om standardavvikelsen är hög innebär 

                                                                 

40
 Bodie, Kane, Marcus. Investments, 2008, s.293-325 

41
 http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_040617.pdf, s.2, 2010-11-25 

42
 Haskel, Fondhandboken, 2000, s. 85 

http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_040617.pdf
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det att investeringens kursutveckling varierat kraftigt mellan olika tidsperioder vilket ger en 

hög total risk. Är standardavvikelsen låg har investeringen liten volatilitet vilket innebär en 

låg total risk. 43 

 

Det vanligaste är att man mäter standardavvikelsen för den senaste 2-3 års perioden. För en 

aktiefond innebär en standardavvikelse under 10% att risken är låg och över 20% att risken är 

hög. Standardavvikelsen kan även indikera hur väl diversifierad en fondportfölj är. En väl 

diversifierad portfölj har oftast en lägre standardavvikelse än en fond med få investeringsin-

nehav. 44  

 

x= ett enskilt mätvärde    
n = antalet observationer 

5.4.2 Beta 

För att visa hur mycket fondens värde i genomsnitt har förändras när index förändras används 

betavärdet. Det betavärdet mäter den så kallade marknadsrisken. 45 Om en fonds betavärde är 

1 betyder det att index förändras lika mycket i procent som fondens värde, marknadsrisken är 

då neutral vilket göra att fonden har lika hög volatilitet som hela marknaden.  Är betavärdet 

>1 förändra fondens värde mer än index och om betavärdet är <1 förändas fondens värde 

mindre än index. Fondens placering har då en hög respektive låg marknadsrisk. 46 

 

Om en fonds portfölj till största del består av aktier med höga betavärden kommer även fon-

den få ett högt betavärde över 1. Fondens avkastning förväntas bli bättre än index när index 

stiger men sämre än index när index sjunker. 47 

 

 

                                                                 

43
 Oxenstierna, Placeringsrådgivning, 2009, s.42 

44
 http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_040617.pdf, s.2, 2010-11-25 

45
 Oxenstierna, Placeringsrådgivning, 2009, s.49 

46
 Wilke, Aktie och fond handboken, 2010, s. 140 

47
 Oxenstierna, Placeringsrådgivning, 2009, s.49 

http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_040617.pdf
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5.5 Riskjusterade avkastningsmått 

Tillgångar med olika risk ger olika avkastning och högre risk betyder samtidigt att variationen 

för investeringars avkastning sannolikt ökar.  För att kunna bedöma investeringars prestation 

bör man därmed inte helt och hålet utgå från dess avkastning.  Vid en jämförelse av olika in-

vesteringar med olika risknivåer använder man därför riskjusterade avkastningsmått där av-

kastningen är rensad från risken. 48 Nedan beskrivs de två riskjusterade som kommer använda 

i den empiriska undersökningen – Sharpekvoten och Modigliani-Modigliani. 

5.5.1 Sharpekvoten  

Sharpekvoten är det vanligaste sätten att mäta riskjusterad avkastning och har tagits fram av 

Nobelpristagaren William Sharpe. Denna metod mäter hur hög en portföljs överavkastning är 

i förhållande till dess totala risk.49 Detta mått används idag för att relatera investeringens totala 

avkastning till värdepapprets risknivå. Vid beräkning av till exempel en fond tar man hänsyn 

till den risk fonden har haft. Det Sharpekvoten visar är hur mycket extra avkastning som för-

värvas per extra enhet risk. Ju högre Sharpekvot en fond har desto lägre är risken i förhållande 

till överavkastningen och desto bättre är fondens riskjusterade avkastning. 50 

 

Sharpekvot är bäst lämpad att använda vid jämförelse mellan fonder av samma typ. Vid en 

jämförelse kan nämligen de fonderna man likställer få samma Sharpekvot fast att det uppnåtts 

på helt olika sätt. En räntefond med låg risk och avkastning kan få samma resultat som en 

aktiefond med hög risk och avkastning. Detta beror på att Sharpekvoten visar förhållandet 

mellan avkastning och risk och måttet kan på så vis påverka båda dessa faktorer.51  

                                                                 

48
 Bodie, Investments, 2008, s. 855 

49
 Wilke, Aktie och fond handboken, 2010,  s. 140 

50
 Oxenstierna, Placeringsrådgivning, 2009, s.43 

51
 Ibid. s.44 
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5.5.2 Modigliani-Modigliani  

Modigliani-Modigliani är en alternativ form av Sharpekvoten som introduceras av John Gra-

ham och Campbell Harvey år 1994 och som slutligen populariserades år 1997 av Leah och 

Franco Modigliani. Precis som Sharpe, använder M
2
 den totala volatiliteten som riskmått. Det 

riskjusterade måttet är här förenklat och lättare att förstå eftersom måttet sätt i relation till 

marknadsindex.     

 

Vid en fondutvärdering är målet med detta mått att beaktning inte enbart bör göras till inve-

steringens slutliga prestation utan också till den volatilitet som investeringen har haft under 

löptiden. I och med detta kan man på ett bättre sätt identifiera vilka investeringar som har le-

vererat bäst i förhållande till den risk som krävs för upp dess resultat. 

 

För att kunna beräkna M-kvadrat måste den förvaltade portföljen (rp) justeras för standardav-

vikelsen på ett sådant sätt att volatiliteten för marknadens avkastning (rm) överensstämmer 

med portföljens volatilitet. Detta görs genom att exempelvis kombinera (rp) med riskfria stats-

papper och när väl båda portföljerna uppnått en samstämmig standardavvikelse kan dess av-

kastning jämföras.52  

 

 

      

        

         

 

                                                                 

52
 Bodie, Investments, 2008, s.855 
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5.6 Kritik mot CAPM och Beta 

CAPM används, som tidigare nämnts, flitigt i teorin. Detta trots att den har debatterats och 

kritiserats åtskilligt sedan dess introduktion på 60-talet. De flesta forskare är överens att stora 

delar av modellen är korrekta, exempelvis vikten av diversifiering och att alla investerare vill 

ha en så stor avkastning till så låg risk som möjligt. Det kontroversiella i CAPM är huruvida 

beta är ett bra mått för den systematiska risken på marknaden och sambandet mellan beta och 

avkastning.  

 

Mer konkret så är ett stort problem med CAPM modellen att det är i stort sett omöjligt att 

skapa det marknadsportföljteorin bygger på i praktiken. En sådan portfölj måste innehålla alla 

tillgångar som finns på marknaden, från aktier, fonder och råvaror till fastigheter och frimär-

kessamlingar. 53 De olika index som används som substitut för marknadsportföljen är inte lika 

omfattande och det leder till felaktigheter i CAPM och gör att den inte kan testas under realis-

tiska förutsättningar.54 Problemen understryks av den undersökning som Fama och French 

utförde år 199255. Där visade det sig att det inte fanns något samband mellan avkastning och 

betavärde i en portfölj under åren 1963-1990. Samma sak påvisades i deras andra undersök-

ning som presenterades 200656 där åren 1926-2004 undersöktes.  

 

Eftersom två andra vanligt förekommande riskjusterade avkastningsmått, Jensen och Alpha, 

bygger på CAPM och Beta57 har även dessa mått valts bort i denna undersökning. 

 

 

                                                                 

53
 Arnold, G, Corporate Financial Management, 2008, s.293-294 

54
Ibid. s.285 

55
 Fama, E. French, K., Journal of Finance, Vol. 47 Issue 2,1992, s.427-465 

56
 Ibid. s.2163-2185 

57
 Francis, Taylor, Investments, 2010, s.304-305 
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6 Tidigare forskning 

Nedan presenteras ett urval av tidigare forskningar inom det berörda ämnet. 

6.1 The effect of mutual fund managers characteristics on 
their portfolio performance, risk and fees.   

Det finns intressanta studier som analyserat sambandet mellan risk och avkastning. En tänk-

värde studie är Harry Markowitz portföljteorin, en annan är Joseph Golec studie. Denna studie 

åskådliggör vilka variabler som påverkade aktiefondernas utveckling under åren 1988-1990. 

Golec fann att de aktiefonder som hade höga förvaltningsavgifter oftast gav högst avkastning 

samtidigt som aktiefonder med låga administrativa kostnader hade höga avkastningar. Aktie-

fonder som däremot borde undvikas var dem med hög risk eftersom de oftast är underpreste-

rade. Variabler som inte hade någon signifikant betydelse för aktiefondernas avkastning var 

fondens betavärde och fondförmögenhet. 58 

6.2 Mutual Fund Performance: An empirical decomposition 
into stockning, talent, style, transaction, costs and 
expenses.  

En liknande undersökning som utförs i denna uppsats är Russ Wermers studie som publicera-

des i ”The Journal of Finance” år 2000. Wermers undersökte amerikanska aktiefonder som 

investerades på den amerikanska marknaden mellan åren 1975-1994. Det han undersökte var 

hur aktierna i aktiefonderna hade utvecklats i förhållande till marknadsindexet, S & P 500, 

samt hur aktiefonderna genomsnittliga nettoavkastningen såg ut i jämförelse med marknads-

index. Wermers syfte vara att se om fondförvaltarna hade förmåga att välja ut rätt aktier och 

om det i så fall var rimligt för investerare att betala för denna typ av förvaltning. Studien visa-

de att aktierna hade en god utveckling i förhållande till marknadsindex då de presterat bättre 

än marknadsindex samtidigt som nettoavkastningen för aktiefonderna var lägre än marknads-

index. Förklaringen till detta var att även om aktierna presterat bra så minskas nettoavkast-

ningen på grund av förvaltningsavgiften. Wermers undersökte även med ett marknadsindex 

som i genomsnitt hade samma avkastning som fonderna. Där visade det sig att fonderna kräv-
                                                                 

58
 Golec, The effect of mutual fund managers characteristics on their portfolio performance, risk and fees, 1996 
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de en högre risknivå än marknadsindex för att uppnå samma avkastning. Wermes slutsats blev 

att förvaltningskostnaderna sänker fondernas avkastning i jämförelse med marknadsindex. 59  

6.3 Performance and Characteristics of Swedish Mutual Funds 

I artikeln ”Performance and Characteristics of Swedish Mutual Funds” utvärderade tre svens-

ka forskare svenska fonders utveckling och karaktäristiska under åren 1993 till 1997. Studie 

utgick från fondernas avkastning i förhållande till dess risk och avgift. När det gäller just fon-

der är det i Sverige väldigt populärt med aktiefonder eftersom de medför vissa skattefördelar. 

I studien kom man fram till att små aktiefonder presterade bättre än stora aktiefonder samti-

digt som fonder med låga avgifter presterade bättre än fonder med höga avgifter. Forskarnas 

slutsats blev att det råder ett negativt samband mellan fondernas kostnader och förvaltningsre-

sultat, då fonder med höga avgift presterar sämre än fonder med låg avgift. Studien visade att 

aktiefonder med 1 % högre förvaltningsavgift i genomsnitt löpte risken att prestera 1,4 % 

sämre än övriga fonder. En annan intressant slutsats i studie är skillnaden i fonder prestation 

gällande aktiv och passiv förvaltning. Forskarna kom nämligen fram till att aktivt förvaltade 

fonder generellt presterat bättre än passivt förvaltade fonder, trotts att aktivt förvaltade fonder 

har en högre avgift än passiva. Studiens slutliga reslutat blev att fonder med höga avgifter kan 

uppvisa goda resultat men inte tillräckligt bra för att motivera den höga avgiften.60  

 

                                                                 

59
 Wermers, Mutual Fund Performance: An Empirical Decomposition into Stockpicking, 

Talent, Style, Transaction Costs and Expenses, 2010 

60 Dahlquist, Engström, Söderlind, Performance and Characteristics of Swedish Mutual Funds, 2000 
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7 Empiri 

I detta kapitel redovisas uppsatsens empiriska undersökning av de valda fonderna. Beräk-

ningarna av fondernas avkastning, standardavvikelse samt de riskjusterade måtten Sharpek-

voten och Modigliani-Modigliani kommer presenteras. 

7.1 Presentation av undersökningen 

För att besvara frågeställning har ett antal fonder valts ut som skall jämföras mot lämpligt 

marknadsindex. Undersökningen har avgränsats till den svenska fondmarknaden där tretton 

svenska aktiefonder studerats. I syftet att studera fondernas prestation och utveckling valdes 

de aktiefonder med störst fondförmögenhet från storbankernas fonder. För att öka relevansen 

valdes även några fonder från de största fristående fondbolagen. Anledningen till att stora 

fonder har valts är för att fånga en så stor del av de svenska fondinvesteringarna som möjligt.  

 

Två stycken jämförelseindex användes i granskningen - SIX Return Index (SIX RX) och SIX 

Portfolio Return Index (SIX PRX). SIX RX representerar marknadsindex för riskjusteringen 

och SIX PRX användes för att utvärdera fondernas utveckling. Data från dessa index har ta-

gits fram per månad för perioden januari 2000 till november 2010, för mer information se 

beräkningar och bilaga. 

 

Den riskfria räntan för undersökningsperioden baseras på kursen för statsobligationsräntan 

den 31 oktober 2000. 

  

  Total   
avkastning  

(10 år) 
 

Geometrisk   
avkastning 

Standard-
avvikelse 

Riskfriränta  SE GVB 10Y 65,78% 5,185% 0 

SIX Portfolio Return index SIX PRX 50,08% 5,13% 32,09% 

SIX Return Index SIX RX 64,99% 4,14% 32,11% 
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Vid beräkning av fondernas utveckling och prestation har granskningen begränsats till fon-

dernas risk och avkastning under den valda perioden. Under nästkommande avsnitt kommer 

de fyra valda beräkningsmåtten att presenteras.  

7.2 Presentation av fonderna 

Nedan presenteras de valda fondernas fondförmögenhet, avgift samt en sammanställning över 

de resultat som vidare kommer att presenteras. Data från fonderna är inhämtade från Mor-

ningstar och sträcker sig över perioden den 2000-10-31 till 2010-10-31. 

 

FONDER 
 
 

Fond- 
förmögenhet 

Avgift Fondbetyg Total  
Avkastning 
(10 år) 

STD  
(10år) 

Sharpe 
(10 år) 

M2 

AMF Aktiefond Sverige 19478,11 0,4 5 47,85% 28,86% -0,04 -0,29% 

AMF Aktiefond Världen 13811,49 0,4 5 -4,54% 23,73% -0,24 -6,60% 

Carnegie World Wide 17900,9 1,6 4 -14,49% 22,90% -0,29 -8,40% 

Didner & Gerge Aktiefond 12687 1,22 3 72,37% 28,89% 0,01 1,50% 

HQ Sverigefond 6192,5 1,4 5 30,02% 27,27% -0,09 -1,93% 

Lannebo småbolag 13332,7 1,6 5 208,75% 28,13% 0,24 8,74% 

Nordea Beta 9844,69 1,41 3 6,09% 27,20% -0,17 -4,38% 

Nordea Sverigefond 7685,4 1,42 3 20,33% 32,65% -0,10 -2,22% 

Odin Sverige SEK 3802,7 2 4 287,48% 30,54% 0,31 10,83% 

SEB Sverigefond 12659,3 1,3 3 -5,61% 28,94% -0,20 -5,35% 

SEB Världenfond  27234,26 1,25 2 -21,42% 18,06% -0,42 -12,40% 

SHB Sverigefond 8157,51 1,4 3 -2,58% 29,36% -0,19 -4,91% 

Swedbank Robur Sverigefond 12130,71 1,4 3 21,92% 31,27% -0,10 -2,23% 

Genomsnitt 12559,61 0,98  49,71% 27,52% -0,10 -2,12% 

 

I första kolumnen i tabellen ovan presenteras fondernas fondförmögenhet i miljoner kronor. 

Totalt omfattar dess fonder ca 165 miljarder kronor av fondspararnas kapital. Den största fon-

den är utan tvekan SEB Världenfond med ett värde på 27,2 miljarder kronor och den minsta 

fonden är Odins Sverigefond med en fondförmögenhet på knappa 3,8 miljarder kronor. Skill-

naderna är med andra ord stora mellan fondernas förmögenhet.  

 

Avgifterna mellan fonderna, som presenteras i den andra kolumnen, varierar mellan 2 % till  

0,4 %. De billigaste alternativen hittar vi hos AMF som har en avsevärt lägre årsavgift än öv-

riga fonder. Didner & Gerge Aktiefond, som är undersökningen näst billigaste alternativet, 
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har cirka 0,70 % högre avgift än AMF.  De dyraste alternativen hittar vi hos Odin Sverigefond 

och Lannebo småbolag. Bankfonder ligger på ungefär samma avgift, mellan 1,3 % till 1,42 %. 

Den billigaste bankfonden är SEB Sverigefond och den dyraste är Nordeas Sverigefond, med 

en skillnad på 0,12 procentenheter. 

7.3 Total avkastning 

I nedanstående tabell har den totala avkastningen och den geometriska medel-avkastningen 

beräknad över de tio år som undersökning omfattar.61 Det framgår av den gröna färgen vilka 

fonder som har haft en positiv avkastning och den röda färgen vilka som haft en negativ av-

kastning. Anledningen till att det geometriska medelvärdet beräknats är för att göra jämförel-

sen mer relevant. Siffrorna presenteras procentvis och är rensade från avgifter.  

 

FONDER Geometriskt 

Medelvärde (10 år) 

Total 

Avkastning (10 år) 

Odin Sverige SEK 14,51% 287,48% 

Lannebo småbolag 11,93% 208,75% 

Didner & Gerge Aktiefond 5,60% 72,37% 

SIX PRX 5,13% 64,99% 

SIX RX 4,14% 50,08% 

AMF Aktiefond Sverige 3,99% 47,85% 

HQ Sverigefond 2,66% 30,02% 

Swedbank Robur Sverigefond 2,00% 21,92% 

Nordea Sverigefond 1,87% 20,33% 

Nordea Beta 0,59% 6,09% 

SHB Sverigefond -0,26% -2,58% 

AMF Aktiefond Världen -0,46% -4,54% 

SEB Sverigefond -0,58% -5,61% 

Carnegie World Wide -1,55% -14,49% 

SEB Världenfond  -2,38% -21,42% 

 

Utifrån tabellen ovan framgår det att avkastningen skiljer sig tydligt mellan fonderna. De fles-

ta fonder har haft en positiv utvecklig men den tråkiga verkligheten visar även att ett flertal 

                                                                 

61
 Jaffe, Jordan, Ross, Westerfield. Modern Financial Management, sid. 271-272 
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fonder haft en negativ utvecklig. Avkastningen mellan fonderna varierar mellan 14,51 % till -

2,38 %. Det geometriska medelvärdet är 2,92 %. Odin Sverige är den fond som haft bäst av-

kastning medan SEB Världsfond presterat sämst. Mellan dessa fonder skiljer det 16,89 pro-

centenheter i avkastningen.  

 

Det kan konstatera att endast tre fonder av de tretton utvalda lyckades slå marknadsindex. 

Odin Sverige och Lannebo småbolag är de fonder som presterat bäst. Dessa fonder har haft en 

avkastning på över 10 % per år om man jämför med SIX RX, som haft en avkastning på bara 

4,14 %. Odin Sverige och Lannebo småbolag har därmed presterat rejält över index.  

7.4 Standardavvikelse  

I nedanstående tabell presenteras fondernas genomsnittliga standardavvikelse per år för den 

valda underökningsperioden. Siffrorna presenteras procentvis. 

 

FONDER Standardavvikelse 

SEB Världenfond  18,06% 

Carnegie World Wide 22,90% 

AMF Aktiefond Världen 23,73% 

Nordea Beta 27,20% 

HQ Sverigefond 27,27% 

Lannebo Småbolag 28,13% 

AMF Aktiefond Sverige 28,86% 

Didner & Gerge Aktiefond 28,89% 

SEB Sverigefond 28,94% 

SHB Sverigefond 29,36% 

Odin Sverige SEK 30,54% 

Swedbank Robur Sverigefond 31,27% 

SIX RX 32,09% 

SIX PRX 32,30% 

Nordea Sverigefond 32,65% 

 

Standardavvikelsen för alla fonder inklusive index ligger mellan 18,06 % till 32,65 %, vilket 

tyder på en tämligen hög risk för samtliga fonder under perioden. Standardavvikelsen för fon-
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derna kan delas in i två block – globalt- och Sverigeinriktade. Fonderna med globalinriktning 

har till skillnad från de övriga fonderna haft en längre standardavvikelse. Endast en fond i 

undersökningen, Nordea Sverigefond, har haft en högre standardavvikelse än de båda jämfö-

relseindex. Den fond som redovisat lägst standardavvikelse är SEB Världenfond. Mellan des-

sa fonder skiljer sig standardavvikelsen med 14,59 procentenheter.  

7.5 Sharpekvot 

Nedan redovisas undersökningen valda riskjusterade avkastningsmått – Sharpekvoten. Fon-

dernas genomsnittliga Sharpekvot per år för den valda undersökningsperioden presenteras 

nedan. 

 

FONDER 
 

Sharpekvot 

Odin Sverige SEK 0,31 
Lannebo småbolag 0,24 
Didner & Gerge Aktiefond 0,01 
AMF Aktiefond Sverige -0,04 
HQ Sverigefond -0,09 
Swedbank Robur Sverigefond -0,10 
Nordea Sverigefond -0,10 
Nordea Beta -0,17 
SHB Sverigefond -0,19 
SEB Sverigefond -0,20 
AMF Aktiefond Världen -0,24 
Carnegie World Wide -0,29 
SEB Världenfond  -0,42 

 

Det kan återigen konstateras att enbart tre fonder har haft en positiv avkastning sett till dess 

risknivån – Odin Sverige, Lannebo Småbolag och Didner & Gerger. Dessa fonder är med 

andra ord de fördelaktiga investeringsalternativen i förhållande till risken. Sharpekvoten för 

fonderna ligger mellan 0,31 till -0,42 och har ett medelvärde på -0,10. De globaltinriktade 

fonderna redovisar sämst Sharpekvotvärdena. Den fond som redovisat lägst Sharpekvotvärde 

är SEB Världenfond.  

 

I nedanstående diagram förtydligas ovan nämnda data.  
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7.6 Modigliani-Modigliani riskjusterad avkastning 

I tabellen nedan redovisas undersökningens andra riskjusteringsmått – Modigliani-

Modigliani. Efter att fondernas avkastning blivit vägda med marknadens standardavvikelse, 

SIX RX, och den riskfria räntan har fondernas överavkastning beräknats. Tabellen nedan visar 

den ”vägda” överavkastningen för fonderna efter det att marknadens, SIX RX, geometriska 

avkastning subtraherats. Siffrorna presenteras i procent.  
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FONDER 
 

M2 

Odin Sverige SEK 10,83 % 

Lannebo småbolag 8,74 % 

Didner & Gerge Aktiefond 1,50 % 

SIX PRX 0,99 % 

AMF Aktiefond Sverige -0,29% 

HQ Sverigefond -1,93% 

Nordea Sverigefond -2,22% 

Swedbank Robur Sverigefond -2,23% 

Nordea Beta -4,38% 

SHB Sverigefond -4,91% 

SEB Sverigefond -5,35% 

AMF Aktiefond Världen -6,60% 

Carnegie World Wide -8,40% 

SEB Världenfond  -12,40% 

 

Enligt tabellen ovan har bara tre fonder gett en bättre avkastning än marknaden har förmått. 

Lannebo Småbolag och Odin Sverige har överpresterat mycket väl medan Didner & Gerger 

Aktiefond endast levererat 0,51 procentenheter över marknaden.  Hela tio fonder har därut-

över haft en negativ överavkastning gentemot SIX RX. Detta trots att SIX PRX, fondernas 

eget index, överpresterat marknaden. Det SIX PRX visar är att svenska aktiefonderna i ge-

nomsnitt haft en överavkastning på 0,99 % gentemot marknaden. Detta betyder att det Lanne-

bo, Odin och Didner & Gerger inte enbart lyckats slå undersökningen valda fonder utan även 

snittet för hela marknaden. Det genomsnittliga värdet på M
2
 ligger på -2,12 % för alla fonder-

na. Medelvärdet för de Sverige baserade fonderna ligger på -0,024 %, en avsevärd förbättring 

men fortfarande klar under fondmarknadens genomsnitt. 
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8 Analys 

I detta kapitel kommer den emiriska undersökningen resultat att analyseras. Analysen syftar 

till att finna olikheter och samband med föregående beskrivna teorier och tidigare forskning. 

8.1 Hur har fonderna presterat i jämförelse med index? 

Undersökningen visar att avkastningen skiljer sig markant mellan ett flertal av fonderna.  

I förhållande till SIX RX, index för hela aktiemarknaden, har endast tre av de tretton fonderna 

presterat bättre. Fonderna i undersökningen har med andra ord haft stora svårigheter att slå 

index. Vid jämförelse med SIX PRX, indexet som speglar genomsnittet för svenska fonder, är 

skillnaderna ännu större. Antalet fonder som underpresterar gentemot SIX PRX är detsamma 

som för SIX RX, men marginalen är större.  

 

Odin Sverige och Lannebo småbolag är de fonder som presterar bäst i jämförelse med index. I 

genomsnitt har dessa fonder haft en avkastning på drygt 13 % per år vilket får betecknas som 

mycket bra. Vad som kännetecknar dessa fonder är att det är relativt små med höga förvalt-

ningsavgifter. Sett till fondförmögenheten i sig visar uppsatsens extremvärde att fondernas 

storlek och avkastning hänger ihop. Odin Sverige som presterat bäst är undersökningen mins-

ta fond samtidigt som SEB Världenfond, undersökningen största fond, presterat sämst. Detta 

resultat bekräftar delvis studien, ”Performance and Characteristics of Swedish Mutual Funds”, 

att små fonder presterar bättre än stora fonder. Uppsatsen studie visar däremot inget samband 

mellan fondförmögenheten och avkastning.  

 

I förhållande till avgiften har Odin Sverige och Lannebo småbolag de undersökta fondernas 

högsta förvaltningsavgift. Detta motbevisar ”Performance and Characteristics of Swedish 

Mutual Funds” påstående att höga avgifter kan bidra till goda resultat men inte tillräckligt för 

att motivera de höga kostnaderna. Forskarna bakom ” Mutual Fund Performance: An Empiri-

cal Decomposition into Stockpicking, Talent, Style, Transaction Costs and Expenses” menar 

samtidigt att förvaltningsavgiften inte motiveras utan istället sänker fonderna avkastning i 

jämförelse med marknadsindex. Utifrån undersökningens resultat dementeras även detta på-

stående. Av de större instituten i studien utmärker sig AMF Aktiefond Sverige rejält med sin 

låga avgift i jämförelse med bankerna. Denna fond lyckades inte slå index med presterade 
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bättre än övriga bankfonder. Den största anledningen till detta är AMF Aktiefond Sveriges 

fondavgift. Skulle denna fond haft samma avgift som övriga bankfonder, cirka +1%, skulle 

dess prestation hamna på samma nivåer som HQ Sverigefond. AMF Aktiefond Sverige pres-

terar alltså som en bankfond men med avgift som en indexfond.  

 

Fonderna med globalinriktning har presterat klart sämre än de Sverigeinriktande fonderna. 

Detta kan till stor del förklaras av att återhämtningen efter den finansiella krisen 2008, varit 

väldigt stark i Sverige. De traditionellt stora ekonomierna har visat sig haft stora problem att 

övervinna den finanskris som världen genomlevde 2008. Det hade varit intressant att ha nå-

gon fond med inriktning på tillväxtländerna som jämförelse eftersom där har ekonomin, trots 

den finansiella krisen, gått väldigt bra. Med tanke på den starka återhämtning Sverige har haft 

är det extra anmärkningsvärt att SHB:s och SEB:s Sverigefonder har haft en negativ avkast-

ning under den undersökta tioårsperioden. 

 

SEB Världenfond är den av globalfonderna som har presterat sämst. Detta blir extra anmärk-

ningsvärt när placeringsstrategin granskas, se bilaga 11.1. Denna fond är ensam om att satsa 

på tillväxtmarknader i jämförelse med övriga globalfonder i undersökning. Då tillväxtmark-

nader har gått väldigt bra under den undersökta perioden blir SEB:s prestation än mer an-

märkningsvärd. 

 

En förklaring till att många fonder har haft svårt att slå index kan bero på att när aktiv förvalt-

ning fungerar bra slår fonden marknaden rejält vilket höjer den genomsnittliga avkastningen. 

De andra fondernas prestations ser därför sämre ut än vad de egentligen är. 

 

För att förtydliga ovan nämnda redovisas här de tretton fondernas årliga avkastning och SIX 

PRX i nedanstående diagram.  
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8.2 Hur har fonderna presterat i förhållande till dess risknivå? 

Standardavvikelse är ett mått på en portföljs historiska volatilitet. Hög standardavvikelse ty-

der på större osäkerhet och högre risk. Låg standardavvikelse tyder på mindre osäkerhet och 

lägre risk. Om standardavvikelse är ett rättvist sätt att mäta risk har samtliga aktiefonder, med 

sin aktiva förvaltning, minskat risken på investeringen. Bara Nordeas Sverigefond har haft en 

större standardavvikelse. Övriga fonder som alltså slagit index har haft en bättre risknivå än 

övriga marknaden.  

 

Fonderna med globalinriktning har burit en lägre risk och en lägre standardavvikelse än övri-

ga fonder. Med tanke på de globalt inriktade fondernas dåliga avkastning är det glädjande att 

konstatera att de burit en lägre risk. En förklaring till detta kan vara att globalfonderna place-

rar i flera länder och branscher.  Genom att innehavet sprids över flera marknader kan risken 

minskas ytterligare i jämförelse med en fond som placerar i ett enda land.  

 

En standardavvikelse över 20 % indikerar en hög avvikelse. Samtliga fonder i undersökningen 

har med andra ord haft en hög risk då bara en fond haft en standardavvikelse under 20 %. Det-

ta skulle i så fall visa att avkastningen under undersökningsperioden inte varit särskilt stabil 

utan tyda på stora kurssvängningar.  

 

Anledningen till att standardavvikelsen är så hög beror på att de gränsvärden som används för 

att markera de olika risknivåerna baseras på ett annat sätt att beräkna standardavvikelsen. 

Morningstar, likt de flesta kursobservatörer, använder sig av följande formel för att räkna 

fram standardavvikelsen: 

 

 

 

 = Den grekiska bokstaven Sigma, som brukar användas för att beteckna riskmåttet 

standardavvikelse. Standardavvikelsen i kvadrat är variansen. 

TRi= Månadsavkastning, månaden i 
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= Snittavkastning per månad under n perioder  

n = Antal tidsperioder (Morningstar använder 36 månader) 

 

Standardavvikelsen som har räknats fram i denna studie blir i genomsnitt 36,6% större än de 

värden som Morningstar anger för samma period, se tabellen nedan. 

 

FONDER Egen Standardavvikelse Morningstars Standardavvikelse 

SEB Världenfond  18,06% 12,60% 

Carnegie World Wide 22,90% 14,20% 

AMF Aktiefond Världen 23,73% 17,60% 

Nordea Beta 27,20% 20,60% 

HQ Sverigefond 27,27% 20,10% 

Lannebo småbolag 28,13% 20,10% 

AMF Aktiefond Sverige 28,86% 21,00% 

Didner & Gerge Aktiefond 28,89% 24,90% 

SEB Sverigefond 28,94% 22,20% 

SHB Sverigefond 29,36% 23,00% 

Odin Sverige SEK 30,54% 19,80% 

Swedbank Robur Sverigefond 31,27% 22,30% 

Nordea Sverigefond 32,65% 23,40% 

TOTALT 357,80% 261,80% 

Genomsnitt 27,52% 20,14% 

 

 

De normala gränsvärdena blir i och med detta inte applicerbara på uppsatsens framräknade 

standardavvikelse som används för att markera risknivåerna. Vid en jämförelse med exempel-

vis Morningstars värden ser riskbilden mindre avskräckande ut. Aktiefonderna har fortfarande 

i genomsnitt en hög risk men nu med minsta möjliga marginal.  

 

Författarna anser att standardavvikelsen är ett bra riskmått. Det är enkelt att förstå och lätta att 

använda vid jämförelse mellan fonder. Fondspararen kräver inga större kunskaper för att tolka 

standaravvikelsens resultat. Problemet med kursobservatörernas sätt att räkna fram standard-

avvikelsen är att den faktiskt inte fångar den totala rörelsen. Problemet med att använda sam-

ma formel som i uppsatsen är att det blir svårt att göra vettiga jämförelser. 
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8.2.1 Modigliani-Modigliani riskjusterad avkastning 

Modigliani-Modiglianis M
2
 är ett mått för en portföljs riskjusterade överavkastning mot 

marknaden. Som konstaterats under empirin har hela tio stycken fonder haft en negativ över-

avkastning i jämförelse med marknaden. Något intressant är att många av fonder fick en avse-

värt sämre prestation när de justerades med Modigliani-Modigliani. Detta trots att de hade en 

lägre standardavvikelse än marknaden. Förklaringen till detta ligger i förhållandet mellan 

(  samt  och  i formeln . De fonder som haft en av-

kastning (  högre än den riskfria räntan (  uppnår en bättre prestation om dess standard-

avvikelse är lägre än marknadens. Men för fonderna i undersökningen som haft en avkastning 

som är lägre än den riskfria räntan händer det motsatta vid beräkningen av Modigliani-

Modigliani:s M2. De fonder som har presterat sämre än den riskfria räntan och som haft en 

högre standardavvikelse än marknaden förbättrar sin prestation med Modigliani-Modigliani:s 

riskjustering.  

 

Som konstaterats ovan påverkar den riskfria räntan resultatet. I den här undersökningen är den 

riskfria räntan (SE GVB 10Y) 5,185 %. Det är en något högre ränta än normalt och den högs-

ta under hela den undersökta perioden. För att göra en jämförelse har därför medelvärdet för 

SE GVB 10Y räknats fram. Från den 2000-10-31 – 2010-11-01 blir medelvärdet för SE GVB 

10Y 4,242 %.  

 

En ytterligare faktor som påverkar resultatet på Modigliani-Modigliani:s M
2
 är standardavvi-

kelsen. Som tidigare konstaterats använder till exempel Morningstar ett annat sätt att räkna 

fram den. För att jämföra med de resultat som har räknats fram i uppsatsen hade det varit in-

tressant att använda medelvärdet på SE GVB 10Y och de värden på standardavvikelsen som 

anges av Morningstar för att beräkna M
2
. Men eftersom inte SIX RX finns angivet på Mor-

ningstar skulle det värdet bli irrelevant. Därför har bara den riskfria räntan ändrats i resultatet 

som anges i den högra kolumnen nedan.  
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FONDER M2 

 
 

M2 

SE GVB 10Y = 4,242% 

Odin Sverige SEK 10,83% 10,88% 

Lannebo småbolag 8,74% 8,87% 

Didner & Gerge Aktiefond 1,50% 1,60% 

AMF Aktiefond Sverige -0,29% -0,18% 

HQ Sverigefond -1,93% -1,76% 

Nordea Sverigefond -2,22% -2,23% 

Swedbank Robur Sverigefond -2,23% -2,20% 

Nordea Beta -4,38% -4,21% 

SHB Sverigefond -4,91% -4,82% 

SEB Sverigefond -5,35% -5,24% 

AMF Aktiefond Världen -6,60% -6,26% 

Carnegie World Wide -8,40% -8,02% 

SEB Världenfond  -12,40% -11,67% 

Här har inte värden på SIX PRX tagits med eftersom Morningstar inte hade något värde på Standardavvikelsen på det indexet 

över 10 år och följaktligen behåller SIX PRX samma värden som tidigare. 

 

Alla fonder förbättrar sina prestationer i och med denna förändring. Detta är fullt logiskt då 

standardavvikelsen som tidigare konstaterats är lägre än SIX RX:s standardavvikelse. Pro-

blemet kvarstår när det gäller att få ett rättvisande resultat på M
2
 för fonder med negativ av-

kastning, efter att den riskfria räntan subtraherats. Värdena fortsätter vara missvisande.  

8.2.2 Sharpekvoten 

Sharpekvoten är det riskjusterade avkastningsmått som redovisar en fonds överavkastning i 

förhållande till dess totala risk. Undersökningen visar ett genomsnittligt negativt resultat för 

samtliga fonder, där enbart tre fonder redovisar en relativt låg men positiv Sharpekvot. En hög 

Sharpekvot tyder på en god balans mellan den avkastning fonden presterat och den risk som 

tagits. De tre fonder som redovisat ett positivt resultat anses därmed ha den bästa samman-

hållningen och spridning mellan placeringarna inom portföljen. Dessa fonder presterar med 

andra ord bättre än övriga fonder om man ser till dess risknivå. Den lägsta Sharpekvoten på -

0,42 redovisar SEB Världenfond. Enligt undersökningen har denna fond därmed presterat 

sämst i förhållande till dess risk. Den fond som enligt undersökningen presterat bäst med hän-

syn till risknivån är Odin Sverige med en Sharpekvot på 0,31. 

 

Tio stycken fonder ger en avkastning som är för låg sett till den risk de bär. För de fonder som 

har haft en negativ avkastning är det inte så förvånande men för de fonder som ändå har haft 
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en positiv avkastning över den undersökta perioden är det dock värt att notera. De mått för 

Sharpekvoten som presenterades under resultatet är vid första anblick ganska låga. Men även 

Sharpekvoten påverkas av valet av riskfriränta och sättet som standardavvikelsen har räknats 

fram på. För att visa skillnaden presenteras tidigare nämnda medelvärde på SE GVB 10Y, 

4,242% och Morningstars sätt att räkna fram standardavvikelsen. (I formeln för att räkna fram 

Sharpekvoten används bara fondens egen standardavvikelse varför inte den skevhet som SIX 

RX:s standardavvikelse i uträknandet av M
2
 uppstår) 

 

FONDER Sharpekvot 

SE GVB 10Y 

=5,185 % 

Sharpekvot 

SE GVB 10Y=4,242 % 

Morninstarsvärden 

på σ 

Odin Sverige SEK 0,31 0,52 

Lannebo småbolag 0,24 0,38 

Didner & Gerge Aktiefond 0,01 0,05 

AMF Aktiefond Sverige -0,04 -0,01 

HQ Sverigefond -0,09 -0,08 

Swedbank Robur Sverigefond -0,10 -0,10 

Nordea Sverigefond -0,10 -0,10 

Nordea Beta -0,17 -0,18 

SHB Sverigefond -0,19 -0,20 

SEB Sverigefond -0,20 -0,22 

AMF Aktiefond Världen -0,24 -0,27 

Carnegie World Wide -0,29 -0,41 

SEB Världenfond  -0,42 -0,53 

 

Anmärkningsvärt är att även värden på Sharpes kvot blir motsägelsefulla (likt M
2
) när avkast-

ningen har varit lägre än den riskfria räntan. Det blir tydligt när Nordea Sverigefond och 

Swedbank Robur Sverigefond jämförs: 

FONDER Standardavvikelse Geometrisk 

avkastning 

Sharpes Kvot 

Swedbank Robur Sverigefond 31,27% 2,00% -0,1018 

Nordea Sverigefond 32,65% 1,87% -0,1016 
 

Trots att Nordeas Sverigefond har haft en lägre avkastning och haft en större risk än Swed-

banks Sverigefond så har den en högre Sharpe kvot. Det gör att man bör vara vaken på de 

Sharpekvoter som räknats fram från fonder med lägre avkastning än den riskfria räntan.  
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Författarna anser att Sharpekvoten inte är ett bra jämförelsemått för vanliga fondsparare. Det 

är ett svårtolkat då det är ett nyckeltal som inte visar någon procentuell förändring. För att 

tolka måttet krävs djupare kunskaper för att förstå vad det egentligen visar. Sharpekvoten sä-

ger ingenting om hur bra fonden har utvecklas. Vid bedömningen av fondens prestation måste 

hänsyn tas till såväl fondens avkastning som risk, då måttet speglar förhållandet mellan dessa. 

För att enklare jämföra fonder med ett riskjusteringsmått är det bättre att använda Modigliani-

Modigliani. Detta mått ger ”allt-i-ett” och blir därmed lättare att tolka.  

8.3 Ger de fristående fondbolagens fonder bättre avkastning 
än bankfonderna? 

Det som utmärkt sig genom hela undersökningen är att de fristående fondbolagens fonder 

lyckas bättre än bankfonderna. Lannebo Småbolag och Odin Sverige är speciellt de fonder 

som utmärkt sig mest av dem alla. Dessa fonder har visat ett genomgående positivt resultat 

hos alla prestationsmått som beräknats. Den geometriska medelavkastningen visade sig vara 

hela 10 % över index med en total avkastning på 208,75 % respektive 287,48 % för den un-

dersökta perioden.  

 

Vad kan vara förklaringen för den markanta skillnaden? Vid en jämförelse fonderna emellan, 

se bilaga 11.1, på sättet de väljer att marknadsföra sig skiljer de sig inte mycket åt. De har alla 

ungefär samma risknivå och samma placeringshorisont. En förklaring till skillnaden i avkast-

ningen kan vara fondernas framgångsrika förvaltare. Lannebo Småbolags förvaltare, Peter 

Rönström, har utsetts till Årets Stjärnförvaltare tre gånger av Dagens Industri och Mornings-

tar.  Enligt ovanstående nämnda finns det få fondförvaltare som har lika lång erfarenhet som 

Rönström. Fondförvaltaren till Odin Sverige, Nils Petter Hollekim, är även han mycket posi-

tivt omtalad med över 20 års erfarenhet i branschen. En förklaring kan således vara att en stor 

del av framgången beror på skicklig förvaltning och lång erfarenhet. 

 

En annan förklaring skulle kunna vara innehavet. Båda fonderna investerar endast i små och 

medelstora företag som har sitt ursprung i Sverige. Övriga fonders innehav är mer spritt och 

kan innehålla allt från globala aktier, räntebärande papper och konton hos kreditinstitut. Un-

dersökningen visar alltså att de fonder som enbart placerat i Sverige lyckats bättre än övriga. 

Det har redan konstaterats att Sverige har haft en anmärkningsvärd tillväxt under senare år. 
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Detta skulle kunna ha bidragit till Lannebo Småbolag och Odins Sverige beaktansvärda pre-

stationer. Tittar man dock närmare på den årsvisa avkastningen är det inte sedan den senaste 

finanskrisen fonderna har varit överlägsna de andra. Det är istället åren före finanskrisen som 

är de år där fonderna utskiljer sig mest. Den enda rimliga förklaring blir då att det är förval-

tarnas skicklighet som gör skillnaden. Sett till det är avgifterna synnerligen motiverade. 
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9 Intervju med Morningstar  

9.1 Vad anser ni om Sharpekvoten? 

Teorin bakom Sharpekvoten bygger på att ett visst risktagande ger en viss avkastning tillbaka. 

Stämmer inte denna teori med verkligheten är Sharpekvoten inte ett rimligt mått att använda. 

De senaste 10 år har varit en knepig tidperiod för fondsparandet, där risktagandet inte alltid 

gett någon avkastning tillbaka. Då marknaden tenderar negativt i flera månader fungerar inte 

att Sharpekvoten som riskjusteringsmått. Om ett visst risktagande inte med säkerhet kan gene-

rera en viss avkastning krävs andra risksmått vid jämförelse mellan fonder.  

 

Sharpekvoten blir missvisande när riskpremien är negativ. Skall måttet tolkas korrekt bör re-

dovisas grafiskt. Detta gäller särskilt när avkastningen på fonderna inte skiljer sig speciellt 

mycket. Fondernas risk och volatiliteten avspeglas dåligt med Sharpe. Sharpekvoten är ett 

mått som endast kan jämföras med andra fonder med samma inriktning. Måttet blir på så vis 

begränsas och kan inte användas som jämförelsemått mot hela marknaden.  

9.2 Är standardavvikelse ett bra mått för att beräkna risk? 

Ett av de viktigare kritiska argumenten mot Standardavvikelsen är att aktiemarknaden inte är 

normalfördelad. Även om mycket är normalfördelat så finns det en hel del extrema händelser 

på de finansiella marknaderna som rubbar normalfördelningen. Riskpremien skall enligt ”teo-

rin” eller normalfall ligga mellan 0-10 men så är inte fallet. I verkligheten ligger riskpremien 

över eller under det ”normala”, mellan -20 och -10 eller mellan +10 och +20. Se bilden nedan. 

Morningstar använder sig av ett annat mått på risk, en rating som bygger på helt andra anta-

ganden.   
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9.3 Presterar de mindre fondbolagen fonder bättre än 
storbankerna? 

De råder större skillnader mellan de små fonderna jämfört med de stora. De små fonderna har 

inte lika mycket kunder vilket ger fondförvaltarna möjligheten att chansa sig fram och vara 

mer extrema. Dessa fonder har i och med det mindre kundantalet inte lika mycket att förlora. 

Genom mer extrema placeringar blir utfallet att vissa små fonder lyckas väldigt bra eller väl-

digt dåligt.  Det går därmed inte att säga att små fonder alltid presterar bättre än större fonder.  

Stora fonder har ett stort kapital att förvalta med massor av kunder. Dessa förvaltare har inte 

råd att misslyckas. Här handlar det om att skydda kapitalet för att inte förlora sina kunder.  En 

lyckad placering är inget man i huvudsak tjänar på. Det är viktigare att se till att fonden inte 

utvecklas extremt dåligt. Fonden har mycket mer att förlora om den går extremt dåligt än om 

den lyckas mindre bra.  
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9.4 Har fondförmögenheten någon betydelse för fondernas 
prestation? 

Fonder med stor fondförmögenhet har ett tröghetsproblem då det finns regler för hur mycket 

av ett bolag en enskild fond får äga. Har fonden en väldigt stor förmögenhet finns det få ob-

jekt att spekulera i. Små fonder kan, på grund av gränserna, köpa en större andel av bolagen 

det väljer att placera i om man ser till fondens hela storlek. Ännu viktigare är att den del av ett 

mindre bolag som en större fond köper motsvarar en mycket liten del av den stora fondens 

förmögenhet.  

 

Små fonder har däremot svårare att attrahera duktiga förvaltare eftersom förvaltarnas löner till 

stor del är prestationsbaserade. Därför sitter ofta erkänt duktiga förvaltare hos fonder med 

större fondförmögenheter.  

9.5 Har förvaltningsavgiften någon betydelse för fondens 
prestation? 

Förvaltningsavgiften är en summa som alltid går bort från fondsparandet oavsett vilken fond 

man väljer att placera i. I förhållandet till fondens prestation är det egentligen orimligt att dis-

kutera då det är en kostnad man inte kommer ifrån.  Ju högre förvaltningsavgift en fond har 

desto tuffare blir det för fondförvaltaren då kraven och förväntningarna från kunden blir hög-

re. Det är inte förvaltningsavgiften som ska avgöra fondval. 62 

 

 

 

 

                                                                 

62
 Lindmark J, Morningstar, Intervju 2011-01-26 
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10 Slutsatser 

I detta sista kapitel redovisas de slutsatser som framkommit under undersökningen. Förhopp-

ningen är att på ett enkelt och konsist sätt besvara uppsatsens syfte och frågeställning.  

10.1 Hur har fonderna presterat i jämförelse med index? 

 Jämfört med index har fonderna inte presterat speciellt bra. Tio stycken fonder har gett 

sämre avkastning än marknaden som helhet och samma antal har gett sämre avkast-

ning i jämförelse med fondindex.  

 De fonder som överträffar index med bred marginal är Lannebo Småbolag och Odin 

Sverige. Båda redovisar en stor överavkastning. 

 Riskjusteringen ändrar inte antalet fonder som slagit index. Detta trots att fonderna 

haft en lägre risk. 

10.2 Hur har fonderna presterat i förhållande till dess 
risknivå?  

 Tre fonder bär en betydligt lägre risk än de övriga. Alla tre har en globalinriktning; 

AMF Aktiefond Världen, Carnegie World Wide och SEB Världenfond.  

 Nordea Sverigefond är den enda fond som haft högre risk än marknaden.  

 Fondernas genomsnittliga risknivå är lägre än marknaden, 27,52% mot 32,09%.  

 Fonderna har presterat dåligt i förhållande till sin risknivå. Avkastningen har varit för 

låg så fondernas har en, M2, genomsnittlig riskjusterad underavkastning på -2,12 %.  

 Undersökningen visar en genomsnittligt negativt Sharpekvot för samtliga fonder, där 

enbart tre fonder redovisar en relativt låg men positiv Sharpekvot. 

10.3 Ger fristående fondbolagens fonder bättre avkastning 
än storbankernas? 

 De fristående fondbolagens fonder har med bred marginal presterat bättre än övriga 

fonder.  
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11 Slutdiskussion 

 

Fonderna med placeringar i Sverige har, enligt undersökning, lyckats bättre än fonderna med 

globalt innehav. Detta kan delvis förklaras av Sveriges starka ekonomi och snabba återhämt-

ning efter finanskrisen. De fonder som överträffade index (Odin Sverige, Lannebo Småbolag 

och Didner & Gerge Aktiefond) uppnår en ännu bättre prestation efter det att de har riskjuste-

rats. Oavsett sätt att mäta prestationen blev rangordningen mellan fonderna densamma. Detta 

beror förmodligen på att spridningen på fondernas avkastning var för stor från början och en 

riskjustering inte behövdes för att avgöra vilken fond som presterat bäst. Riskjusterade mått 

på prestationen skulle bli intressantare om de valda fondernas avkastning låg avsevärt närma-

re varandra. 

 

Högre fondavgifter betyder varken högre risk eller lägre avkastning utifrån det resultatet som 

undersökningen visar. Utifrån vad som har presenterats i den här undersökningen är det 

mycket troligt att det är förvaltarna som utgör den största skillnaden. Skickliga förvaltare med 

lång erfarenhet är det som mest påverkar fondernas framgångar enligt undersökningen. Den 

skickliga förvaltningen motiverar i så fall de fristående fondbolagens högre förvaltningsavgif-

ter. Enligt Lindmark finns det däremot inget vetenskapligt samband mellan fondernas förvalt-

ningsavgift och avkastning. De fristående fondbolagen har större möjligheter att ta större ris-

ker vilket kan bidra till mer lyckad förvaltning.  

 

Fondförmögenheten kan ha betydelse. Undersökningens tre bästa fonder hade alla en medel-

storlek eller mindre klassad fondförmögenhet. Den bästa fonden sett till prestationen, Odin 

Sverige, hade den minsta fondförmögenheten. Lindmarks argument om trögheten hos fonder 

med stor fondförmögenhet kan vara en av svårigheterna bakom större fonders sämre presta-

tion. Bankfonder som står för en större fondförmögenhet har till skillnad från de mindre fon-

derna inte råd att misslyckas. Kundkvoten är stor och det gäller att skydda det placerade kapi-

talet.   

 

Modiglini-Modigliani:s M
2
 är ett mer lättolkat mått än Sharpekvoten. Dessutom tas hänsyn 

till marknadens risk i själva måttet vilket gör det mer omfattande än Sharpekvoten. Under 

uppsatsen upptäcktes att den framräknade standardavvikelsen är högre än den standardavvi-
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kelse som kursobservatörer anger. Det visade sig bero på att de använder en förenklad mate-

matisk formel som inte riktigt återspeglar hela volatiliteten. Enligt Lindmark är dock aktiekur-

serna sällan normalfördelade och då kan standardavvikelsen som ett mått på risk inte ge en 

rättvis bild över risken. Det skulle i så fall innebära att varken Sharpe eller Modigliani-

Modigliani är relevanta, eftersom båda bygger på standardavvikelse som ett mått på risk.  
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13 Bilagor 

13.1 Information om fonderna  

Dinder & Gerger Aktiefond 

Fondförmögenhet 12 686,98 
Årlig förvaltningsavgift 1,22 % 
Startdatum  1994 
Kategori  Sverige 
Inriktning  Små/Medelstora Bolag 
Fondbolag  Dinder & Gerger Fonder AB 
Förvaltare  Henrik Dinder och Adam Gerger 

 

Dinder & Gerger Fonder AB är ett fristående fondbolag med säte i Uppsala. Fondbolagets 

ambition är att bedriva kompetent, oberoende och kostnadsmedveten förvaltning. Dinder & 

Gerger Aktiefond har blivit en av de största aktiefonderna i Sverige och har flera år i rad ut-

sätts till bästa Sverigefond. Förvaltningen präglas av långsiktighet, enkelhet och sunt förnuft. 

Fondens grundläggande strategi är att ha ett stort inslag av tillväxtorienterade företag och be-

hålla dessa så länge företagens verksamhet utvecklas positivt. Portföljen innehåller både små 

och stora bolag, men till övervägande del större företag eftersom den företagsspecifika risken 

då lättare kan undvikas. De tre största innehaven är Trelleborg Ab, Swedbank AB och Volvo 

Corporation. Någon större hänsyn tas inte till börsen utveckling eftersom detta anses vara allt 

för oförutsägbart. Hänsyn tas istället till företagens framtidsutsikter och ledningarnas beslut 

vilket kan leda till större framtida vinster. Fonden investerar i olika branscher och marknader 

där minst 90 % placeras i aktie eller aktierelaterade fondpapper i Sverige. Fonden kan köpas 

via engångsinsättning eller som månadssparande minst 500 kr, alternativt en kombination av 

båda. Risknivån är hög i och med sparandet i aktier som kan innebära stora kursvägningar.  

Placeringshorisonten rekommenderas till 5 år eller mer.  

 

Lannebo Småbolag 
 
Fondförmögenhet 12 305,97 
Årlig förvaltningsavgift 1,60 % 
Startdatum  2000 
Inriktning  Sverige 
Kategori  Små/Medelstora Bolag 
Fondbolag  Lannebo Fonder 
Fondförvaltare Johan Ståhl och Peter Rönström 
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Lannebo fonder är ett oberoende och kundorienterat fondbolag. Lannebo startades 2000 av 

Anders Lannebo, tillsammans med några av landets bästa fondförvaltare. Förvaltningen har 

medfört goda resultat sedan starten, med högsta betyg och utmärkelser från ratinginstitut. Må-

let är och har varit att skapa god avkastning med ett begränsat risktagande.  Förvaltaren för 

Lannebo Småbolag, Peter Rönström, har utsetts till Årets Stjärnförvaltare tre gånger av DI 

och Morningstar.  Det finns få fondförvaltare som har lika lång erfarenhet som Rönström. 

Sedan starten har Rönström fått Lannebo Småbolag att växa 250 procent, vilket är betydligt 

bättre än index under samma period. Styrkan beror på att man lyckats undvika de allra största 

nedgångarna med en försiktig strategi.   Fonden investerar i små och medelstora bolag i Nor-

den med huvudinriktning mot Sverige. Portföljer strävar efter bolag med goda tillväxtmöjlig-

heter och starka marknadspositioner. De tre största innehaven är Alfa Laval AB, MTG AB 

och Securitas AB. Avsikten är att investeringar som kan klara sig själv. Förvaltningen fokuse-

rar på vad som är viktigt för bolagen och dess utveckling, där man undviker att påverkas av 

börsens kortsiktiga progression. Fonden är inte branschinriktad och placerar i aktierelaterade 

överlåtbara värdepapper. Fonden kan köpas via engångsinsättning på minst 5000 kr eller må-

nadssparande på minst 500 kr. Risknivå bedöms som hög eftersom stora kurssvängningar kan 

förekomma. Placeringshorisonten rekommenderas till minst 5 år.  

 
HQ Sverigefond  
Fondförmögenhet 6 158,58 
Årlig förvaltningsavgift 1,40 % 
Startdatum  1987 
Inriktning  Sverige 
Kategori   
Fondbolag  Carnegie fonder AB (fd HQ fonder) 
Fondförvaltare Simon Blecher 
 

Carnegie Investment Bank är en ledande och oberoende investmentbank i Norden. I septem-

ber 2010 tecknade Carnegie koncernen avtal med HQ Fonder Sverige AB och förvärvade 

samtliga aktier. Carnegie fonder AB är ett helägt dotterbolag inom Carnegie koncernen och 

har idag ett brett utbud av fonder. Enligt Morningstar är HQ Sverigefond en av de bästa 

svenska aktiefonderna under de senaste 10 åren.  

Fonden placerar i svenska aktier och räntebärande värdepapper samt fondandelar och konton 

hos kreditinstitut. Investeringar som görs i aktier är reglerade på den svenska marknaden eller 

på en annan reglerad marknad om företaget har sitt säte eller verksamhet i Sverige. Tre största 

innehaven Hennes & Mauritz AB, TeliaSonera AB och Skanska AB. . Fonden kan köpas via 
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engångsinsättning på minst 100 kr eller månadssparande på minst 100 kr. Eftersom sparande i 

huvudsak sker i aktier finns en risk för stors kurssvängningar, speciellt då placeringarna är 

koncentrerad till en specifik marknad. Investeringen i olika branscher minimera dock risken 

något. Placeringshorisonten rekommenderas till minst 3 till 5 år.  

 
Carnegie world wide 
 
Fondförmögenhet 2 583,13 
Årlig förvaltningsavgift 1,60 %  
Startdatum  1995 
Inriktning  Global 
Kategori  Mixbolag 
Fondbolag  Carnegie Asset Management 
Fondförvaltare Mikael Randel 
 

Carnegie Asset Management är en ledande oberoende kapitalförvaltare i Norden. Huvudkon-

toret är placerat i Köpenhamn och verksamheten i Sverige bedrivs i filialform. Fonden inve-

sterar i globala aktier som är placerade på världens största börser, utan geografiska begräns-

ningar. Fördelningen sker mellan olika branscher och regioner.  Förvaltningen präglas av 

grundläggande analys av företag- och aktiespecifika faktorer vilket medför att fonden investe-

rar i unika företag istället för hela sektorer. Syftet är att identifiera globala trender för att hitta 

långsiktiga vinnare på aktiemarknaden. Företagen kassaflöde är en avgörande faktor. Invester-

ingen görs i ett begränsat antal företag på endast 20-30 stycken. Tre största innehaven är Bri-

tish American Tobacco PLC, Nestle SA och Housing Devel Fin. Fonden kan köpas vid en-

gångsinsättning på minst 10000 kr eller månadssparande på minst 100 kr. Sparandet i aktier 

innebär en risk för stora kurssvängningar men i och med den globala placeringen minskar 

risken något. Eftersom flera sektorer och regioner används kan risken minska ytterligare istäl-

let för att enbart placera inom ett specifikt område. Fonden passar den som vill spara på den 

globala aktiemarknaden. Placeringshorisonten rekommenderas till minst 5 år.  

 

Odin Sverige 

Fondförmögenhet 3 340,16 
Årlig förvaltningsavgift 2,00 %  
Startdatum  1994 
Inriktning  Sverige 
Kategori  Små-/Medelstora bolag 
Fondbolag  Odin Fonder 
Fondförvaltare Nils Petter Hollekim 
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Odin fonder är en av Norges största fondförvaltare och har drivit verksamhet i Sverige sedan 

starten 1990. Genom åren har Odin fonder fått flera utmärkelser för sina fonders stringenta 

höga avkastning. Fonderna har flera år i rad utsätts till Sverige bästa fonder. Förvaltningen 

präglas av att alltid investera med ett långsiktigt perspektiv för att reducera risker och öka 

avkastningsmöjligheterna. Odins investeringsstrategi är att finna bolag med start kassaflöde, 

låg skuldsättning och god intjäning. Hänsyn tas inte till bolagens storlek eller vikt i förhållan-

de till marknadsindex. Fondförvaltaren till Odin Sverige, Nils Petter Hollekim, är så gott som 

guruförklarad hemma i Norge med över 20 års erfarenhet i branschen. Fonden investerar i 

svenska börsföretag, med varierande fördelning mellan olika branscher och företag som har 

sitt ursprung i Sverige. Minst 80 % av kapitalet placeras i aktier eller aktierelaterade finansiel-

la instrument.  De tre största innehaven är Addtech AB, SKF Group och Investor AB. Fonden 

kan köpas vid engångsinsättning på minst 10000 kr eller månadssparande på minst 500 kr. 

Fondens risknivå ses som hög eftersom fonden i huvudsak enbart placeras i en enda marknad. 

Då innehavet innebär stora svängningar för fondens andelsvärde rekommenderas en placer-

ingshorisont på minst 5 år.   

 

AMF Aktiefond Sverige 

Fondförmögenhet 19 478,11 
Årlig förvaltningsavgift 0,40 %  
Startdatum  1998 
Inriktning  Sverige 
Kategori   
Fondbolag  AMF Fonder AB 
Fondförvaltare Mattias Kindstedt 

 
AMF är ett av Sveriges största pensionsbolag som innehar en rad olika pensionslösningar. De 

utgör sig för att ha produkter med hög avkastning till ett lågt pris. AMF förvaltar kapital till 

nära 3,8 miljoner sparare och är en av de största ägarna på Stockholmsbörsen. AMF fonder 

AB erbjuder sparande för såväl pension som vanligt fondsparande. AMF Fonder bildades 

1997 och är ett helägt dotterbolag till AMF.  Fonden placerar i svenska marknadsnoterade 

aktier och aktierelaterade finansiella instrument samt i andra fonder och på konto i kreditinsti-

tut. De tre största innehaven är Hennes & Mauritz AB, Nordea Bank AB och TeliaSonera AB. 

Portföljen strävar efter bolag som är lågt värderade på marknaden och som samtidigt repre-

senterar olika verksamheter. Fonden kan köpas vid engångsinsättning på minst 10000 kr eller 

månadssparande på minst 100 kr. 
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AMF Aktiefond Världen 

Fondförmögenhet 13 811,49 
Årlig förvaltningsavgift 0,40 %  
Startdatum  1998 
Inriktning  Global & Sverige 
Kategori   
Fondbolag  AMF Fonder AB 
Fondförvaltare John Hernander 

 
Fonden placerar i såväl utländska och svenska aktier. De utländska aktiernas andel av fonden 

får inte överstiga mer än 60 % och är koncentrerade till USA och Västeuropa. De tre största 

innehaven är Hennes & Mauritz AB, Nordea Bank AB och TeliaSonera AB. Fonden kan ut-

över detta även placera i andra fonder och på konton hos kreditinstitut. Fonden kan köpas vid 

engångsinsättning på minst 10000 kr eller månadssparande på minst 100 kr.  

 

Nordea Beta 

 
Fondförmögenhet 9 844,69 
Årlig förvaltningsavgift 1,41 %  
Startdatum  1984 
Inriktning  Global & Sverige 
Kategori   
Fondbolag  Nordea Fonder AB 
Fondförvaltare Anna Jakobson 

 

Fonden huvudsaklig placering är på den svenska börsen och då främst i svenska storföretag 

med internationell inriktning. Fonden placerar även i utländska aktier, vars andel kan uppgå 

till 30 procent av fondförmögenheten. Det svenska innehavet består till största del av storföre-

tag. Det utländska innehavet har en viss inriktning mot tillväxtbranschen där investeringar 

främst görs i europeiska och nordamerikanska kvalitetsbolag med stark finansiell ställning. 

De tre största innehaven är Nordea Bank AB, Hennes & Mauritz AB och Ericsson Telephone 

Company.  Utöver fondens investeringar i aktier och aktierelaterade värdepapper placeras 

också 10 % i fondandelar. Fondens minsta sparbelopp är 100 kr. Risknivån för fonden be-

döms till fem på Nordeas sjugradiga skala. Eftersom placeringens huvudsakliga koncentration 

är aktier på en enskild marknad innebär det en hög risk då stora kurssvängningar kan före-

komma. Risken minskas dock något i och med fondens delvisa placeringar på den utländska 

marknaden. De utländska investeringarna påverkas däremot av valutarisken. Fonden passar 
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den som vill spara på den svenska marknaden och till viss del på den globala marknaden. Pla-

ceringshorisonten rekommenderas till minst 5 år.  

 
Nordea Sverigefond 

 
Fondförmögenhet 7 685,38 
Årlig förvaltningsavgift 1,42 %  
Startdatum  1978 
Inriktning  Sverige 
Kategori   
Fondbolag  Nordea Fonder AB 
Fondförvaltare Björn Henriksson 
 

Fondens huvudsakliga placering är på svenska aktiemarknaden och då främst i storföretag 

med en internationell inriktning. Förvaltningen präglas av en metodiskt genomförd invester-

ingsstrategi när en målmedveten satsning på tillväxtföretag till ett rimligt pris. En djupgående 

analys utförs för att identifiera sektorer och enskilda bolag med hög vinsttillväxt. De tre störs-

ta innehaven är Nordea Bank AB, Hennes & Mauritz AB och TeliaSonera AB. Utöver placer-

ingar i aktier och aktierelaterade värdepapper placera även upp till 10 % i fondandelar. Fon-

dens minsta sparbelopp är 100 kr. Risknivån för fonden bedöms till sex på Nordeas sjugradiga 

skala. Då sparande är fokuserat på aktier på en enskild marknad råder en hög risk för stora 

kurssvängningar. Fonden passar den som vill ha ett sparande på den svenska aktiemarknaden. 

Placeringen rekommenderas till minst 5 år.  

 

Swedbank Robur Sverigefond 

Fondförmögenhet 12 130,71 
Årlig förvaltningsavgift 1,40 %  
Startdatum  1967 
Inriktning  Sverige 
Kategori  Medelstor och Stora bolag 
Fondbolag  Swedbank Robur AB 
Fondförvaltare Ingemar Syréhn och Patric Naeslund 

 
Fonden placerar huvudsakligen i stora och medelstora svenska företag i olika branscher. Fon-

den placerar i aktier och aktierelaterade fondpapper och upp till 10 % av fondens värde får 

placeras i andra fonder. De tre största innehaven är Hennes & Mauritz AB, Volvo AB och 

Ericsson. Fonden kan köpas vid engångsinsättning på minst 200 kr eller månadssparande på 

minst 100 kr.  Placeringen är koncentrerad till en region, vilket ger fonden en hög risk. Inve-

steringar i medelstora företag medför normalt en högre risk än investeringar i större företag. 

Risken minskas dock något i och med placeringen i olika branscher. Fonden risknivå bedöms 

http://www.morningstar.se/Funds/Quickrank.aspx?cmpny=CP00900145
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till en sexa på Swedbank Roburs sexgradiga skala. Fonden passar den som vill spara på längre 

sikt med en placeringshorisont på minst 5 år.  

 
SEB Sverigefond 
 
Fondförmögenhet 12 659,30 
Årlig förvaltningsavgift 1,30 %  
Startdatum  1984 
Inriktning  Sverige 
Kategori   
Fondbolag  SEB Investment Management AB 
Fondförvaltare Peter Norhammar 
 
 

SEB grundades 1856 och är en av Europas ledande banker. I Sverige, Estland, Lettland och 

Litauen är SEB en dominerande fullsortimentsbank.  

SEB Sverigefond är en bred fond som investerar i både små och stora bolag, med en övervä-

gande del placera i stora bolag. Att investera i de allra mista bolagen undviks då de oftast har 

en begränsad omsättning på börsen. Upp till 10 % får även placeras i de övriga nordiska län-

derna. De bolag som huvudsakligen väljs ut har en bevisad förmåga att skapa mervärde åt sina 

aktieägare. Förvaltarna väljer att inte fokusera allt för mycket på aktier som värderas helt och 

hållet utifrån framtida vinst- och kassaflödesgenereringar. Förvaltningen analyserar bolagens 

affärsmodell, konkurrenskraft, hotbilder och framtida möjligheter. Bolagens värderas därefter 

utifrån realistiska antagande kring marknadsprognoserna för respektive företag. Tre största 

innehaven Hennes & Mauritz AB, Nordea Bank AB och TeliaSonera AB. Portföljen syftar till 

att maximera den riskjusterade avkastningen. Fonden risknivå bedöms till en sexa på SEBs 

sjugradiga skala. Fonden är riskexponent på den svenska marknaden och delvis mot den glo-

bala som bidrar till en viss valutarisk. Placeringshorisonten rekommenderas till minst 5 år.  

 

SEB Världenfond 
 
Fondförmögenhet 27 234,26 
Årlig förvaltningsavgift 1,25 %  
Startdatum  1990 
Inriktning  Blandfond 
Kategori  Aggressiv  
Fondbolag  SEB Investment Management AB 
Fondförvaltare Rikard Andersson 

 

http://www.morningstar.se/Funds/Quickrank.aspx?cmpny=CP00900153
http://www.morningstar.se/Funds/Quickrank.aspx?cmpny=CP00900153
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SEB Världen Fonden investerar i både svenska och utländska bolag, främst i stora bolag samt 

svenska ränterelaterade värdepapper. Normalt placeras omkring 70 % i aktier och resterade 30 

% i räntefonder. Aktiedelen investeras till hälften i Sverige och till hälften på aktiemarknader 

utanför Sverige.  Fonden investerar i både utvecklande marknader och tillväxtmarknader. 

Förvaltningen präglas av att finna de bolag som har mest gynnsamma framtidsutsikter för sin 

organisation och verksamhet, utan att någon djupare analys eller värderingsarbete utförs. För-

valtarna strävar efter en så låg omsättningshastighet som möjligt för att minimera spararnas 

kostnader. Portföljens innehav är koncentrerat till ca 30-50 bolag, vilket bidrar till att samtliga 

bolag kan analyseras i detalj.  De tre största innehaven är TeliaSonera AB, Ericsson Telepho-

ne Company och Hennes & Mauritz AB. Eftersom fonden placerar i aktier i olika branscher 

över hela världen minskas risken då en fördelning görs över flera marknader. Den bolagsspe-

cifika risken minska även i och med placeringen i både stora och medelstora bolag. Då kom-

mer den geografiska placeringen innebära en viss valutarisk. Fonden lämpar sig till den som 

vill ha en lång placeringshorisont på minst 5 år. Risknivån för fonden blir en femma på SEBs 

sjugradiga riskskala.  

 
Handelsbanken Sverigefond 
 
Fondförmögenhet 8 157,51 
Årlig förvaltningsavgift 1,40 %  
Startdatum  1988 
Inriktning  Sverige  
Kategori   
Fondbolag  Handelsbanken Fonder AB 
Fondförvaltare Christian Brunlid 
 
 

Fonden placerar i svenska aktier. Investeringar kan även göras i fonder som placerar i Svens-

ka företag och i onoterade fondpapper. Upp till 10 % av fondens förmögenhet kan även place-

ras på konton hos kreditinstitut. De tre största innehaven är Hennes & Mauritz AB, Nordea 

Bank AB och TeliaSonera AB. Fonden har en god risknivå i och med den goda branschsprid-

ningen men fokuseringen till enbart en marknad, den svenska, innebär en stor risk. Utifrån 

Handelsbankens femgradiga riskskala bedöms fonden ha en risknivå på fyra. Risken består till 

huvudsak av marknadsrisken men även en kredit och likviditetsrisk. Någon valutarisk före-

kommer inte. Fonden passar den som söker en bred Sverigefond med lång sparhorisont. Pla-

ceringen rekommenderas till minst 5 år.   
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13.2 Indexdata och Riskfri Ränta 

13.2.1  SIX RX 

Månad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Jan 2,22 5,48 -5,93 -3,67 5,84 0,7 1,44 3,26 -12,27 -5,65 0,81 

Feb 15,78 -10,79 0,7 -1,58 3,77 4,67 3,62 -2,19 3,43 2,82 -0,52 

Mar -3,78 -12,95 2,73 -2,18 -1,16 0,35 6,9 5,57 -1,64 1,45 8,78 

Apr 1,87 12,23 -7,71 14,92 1,3 -1,04 0,93 6,75 4,91 21,72 4,22 

Maj -2,78 0,79 -5,98 -0,18 -1,19 5,57 -7,95 1,95 2,86 2,85 -6,89 

Jun -4,71 -5,38 -7,5 4,21 3,38 4,14 0,92 -2,23 -13,98 0,98 1,45 

Jul 0,86 -1,99 -10,95 7 -1,85 5 -1,33 -1,5 -0,69 10,36 4,6 

Aug 1,85 -7,72 -2,67 3,62 -0,52 -1,13 4,4 -2,64 1,26 3,4 -3,17 

Sep -8,24 -11,59 -15,03 -3,21 3,27 5,67 5,21 -0,4 -12,33 0,62 8,42 

Okt -3,2 6,9 12,89 8,92 -0,01 -1,97 4,53 -1,92 -17,77 4,76 0,04 

Nov -6,92 11,79 12,82 0,42 5,93 4,01 -0,94 -6,49 -2,12 -0,01 1,43 

Dec -2,27 1,66 -12,5 3,1 0,66 5,93 8,31 -2 3,69 1,9  
 

13.2.2  SIX PRX 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Jan -0,93 5,08 -5,06 -3,67 5,89 0,82 1,48 3,28 -12,27 -5,96 0,77 

Feb 9,55 -8,13 0,9 -1,59 3,31 4,85 3,73 -2,19 3,43 2,63 -0,52 

Mar -1,55 -11,45 2,95 -2,18 -1,03 0,38 6,87 5,57 -1,64 2,15 8,78 

Apr 0,51 11,64 -7,2 14,92 1,46 -1,15 1,15 6,75 4,91 21,95 4,25 

Maj -0,75 0,43 -5,99 -0,18 -1,24 5,4 -7,89 1,95 2,86 2,86 -6,92 

Jun -5,14 -4,83 -7,5 4,21 3,27 4,05 0,92 -2,23 -13,98 0,8 1,51 

Jul 0,25 -2,1 -10,95 7,01 -1,53 4,97 -1,28 -1,5 -0,69 10,34 4,6 

Aug 0,29 -7,54 -2,67 3,62 -0,45 -1,11 4,41 -2,64 1,26 3,69 -3,24 

Sep -3,18 -11,15 -15,03 -3,2 2,96 5,58 5,22 -0,4 -12,33 0,65 8,48 

Okt -2,03 6,52 12,89 8,92 0,42 -1,72 4,51 -1,92 -17,77 4,76 0,08 

Nov -5,48 10,94 12,83 0,42 5,87 4,09 -0,91 -6,49 -2,23 -0,02 1,44 

Dec -1,72 2,03 -12,51 3,1 0,88 6,01 8,34 -2 3,72 1,97  
 

13.2.3  Riskfri Ränta 

Statsobligation – SE GVB 10Y 

Period Medel Mini Max Ultimo 

Oktober 2000 5,2261 5,155 5,325 5,185 
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13.3 Fonddata 

13.3.1  Swedbank Sverigefond, Nordea Sverigefond och Beta, AMF Aktiefond 

Sverige 

Swedbank    Nordea    Nordea    AMF  

           

Sverigefond  Sverigefond  Beta    Aktiefond Sverige 

           

År 0           

2000-10-31 200,7  2000-10-31 97,5  2000-10-31 98,5  2000-10-31 202,6 

2000-11-30 189,79  2000-11-30 90,48  2000-11-30 93  2000-11-30 194,27 

2000-12-31 188,47  2000-12-29 89,84  2000-12-29 92,38  2000-12-29 193,63 

2001-01-30 192,75  2001-01-31 91,44  2001-01-31 95,25  2001-01-31 200,27 

2001-02-28 181,33  2001-02-28 82,23  2001-02-28 86,15  2001-02-28 190,87 

2001-03-31 160,18  2001-03-30 73,06  2001-03-30 78,33  2001-03-30 167,99 

2001-04-30 182,87  2001-04-30 81,53  2001-04-30 87,87  2001-04-30 185,95 

2001-05-31 183,15  2001-05-31 82,06  2001-05-31 88,06  2001-05-31 190,68 

2001-06-30 175,94  2001-06-29 76,21  2001-06-29 83,64  2001-06-29 183,19 

2001-07-31 170,73  2001-07-31 72,55  2001-07-31 81,44  2001-07-31 179,21 

2001-08-31 158,7  2001-08-31 67,02  2001-08-31 74,85  2001-08-31 168,54 

2001-09-30 140,09  2001-09-28 59,36  2001-09-28 68  2001-09-28 151,75 

2001-10-31 150,54  2001-10-31 64,14  2001-10-31 72,57  2001-10-31 156,89 

År 1           

2001-11-30 166,31  2001-11-30 72,24  2001-11-30 79,46  2001-11-30 177,17 

2001-12-31 167,34  2001-12-28 73,81  2001-12-28 81,46  2001-12-28 183,22 

2002-01-31 159,79  2002-01-31 69,24  2002-01-31 75,78  2002-01-31 174,72 

2002-02-28 161,06  2002-02-28 68,74  2002-02-28 75,44  2002-02-28 180,58 

2002-03-31 163,82  2002-03-28 70,23  2002-03-28 76,91  2002-03-28 185,86 

2002-04-30 152,76  2002-04-30 63,35  2002-04-30 69,52  2002-04-30 173,99 

2002-05-31 145,04  2002-05-31 59,36  2002-05-31 65,42  2002-05-31 170,63 

2002-06-30 129  2002-06-28 53,41  2002-06-28 58,24  2002-06-28 154,55 

2002-07-31 113,4  2002-07-31 46,81  2002-07-31 51,89  2002-07-31 139,15 

2002-08-31 111,14  2002-08-30 45,13  2002-08-30 50,85  2002-08-30 138,2 

2002-09-30 94,14  2002-09-30 37,2  2002-09-30 43,19  2002-09-30 119,09 

2002-10-31 107,46  2002-10-31 44,39  2002-10-31 50,39  2002-10-31 129,83 

År 2           

2002-11-30 121,2  2002-11-29 51,06  2002-11-29 55,75  2002-11-29 148,23 

2002-12-31 108,01  2002-12-30 43,88  2002-12-30 49,22  2002-12-30 132,22 

2003-01-31 100,94  2003-01-30 42,29  2003-01-30 47,61  2003-01-31 124,19 

2003-02-28 98,96  2003-02-28 40,68  2003-02-28 45,75  2003-02-28 124,47 

2003-03-31 98,01  2003-03-31 40,68  2003-03-31 46,1  2003-03-31 122,69 

2003-04-30 112,5  2003-04-30 46,37  2003-04-30 51,43  2003-04-30 139,38 
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2003-05-31 112,65  2003-05-30 46,36  2003-05-30 51,21  2003-05-30 138,82 

2003-06-30 113,08  2003-06-30 48,53  2003-06-30 53,51  2003-06-30 142,81 

2003-07-31 119,51  2003-07-31 51,55  2003-07-31 56,66  2003-07-31 147,85 

2003-08-31 126  2003-08-29 54,21  2003-08-29 59,11  2003-08-29 154,73 

2003-09-30 120,73  2003-09-30 52,3  2003-09-30 56,27  2003-09-30 152,4 

2003-10-31 131,63  2003-10-31 56,37  2003-10-31 60,05  2003-10-31 160,11 

År 3           

2003-11-30 133,03  2003-11-28 56,57  2003-11-28 60,5  2003-11-28 164,37 

2003-12-31 137,41  2003-12-30 58,27  2003-12-30 62,04  2003-12-30 168,45 

2004-01-31 145,6  2004-01-30 61,55  2004-01-30 65,41  2004-01-30 175,51 

2004-02-29 151,47  2004-02-27 63,38  2004-02-27 67,27  2004-02-27 181,22 

2004-03-31 148,1  2004-03-31 62,21  2004-03-31 66,34  2004-03-31 179,21 

2004-04-30 150,77  2004-04-30 63,39  2004-04-30 67,13  2004-04-30 182,46 

2004-05-31 147,72  2004-05-28 61,6  2004-05-28 65,21  2004-05-28 179,5 

2004-06-30 150,44  2004-06-30 63,61  2004-06-30 67,28  2004-06-30 181,1 

2004-07-31 146,11  2004-07-30 62,09  2004-07-30 65,79  2004-07-30 177,15 

2004-08-31 146,15  2004-08-31 61,66  2004-08-31 65,55  2004-08-31 177,79 

2004-09-30 149,86  2004-09-30 62,52  2004-09-30 66,52  2004-09-30 182,11 

2004-10-31 150,96  2004-10-29 62,01  2004-10-29 66,27  2004-10-29 182,23 

År 4           

2004-11-30 159,19  2004-11-30 65,76  2004-11-30 68,81  2004-11-30 194,35 

2004-12-31 162,43  2004-12-31 66,42  2004-12-31 69,41  2004-12-30 196,43 

2005-01-31 162,27  2005-01-31 66,61  2005-01-31 69,89  2005-01-31 196,54 

2005-02-28 170,13  2005-02-28 69,74  2005-02-28 72,41  2005-02-28 205,4 

2005-03-31 171,07  2005-03-31 69,86  2005-03-31 72,43  2005-03-31 205,78 

2005-04-30 169,48  2005-04-29 68,78  2005-04-29 71,34  2005-04-29 203,97 

2005-05-31 178,18  2005-05-31 72,55  2005-05-31 75,49  2005-05-31 215,41 

2005-06-30 184,7  2005-06-30 75,24  2005-06-30 79,03  2005-06-30 217,03 

2005-07-31 193,52  2005-07-29 78,38  2005-07-29 82,3  2005-07-29 229,08 

2005-08-31 190,45  2005-08-31 77,92  2005-08-31 80,85  2005-08-31 226,04 

2005-09-30 202,59  2005-09-30 81,97  2005-09-30 85,06  2005-09-30 237,76 

2005-10-30 198,55  2005-10-31 80,41  2005-10-31 83,59  2005-10-31 232,62 

År 5           

2005-11-30 207,66  2005-11-30 83,48  2005-11-30 86,83  2005-11-30 246,09 

2005-12-31 215,94  2005-12-30 88,07  2005-12-30 91,16  2005-12-30 262,53 

2006-01-31 219,52  2006-01-31 89,61  2006-01-31 92,56  2006-01-31 265,26 

2006-02-28 229,66  2006-02-28 93,12  2006-02-28 96,14  2006-02-28 278,88 

2006-03-31 245  2006-03-31 98,91  2006-03-31 100,49  2006-03-31 295,63 

2006-04-30 249,74  2006-04-28 100,83  2006-04-28 100,94  2006-04-28 298,51 

2006-05-31 227,68  2006-05-31 92,3  2006-05-31 91,8  2006-05-31 272,95 

2006-06-30 229,49  2006-06-30 93,91  2006-06-30 93,52  2006-06-30 271,08 

2006-07-31 225,43  2006-07-31 92,36  2006-07-31 92,22  2006-07-31 268,53 

2006-08-31 235,15  2006-08-31 96,31  2006-08-31 95,91  2006-08-31 278,53 
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2006-09-30 247,45  2006-09-29 101,49  2006-09-29 100,31  2006-09-29 294,75 

2006-10-31 257,92  2006-10-31 105,95  2006-10-31 103,79  2006-10-31 306,66 

År 6           

2006-11-30 257,84  2006-11-30 105,83  2006-11-30 102,62  2006-11-30 307,8 

2006-12-31 276,18  2006-12-29 113,71  2006-12-29 108,05  2006-12-29 333,29 

2007-01-31 282,55  2007-01-31 117,16  2007-01-31 111,15  2007-01-31 344,6 

2007-02-28 274,55  2007-02-28 114,02  2007-02-28 108,68  2007-02-28 336,17 

2007-03-31 291,86  2007-03-30 120,72  2007-03-30 113,86  2007-03-30 354,19 

2007-04-30 309,52  2007-04-30 128,4  2007-04-30 119,9  2007-04-30 376,48 

2007-05-31 315,79  2007-05-31 131,16  2007-05-31 122,55  2007-05-31 384,65 

2007-06-30 308,78  2007-06-29 127,76  2007-06-29 119,81  2007-06-29 366,29 

2007-07-31 303,71  2007-07-31 125,39  2007-07-31 117,58  2007-07-31 359,14 

2007-08-31 293,91  2007-08-31 122,16  2007-08-31 115,11  2007-08-31 348,48 

2007-09-30 296,2  2007-09-28 122,31  2007-09-28 115,39  2007-09-28 345,83 

2007-10-31 288,57  2007-10-31 120,19  2007-10-31 114,77  2007-10-31 341,99 

År 7           

2007-11-30 271,89  2007-11-30 112,77  2007-11-30 108,15  2007-11-30 323,72 

2007-12-31 254,92  2007-12-31 111,2  2007-12-31 107,61  2007-12-28 312,69 

2008-01-31 223,13  2008-01-31 94,7  2008-01-31 93,11  2008-01-31 272,22 

2008-02-29 231,63  2008-02-29 97,73  2008-02-29 95,43  2008-02-29 283,23 

2008-03-31 228,36  2008-03-31 96,83  2008-03-31 93,1  2008-03-31 281,42 

2008-04-30 239,55  2008-04-30 102,54  2008-04-30 98,47  2008-04-30 294,49 

2008-05-31 244,77  2008-05-30 106,05  2008-05-30 100,98  2008-05-30 302,91 

2008-06-30 210,48  2008-06-30 91,91  2008-06-30 88,89  2008-06-30 238,28 

2008-07-31 209,93  2008-07-31 90,13  2008-07-31 88,44  2008-07-31 240,61 

2008-08-31 211,11  2008-08-29 91,14  2008-08-29 89,84  2008-08-29 244,18 

2008-09-30 184,78  2008-09-30 79,48  2008-09-30 79,36  2008-09-30 214,74 

2008-10-31 141,31  2008-10-31 66,05  2008-10-31 66,7  2008-10-31 176,92 

År 8           

2008-11-30 131,34  2008-11-28 65,62  2008-11-28 65,27  2008-11-28 173,97 

2008-12-31 150  2008-12-31 68,41  2008-12-31 67,05  2008-12-30 181,24 

2009-01-31 132,72  2009-01-30 65,16  2009-01-30 64,43  2009-01-30 171,45 

2009-02-28 133,02  2009-02-27 64,76  2009-02-27 64,22  2009-02-27 173,79 

2009-03-31 139,91  2009-03-31 65,09  2009-03-31 63,84  2009-03-31 176,57 

2009-04-30 173,04  2009-04-30 80,17  2009-04-30 76,27  2009-04-30 217,25 

2009-05-31 184,25  2009-05-29 81,86  2009-05-29 77,45  2009-05-29 222,06 

2009-06-30 179,58  2009-06-30 83,05  2009-06-30 78,83  2009-06-30 215,25 

2009-07-31 196,53  2009-07-31 90,74  2009-07-31 84,8  2009-07-31 234,03 

2009-08-31 205,68  2009-08-31 95,26  2009-08-31 87,37  2009-08-31 242,11 

2009-09-30 207,1  2009-09-30 96,4  2009-09-30 88,63  2009-09-30 242,78 

2009-10-31 205,89  2009-10-30 100,44  2009-10-30 91,81  2009-10-30 255,29 

År 9           

2009-11-30 210,75  2009-11-30 100,89  2009-11-30 92,32  2009-11-30 257,84 
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2009-12-31 215,34  2009-12-31 104,25  2009-12-31 94,88  2009-12-30 263,92 

2010-01-31 215,8  2010-01-29 103,28  2010-01-29 94,21  2010-01-29 261,92 

2010-02-28 214,58  2010-02-26 101,5  2010-02-26 92,44  2010-02-26 260,43 

2010-03-31 229,64  2010-03-31 110,5  2010-03-31 100,38  2010-03-31 283,24 

2010-04-30 239,69  2010-04-30 114,98  2010-04-30 103,46  2010-04-30 297,4 

2010-05-31 222,6  2010-05-31 106,32  2010-05-31 97,05  2010-05-31 277,72 

2010-06-30 224,26  2010-06-30 106,92  2010-06-30 96,7  2010-06-30 274,38 

2010-07-31 240,31  2010-07-30 111,53  2010-07-30 100,38  2010-07-30 286,77 

2010-08-31 225,98  2010-08-31 106,79  2010-08-31 96,57  2010-08-31 276,05 

2010-09-30 249,44  2010-09-30 118,4  2010-09-30 104,86  2010-09-30 303,74 

2010-10-31 244,69  2010-10-29 117,32  2010-10-29 104,5  2010-10-29 299,55 

År 10           

13.3.2  AMF Aktiefond Världen, Carnegie World Wide, HQ Sverigefond, 

Didner & Gerge Aktiefond Sverige 

AMF   CARNEGIE   HQ    DIDNER & GERGE 

           

 Aktiefond Världen   World Wide  Sverigefond   Aktiefond Sverige 

           

           

2000-10-31 194,21  2000-10-31 554,35  2000-10-31 930,07  2000-10-31 692,77 

2000-11-30 187,46  2000-11-30 525,75  2000-11-30 873,03  2000-11-30 670,3 

2000-12-29 185,77  2000-12-29 502,62  2000-12-29 857,12  2000-12-29 669,85 

2001-01-31 190,15  2001-01-31 487,06  2001-01-31 899,66  2001-01-31 718,56 

2001-02-28 181,88  2001-02-28 462,47  2001-02-28 824,8  2001-02-28 667,28 

2001-03-30 166,98  2001-03-30 444,18  2001-03-30 731,68  2001-03-30 598,62 

2001-04-30 179,15  2001-04-30 458,05  2001-04-30 809,17  2001-04-30 683,23 

2001-05-31 183,26  2001-05-31 479,66  2001-05-31 814,5  2001-05-31 686,02 

2001-06-29 177,43  2001-06-29 481,43  2001-06-29 778,65  2001-06-29 653,71 

2001-07-31 172,46  2001-07-31 458,19  2001-07-31 750,82  2001-07-31 634,26 

2001-08-31 162,16  2001-08-31 417,75  2001-08-31 703,11  2001-08-31 590,14 

2001-09-28 147,7  2001-09-28 401,53  2001-09-28 625,39  2001-09-28 525,76 

2001-10-31 152,17  2001-10-31 402,93  2001-10-31 666,6  2001-10-31 600,98 

           

2001-11-30 166,03  2001-11-30 420,41  2001-11-30 751,31  2001-11-30 692,91 

2001-12-28 168,71  2001-12-28 417,76  2001-12-28 769,15  2001-12-28 703,89 

2002-01-31 160,25  2002-01-31 392,97  2002-01-31 738  2002-01-31 652,02 

2002-02-28 161,03  2002-02-28 379,86  2002-02-28 755,36  2002-02-28 643,54 

2002-03-28 165,23  2002-03-28 397,65  2002-03-28 752,83  2002-03-28 675,01 

2002-04-30 153,94  2002-04-30 396,43  2002-04-30 733,49  2002-04-30 601,6 

2002-05-31 148,78  2002-05-31 385,53  2002-05-31 708,9  2002-05-31 565,16 

2002-06-28 132,55  2002-06-28 342,05  2002-06-28 659,79  2002-06-28 524,56 

2002-07-31 120,62  2002-07-31 334,3  2002-07-31 603,83  2002-07-31 472,46 



65 

 

2002-08-30 119,47  2002-08-30 326,47  2002-08-30 593,78  2002-08-30 466,87 

2002-09-30 103,46  2002-09-30 292,52  2002-09-30 519,11  2002-09-30 400,7 

2002-10-31 112,33  2002-10-31 305,36  2002-10-31 578,71  2002-10-31 457,56 

           

2002-11-29 123,83  2002-11-29 309,71  2002-11-29 648,58  2002-11-29 534,4 

2002-12-30 111,17  2002-12-30 288,76  2002-12-30 591,02  2002-12-30 457,8 

2003-01-31 104,35  2003-01-31 264,62  2003-01-31 559,88  2003-01-31 440,61 

2003-02-28 103,49  2003-02-28 256,99  2003-02-28 563,24  2003-02-28 431,98 

2003-03-31 103,22  2003-03-31 256,99  2003-03-31 533,95  2003-03-31 421,25 

2003-04-30 114,17  2003-04-30 275,23  2003-04-30 586,69  2003-04-30 467,83 

2003-05-30 112,78  2003-05-30 276,14  2003-05-30 580,92  2003-05-30 478,67 

2003-06-30 116,1  2003-06-30 292,83  2003-06-30 605,01  2003-06-30 496,43 

2003-07-31 119,76  2003-07-31 299,27  2003-07-31 617,72  2003-07-31 546,52 

2003-08-29 124,25  2003-08-29 313,47  2003-08-29 640,54  2003-08-29 566,1 

2003-09-30 119,39  2003-09-30 295,27  2003-09-30 627,87  2003-09-30 540,65 

2003-10-31 125,64  2003-10-31 310,39  2003-10-31 671,54  2003-10-31 584,97 

           

2003-11-28 127,81  2003-11-28 306,63  2003-11-28 689,51  2003-11-28 590,47 

2003-12-30 130,71  2003-12-30 308,53  2003-12-30 703,55  2003-12-30 594,38 

2004-01-30 136,51  2004-01-30 322,56  2004-01-30 707,59  2004-01-30 658,96 

2004-02-27 140,46  2004-02-27 331,9  2004-02-27 707,69  2004-02-27 700,21 

2004-03-31 139,27  2004-03-31 344,7  2004-03-31 675,31  2004-03-31 685,04 

2004-04-30 140,72  2004-04-30 335,75  2004-04-30 700,24  2004-04-30 666,36 

2004-05-28 138,35  2004-05-28 324,65  2004-05-28 694,08  2004-05-28 652,63 

2004-06-30 139,51  2004-06-30 335,56  2004-06-30 710,65  2004-06-30 667,47 

2004-07-30 136,49  2004-07-30 329,37  2004-07-30 698,11  2004-07-30 636,72 

2004-08-31 136,36  2004-08-31 321,08  2004-08-31 691,28  2004-08-31 627,39 

2004-09-30 137,79  2004-09-30 319,15  2004-09-30 703,78  2004-09-30 654,55 

2004-10-29 137,64  2004-10-29 315,99  2004-10-29 698  2004-10-29 655,83 

           

2004-11-30 143,24  2004-11-30 325,53  2004-11-30 745,5  2004-11-30 692,69 

2004-12-30 145,18  2004-12-30 332,24  2004-12-30 771,89  2004-12-30 708,86 

2005-01-31 147,61  2005-01-31 344,84  2005-01-31 775,16  2005-01-31 706,89 

2005-02-28 152,44  2005-02-28 357,81  2005-02-28 809,79  2005-02-28 743,29 

2005-03-31 153,05  2005-03-31 352,57  2005-03-31 790,62  2005-03-31 742,99 

2005-04-29 150,79  2005-04-29 353,77  2005-04-29 771,35  2005-04-29 724,42 

2005-05-31 160,26  2005-05-31 376,93  2005-05-31 810,82  2005-05-31 777,49 

2005-06-30 163,48  2005-06-30 406,49  2005-06-30 833,37  2005-06-30 816,66 

2005-07-29 170,93  2005-07-29 422,84  2005-07-29 878,07  2005-07-29 831,86 

2005-08-31 167,16  2005-08-31 422,07  2005-08-31 863,66  2005-08-31 821,68 

2005-09-30 175,15  2005-09-30 456,1  2005-09-30 908,74  2005-09-30 862,87 

2005-10-31 171,7  2005-10-31 454,34  2005-10-31 894,97  2005-10-31 843,33 

           

2005-11-30 180,22  2005-11-30 469,39  2005-11-30 925,65  2005-11-30 882,43 
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2005-12-30 186,95  2005-12-30 479,62  2005-12-30 982,65  2005-12-30 933,91 

2006-01-31 187,2  2006-01-31 501,19  2006-01-31 999,62  2006-01-31 934,69 

2006-02-28 195,88  2006-02-28 516,65  2006-02-28 1054,83  2006-02-28 988,14 

2006-03-31 203,38  2006-03-31 513,14  2006-03-31 1090,87  2006-03-31 1051,14 

2006-04-28 203,15  2006-04-28 511,32  2006-04-28 1115,97  2006-04-28 1027,89 

2006-05-31 187,61  2006-05-31 470,68  2006-05-31 1024,76  2006-05-31 943,49 

2006-06-30 185,38  2006-06-30 468,72  2006-06-30 1042,26  2006-06-30 937,16 

2006-07-31 184,65  2006-07-31 480,17  2006-07-31 1032,92  2006-07-31 905,04 

2006-08-31 190,87  2006-08-31 496,56  2006-08-31 1065,26  2006-08-31 938,06 

2006-09-29 199,49  2006-09-29 501,11  2006-09-29 1132,87  2006-09-29 995,44 

2006-10-31 205,71  2006-10-31 509,69  2006-10-31 1173,44  2006-10-31 1009,24 

           

2006-11-30 204,54  2006-11-30 502,57  2006-11-30 1164,77  2006-11-30 1007,84 

2006-12-29 216,48  2006-12-29 517,68  2006-12-29 1274,84  2006-12-29 1094,45 

2007-01-31 222,83  2007-01-31 520,2  2007-01-31 1320,6  2007-01-31 1117,05 

2007-02-28 219,44  2007-02-28 519,18  2007-02-28 1328,35  2007-02-28 1108,26 

2007-03-30 229,22  2007-03-30 535,31  2007-03-30 1373,38  2007-03-30 1165,14 

2007-04-30 239,07  2007-04-30 535,09  2007-04-30 1454,61  2007-04-30 1185,09 

2007-05-31 247,76  2007-05-31 583,42  2007-05-31 1490,61  2007-05-31 1255,05 

2007-06-29 237,19  2007-06-29 586,96  2007-06-29 1444,56  2007-06-29 1223,01 

2007-07-31 231,74  2007-07-31 567,52  2007-07-31 1425,89  2007-07-31 1182 

2007-08-31 228,39  2007-08-31 583,71  2007-08-31 1370,79  2007-08-31 1172,03 

2007-09-28 227,74  2007-09-28 594,19  2007-09-28 1333,49  2007-09-28 1152,36 

2007-10-31 227,61  2007-10-31 607,78  2007-10-31 1291,13  2007-10-31 1130,03 

           

2007-11-30 218,19  2007-11-30 616,11  2007-11-30 1233,13  2007-11-30 1078,28 

2007-12-28 214,75  2007-12-28 622,94  2007-12-28 1213,49  2007-12-28 1061,94 

2008-01-31 188,35  2008-01-31 549,32  2008-01-31 1070,08  2008-01-31 937,85 

2008-02-29 192,68  2008-02-29 552,47  2008-02-29 1116,87  2008-02-29 957,58 

2008-03-31 187,4  2008-03-31 517,73  2008-03-31 1049,3  2008-03-31 951,48 

2008-04-30 198,07  2008-04-30 542,66  2008-04-30 1077  2008-04-30 913,89 

2008-05-30 202,54  2008-05-30 550,36  2008-05-30 1097,05  2008-05-30 918,72 

2008-06-30 168,2  2008-06-30 517,55  2008-06-30 932,16  2008-06-30 788,93 

2008-07-31 167,69  2008-07-31 509,03  2008-07-31 944,45  2008-07-31 799,75 

2008-08-29 172,4  2008-08-29 519,12  2008-08-29 973,37  2008-08-29 830,2 

2008-09-30 155,24  2008-09-30 475,93  2008-09-30 888,23  2008-09-30 728,09 

2008-10-31 132,88  2008-10-31 440,23  2008-10-31 733,94  2008-10-31 631,35 

           

2008-11-28 130,05  2008-11-28 429,74  2008-11-28 720,84  2008-11-28 608,63 

2008-12-30 132,4  2008-12-30 419,51  2008-12-30 759,44  2008-12-30 593,25 

2009-01-30 128,63  2009-01-30 415,27  2009-01-30 720  2009-01-30 548,02 

2009-02-27 128,79  2009-02-27 409,82  2009-02-27 733,38  2009-02-27 544,44 

2009-03-31 128,59  2009-03-31 394,42  2009-03-31 712,31  2009-03-31 557,69 

2009-04-30 150,74  2009-04-30 417,83  2009-04-30 864,34  2009-04-30 705,08 
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2009-05-29 153,34  2009-05-29 427,08  2009-05-29 890,61  2009-05-29 701,77 

2009-06-30 149,64  2009-06-30 436,08  2009-06-30 905,65  2009-06-30 714,51 

2009-07-31 157,81  2009-07-31 443,84  2009-07-31 997,77  2009-07-31 812,42 

2009-08-31 161,39  2009-08-31 436,96  2009-08-31 1025,27  2009-08-31 878,2 

2009-09-30 163,11  2009-09-30 450,3  2009-09-30 1003,21  2009-09-30 904,66 

2009-10-30 169,12  2009-10-30 455,3  2009-10-30 1050,52  2009-10-30 951,85 

           

2009-11-30 170,61  2009-11-30 459,73  2009-11-30 1070,35  2009-11-30 990,42 

2009-12-30 177,04  2009-12-30 485,54  2009-12-30 1095,49  2009-12-30 1026,8 

2010-01-29 174,36  2010-01-29 474,63  2010-01-29 1096,49  2010-01-29 1019,05 

2010-02-26 172,12  2010-02-26 461,85  2010-02-26 1084,14  2010-02-26 1001,71 

2010-03-31 185,58  2010-03-29 496,83  2010-03-31 1136,16  2010-03-31 1088,06 

2010-04-30 191,97  2010-04-28 490,02  2010-04-30 1168,03  2010-04-30 1138,9 

2010-05-31 180,76  2010-05-28 481,66  2010-05-31 1092,4  2010-05-31 1050,67 

2010-06-30 175,26  2010-06-30 480,3  2010-06-30 1098,95  2010-06-30 1045,32 

2010-07-30 179,89  2010-07-30 471,23  2010-07-30 1169,02  2010-07-30 1107,15 

2010-08-31 172,99  2010-08-31 464,34  2010-08-31 1115,76  2010-08-31 1056,41 

2010-09-30 185,5  2010-09-30 465,53  2010-09-30 1217,93  2010-09-30 1186 

2010-10-29 185,39  2010-10-29 474,01  2010-10-29 1209,27  2010-10-29 1194,1 

           

           

           

           

 

13.3.3  SHB Sverigefond, SEB Sverigefond och Världenfond, Lannebo 

Småbolag, ODIN Sverigefond SEK 

SHB    SEB   SEB   LANNEBO   ODIN  

              

Sverigefond   Sverigefond  Världenfond  Småbolag   Sverigefond 

              

              

2000-10-31 1018,4  2000-10-31 11,4  2000-10-31 11,3  2000-10-31 11,09  2000-10-31 429,28 

2000-11-30 955,61  2000-11-30 10,61  2000-11-30 10,76  2000-11-30 10,61  2000-11-30 443,57 

2000-12-29 947,8  2000-12-29 10,22  2000-12-29 10,26  2000-12-29 10,6  2000-12-29 423,72 

2001-01-31 996,51  2001-01-31 10,76  2001-01-31 10,56  2001-01-31 11,4  2001-01-31 450,93 

2001-02-28 909,49  2001-02-28 9,86  2001-02-28 9,86  2001-02-28 10,52  2001-02-28 455,02 

2001-03-30 783,09  2001-03-30 8,69  2001-03-30 9,26  2001-03-30 10,1  2001-03-30 444,26 

2001-04-30 895,78  2001-04-30 9,76  2001-04-30 9,85  2001-04-30 11,02  2001-04-30 486,59 

2001-05-31 888,01  2001-05-31 9,81  2001-05-31 9,98  2001-05-31 12,27  2001-05-31 529,94 

2001-06-29 836,39  2001-06-29 9,29  2001-06-29 9,68  2001-06-29 11,58  2001-06-29 522,91 

2001-07-31 813,86  2001-07-31 9,04  2001-07-31 9,4  2001-07-31 11,31  2001-07-31 514,02 

2001-08-31 752,94  2001-08-31 8,42  2001-08-31 9,01  2001-08-31 10,63  2001-08-31 501,39 

2001-09-28 658,59  2001-09-28 7,5  2001-09-28 8,47  2001-09-28 9,57  2001-09-28 457,29 
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2001-10-31 717,38  2001-10-31 8,12  2001-10-31 8,81  2001-10-31 10,26  2001-10-31 482,78 

              

2001-11-30 800,8  2001-11-30 9,01  2001-11-30 9,29  2001-11-30 11,8  2001-11-30 525,8 

2001-12-28 820,81  2001-12-28 8,92  2001-12-28 9,03  2001-12-28 11,93  2001-12-28 539,17 

2002-01-31 774  2002-01-31 8,39  2002-01-31 8,68  2002-01-31 11,95  2002-01-31 560,87 

2002-02-28 769,37  2002-02-28 8,43  2002-02-28 8,63  2002-02-28 12,27  2002-02-28 589,22 

2002-03-28 776,63  2002-03-28 8,63  2002-03-28 8,75  2002-03-28 12,67  2002-03-27 597,41 

2002-04-30 703,05  2002-04-30 7,8  2002-04-30 8,31  2002-04-30 12,2  2002-04-30 604,08 

2002-05-31 660,94  2002-05-31 7,39  2002-05-31 8,02  2002-05-31 11,99  2002-05-31 609,23 

2002-06-28 597,24  2002-06-28 6,74  2002-06-28 7,46  2002-06-28 11,18  2002-06-28 577,12 

2002-07-31 529,93  2002-07-31 5,95  2002-07-31 6,99  2002-07-31 10,3  2002-07-31 538,48 

2002-08-30 515,32  2002-08-30 5,79  2002-08-30 6,93  2002-08-30 10,05  2002-08-30 522,94 

2002-09-30 438,62  2002-09-30 4,9  2002-09-30 6,25  2002-09-30 8,63  2002-09-30 468,15 

2002-10-31 496,26  2002-10-31 5,63  2002-10-31 6,76  2002-10-31 9,46  2002-10-31 486,63 

              

2002-11-29 566,4  2002-11-29 6,29  2002-11-29 7,12  2002-11-29 10,69  2002-11-29 528,02 

2002-12-30 489,3  2002-12-30 5,3  2002-12-30 6,28  2002-12-30 9,82  2002-12-30 508,68 

2003-01-31 459,62  2003-01-31 5,08  2003-01-31 6,07  2003-01-31 9,45  2003-01-31 481,24 

2003-02-28 453,96  2003-02-28 5,01  2003-02-28 6  2003-02-28 9,29  2003-02-28 482,76 

2003-03-31 438,28  2003-03-31 4,96  2003-03-31 6,01  2003-03-31 9,17  2003-03-31 479,19 

2003-04-30 507,78  2003-04-30 5,62  2003-04-30 6,37  2003-04-30 10,17  2003-04-30 523,94 

2003-05-30 496,11  2003-05-30 5,63  2003-05-30 6,37  2003-05-30 10,45  2003-05-30 526,46 

2003-06-30 521,56  2003-06-30 5,86  2003-06-30 6,61  2003-06-30 10,82  2003-06-30 557,28 

2003-07-31 553,83  2003-07-31 6,18  2003-07-31 6,79  2003-07-31 11,25  2003-07-31 580,89 

2003-08-29 580,91  2003-08-29 6,46  2003-08-29 7  2003-08-29 12,24  2003-08-29 624 

2003-09-30 554,38  2003-09-30 6,25  2003-09-30 6,72  2003-09-30 12,16  2003-09-30 631,26 

2003-10-31 603,37  2003-10-31 6,84  2003-10-31 7,1  2003-10-31 13,18  2003-10-31 681,63 

              

2003-11-28 601,59  2003-11-28 6,85  2003-11-28 7,05  2003-11-28 13,83  2003-11-28 710,45 

2003-12-30 613,75  2003-12-30 6,87  2003-12-30 7,04  2003-12-30 14,04  2003-12-30 735,21 

2004-01-30 645,61  2004-01-30 7,27  2004-01-30 7,31  2004-01-30 14,63  2004-01-30 765,1 

2004-02-27 669,89  2004-02-27 7,51  2004-02-27 7,45  2004-02-27 14,89  2004-02-27 796,49 

2004-03-31 646,66  2004-03-31 7,37  2004-03-31 7,46  2004-03-31 14,43  2004-03-31 792,2 

2004-04-30 649,87  2004-04-30 7,5  2004-04-30 7,46  2004-04-30 14,95  2004-04-30 810,76 

2004-05-28 634,99  2004-05-28 7,33  2004-05-28 7,31  2004-05-28 15  2004-05-28 802,76 

2004-06-30 654,57  2004-06-30 7,61  2004-06-30 7,49  2004-06-30 15,37  2004-06-30 816,01 

2004-07-30 633,73  2004-07-30 7,4  2004-07-30 7,4  2004-07-30 15,11  2004-07-30 803,46 

2004-08-31 632,43  2004-08-31 7,39  2004-08-31 7,38  2004-08-31 14,45  2004-08-31 805,3 

2004-09-30 643,15  2004-09-30 7,54  2004-09-30 7,39  2004-09-30 14,81  2004-09-30 823,82 

2004-10-29 640,34  2004-10-29 7,55  2004-10-29 7,39  2004-10-29 15,04  2004-10-29 818,66 

              

2004-11-30 674,44  2004-11-30 7,97  2004-11-30 7,54  2004-11-30 16,15  2004-11-30 875,08 

2004-12-30 676,06  2004-12-30 7,86  2004-12-30 7,56  2004-12-30 16,5  2004-12-30 907,19 

2005-01-31 681,75  2005-01-31 7,87  2005-01-31 7,67  2005-01-31 17,01  2005-01-31 909,81 
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2005-02-28 712,06  2005-02-28 8,17  2005-02-28 7,82  2005-02-28 18,06  2005-02-28 970,41 

2005-03-31 693,54  2005-03-31 8,17  2005-03-31 7,85  2005-03-31 18,47  2005-03-31 979,53 

2005-04-29 690,92  2005-04-29 8,08  2005-04-29 7,77  2005-04-29 17,55  2005-04-29 936,51 

2005-05-31 730,33  2005-05-31 8,51  2005-05-31 8,15  2005-05-31 18,23  2005-05-31 966,33 

2005-06-30 757,76  2005-06-30 8,79  2005-06-30 8,52  2005-06-30 18,72  2005-06-30 985,47 

2005-07-29 795,05  2005-07-29 9,2  2005-07-29 8,72  2005-07-29 19,58  2005-07-29 1034,68 

2005-08-31 783,09  2005-08-31 8,98  2005-08-31 8,6  2005-08-31 20,55  2005-08-31 1054,92 

2005-09-30 829,28  2005-09-30 9,45  2005-09-30 8,93  2005-09-30 21,6  2005-09-30 1111,63 

2005-10-31 810,53  2005-10-31 9,31  2005-10-31 8,86  2005-10-31 21,28  2005-10-31 1094,67 

              

2005-11-30 845,63  2005-11-30 9,67  2005-11-30 9,17  2005-11-30 22,21  2005-11-30 1167,37 

2005-12-30 894,04  2005-12-30 10  2005-12-30 9,2  2005-12-30 23,21  2005-12-30 1272,54 

2006-01-31 903,23  2006-01-31 10,07  2006-01-31 9,25  2006-01-31 23,56  2006-01-30 1333,16 

2006-02-28 946,41  2006-02-28 10,49  2006-02-28 9,57  2006-02-28 24,44  2006-02-28 1419,8 

2006-03-31 979,84  2006-03-31 11,13  2006-03-31 9,78  2006-03-31 25,8  2006-03-31 1516,49 

2006-04-28 993,65  2006-04-28 11,26  2006-04-28 9,67  2006-04-28 26,86  2006-04-28 1548,65 

2006-05-31 904,15  2006-05-31 10  2006-05-31 8,86  2006-05-31 25,7  2006-05-31 1410,25 

2006-06-30 916,36  2006-06-30 10,15  2006-06-30 8,9  2006-06-30 26,07  2006-06-30 1420,5 

2006-07-31 909,39  2006-07-31 10,09  2006-07-31 8,93  2006-07-31 25,71  2006-07-31 1399,7 

2006-08-31 947,79  2006-08-31 10,56  2006-08-31 9,18  2006-08-31 26,12  2006-08-31 1433,4 

2006-09-29 994,28  2006-09-29 11,11  2006-09-29 9,44  2006-09-29 27,53  2006-09-29 1490,33 

2006-10-31 1034,02  2006-10-31 11,54  2006-10-31 9,63  2006-10-31 27,95  2006-10-31 1538,89 

              

2006-11-30 1023,88  2006-11-30 11,43  2006-11-30 9,47  2006-11-30 29,58  2006-11-30 1544,56 

2006-12-29 1098,52  2006-12-29 12,28  2006-12-29 9,79  2006-12-29 32,01  2006-12-29 1676,76 

2007-01-31 1139,29  2007-01-31 12,65  2007-01-31 9,99  2007-01-31 32,27  2007-01-31 1740,71 

2007-02-28 1120,92  2007-02-28 12,35  2007-02-28 9,97  2007-02-28 31,8  2007-02-28 1727,59 

2007-03-30 1151,51  2007-03-30 13,05  2007-03-30 10,26  2007-03-30 33  2007-03-30 1808,46 

2007-04-30 1238,24  2007-04-30 13,89  2007-04-30 10,53  2007-04-30 35,24  2007-04-30 1899,04 

2007-05-31 1275,36  2007-05-31 13,71  2007-05-31 10,69  2007-05-31 36,19  2007-05-31 1931,22 

2007-06-29 1245,65  2007-06-29 13,43  2007-06-29 10,52  2007-06-29 35,26  2007-06-28 1888,04 

2007-07-31 1227,59  2007-07-31 13,23  2007-07-31 10,36  2007-07-31 34,75  2007-07-31 1876,99 

2007-08-31 1184,07  2007-08-31 12,76  2007-08-31 10,28  2007-08-31 33,24  2007-08-31 1777,98 

2007-09-28 1164,45  2007-09-28 12,79  2007-09-28 10,23  2007-09-28 32,14  2007-09-28 1720,63 

2007-10-31 1144,37  2007-10-31 12,48  2007-10-31 10,2  2007-10-31 31,96  2007-10-31 1649,2 

              

2007-11-30 1083,5  2007-11-30 11,78  2007-11-30 9,87  2007-11-30 29,85  2007-11-30 1532,06 

2007-12-28 1056,63  2007-12-28 11,51  2007-12-28 9,78  2007-12-28 29,57  2007-12-28 1493,13 

2008-01-31 916,91  2008-01-31 10,01  2008-01-31 8,99  2008-01-31 26,3  2008-01-31 1331,3 

2008-02-29 949,34  2008-02-29 10,31  2008-02-29 9  2008-02-29 27,35  2008-02-29 1412,95 

2008-03-31 905,67  2008-03-31 10,18  2008-03-31 8,79  2008-03-31 27,57  2008-03-31 1408,68 

2008-04-30 953,19  2008-04-30 10,76  2008-04-30 9,19  2008-04-30 28,09  2008-04-30 1428,1 

2008-05-30 983,7  2008-05-30 10,57  2008-05-30 9,07  2008-05-30 28,78  2008-05-30 1479,04 

2008-06-30 838,05  2008-06-30 9,04  2008-06-30 8,34  2008-06-30 25,8  2008-06-30 1281,01 
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2008-07-31 837,18  2008-07-31 9,02  2008-07-31 8,36  2008-07-31 24,84  2008-07-31 1287,86 

2008-08-29 849,11  2008-08-29 9,15  2008-08-29 8,57  2008-08-29 26,19  2008-08-29 1325,89 

2008-09-30 742,68  2008-09-30 8,08  2008-09-30 8  2008-09-30 23,35  2008-09-30 1162,83 

2008-10-31 610,65  2008-10-31 6,6  2008-10-31 7,33  2008-10-31 20,14  2008-10-31 939,58 

              

2008-11-28 601,45  2008-11-28 6,44  2008-11-28 7,26  2008-11-28 18,72  2008-11-28 871,42 

2008-12-30 622,84  2008-12-30 6,7  2008-12-30 7,36  2008-12-30 17,91  2008-12-30 904,97 

2009-01-30 593,02  2009-01-30 6,35  2009-01-30 7,18  2009-01-30 18,38  2009-01-30 873,11 

2009-02-27 599,89  2009-02-27 6,43  2009-02-27 7,13  2009-02-27 18,51  2009-02-27 873,48 

2009-03-31 551,71  2009-03-31 6,46  2009-03-31 7,08  2009-03-31 18,13  2009-03-31 887,52 

2009-04-30 685,38  2009-04-30 7,97  2009-04-30 7,93  2009-04-30 22,32  2009-04-30 1109,78 

2009-05-29 707,9  2009-05-29 7,6  2009-05-29 7,6  2009-05-29 23,3  2009-05-29 1169,17 

2009-06-30 722,49  2009-06-30 7,75  2009-06-30 7,75  2009-06-30 23,01  2009-06-30 1143,3 

2009-07-31 780,91  2009-07-31 8,41  2009-07-31 8,06  2009-07-31 24,68  2009-07-31 1251,26 

2009-08-31 814,58  2009-08-31 8,79  2009-08-31 8,22  2009-08-31 25,73  2009-08-31 1316,19 

2009-09-30 816,17  2009-09-30 8,87  2009-09-30 8,27  2009-09-30 26,7  2009-09-30 1328,04 

2009-10-30 853,47  2009-10-30 9,31  2009-10-30 8,43  2009-11-30 28,71  2009-11-30 1434,38 

              

2009-11-30 858,34  2009-11-30 9,42  2009-11-30 8,5  2009-11-30 28,71  2009-11-30 1434,38 

2009-12-30 876,38  2009-12-30 9,66  2009-12-30 8,71  2009-12-30 28,81  2009-12-30 1467,3 

2010-01-29 878,06  2010-01-29 9,57  2010-01-29 8,64  2010-01-29 29,57  2010-01-29 1496,16 

2010-02-26 866,81  2010-02-26 9,44  2010-02-26 8,5  2010-02-26 29,56  2010-02-26 1469,54 

2010-03-31 924,05  2010-03-31 10,29  2010-03-31 8,99  2010-03-31 31,85  2010-03-31 1603,25 

2010-04-30 964,47  2010-04-30 10,71  2010-04-30 9,24  2010-04-30 32,26  2010-04-30 1626,18 

2010-05-31 896,58  2010-05-31 9,67  2010-05-31 8,73  2010-05-31 30,14  2010-05-31 1512,96 

2010-06-30 906,8  2010-06-30 9,75  2010-06-30 8,67  2010-06-30 30,03  2010-06-30 1487,68 

2010-07-30 948,06  2010-07-30 10,24  2010-07-30 8,78  2010-07-30 31,97  2010-07-30 1572,69 

2010-08-31 910,95  2010-08-31 9,86  2010-08-31 8,62  2010-08-31 30,78  2010-08-31 1496,63 

2010-09-30 1003,83  2010-09-30 10,79  2010-09-30 8,85  2010-09-30 34,11  2010-09-30 1627,52 

2010-10-29 992,15  2010-10-29 10,76  2010-10-29 8,88  2010-10-29 34,24  2010-10-29 1663,36 

              

              

              

              

 


