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1. Inledning: 
 
1.1 Bakgrund 
 

I dagens samhälle ökar förmögenheten inom fonder och aktier allt mer1, för att avkastningen generellt 

sett är bättre än den riskfria avkastningen i form av räntor. Men att spara i fonder och aktier medför även 

en större risk då börsen sällan är stabil och att många externa faktorer i omvärlden kan skapa en 

kedjereaktion i börsen som gör att fonder och aktier faller i värde oftast under en kortare tid. 

 

När man sparar i fonder betyder det att man sprider sin risk då en fond oftast består av olika aktier så att 

man inte ”lägger alla ägg i samma korg”, men beroende på vilken fond man väljer fokuserar oftast dessa 

fonder på sina specifika inriktningar. T.ex om man investerar i en Kinafond investeras det mesta av 

aktierna i den inhemska marknaden2. Detta gör att man endast sprider risker i ett land.  

 

Om man däremot investerar i en kontinent-fond sprider man dock istället risken till flera olika länder 

och därmed bör risken sjunka i och med att man har flera aktier i flera olika länder istället för att ha alla 

aktier samlade på ett och samma ställe. 

 

Kontinentfonder är fonder som fokuserar sig på att investera pengar i en viss världsdel, om man väljer 

att köpa en Asienfond köper man då en fond som har specialiserat sig på just Asien och köper mestadels 

av sina aktier i länder som ligger i Asien. Kontinentfonder har funnits länge på marknaden3, men det 

dyker även upp nya kontinentfonder årligen. 

 
I och med att sparandet i aktier och fonder blir allt större påverkas även dessa fonder av olika börsned- 

och börsuppgångar.4 Den näst senaste lågkonjunkturen var 2008 då bostadskrisen i USA som satte igång 

en kedjereaktion runtom i världen och försatte många stora och kända banker i konkurs, som t.ex 

Lehman Brothers.  

 

                                                 
1 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308226.aspx  2011 5 april kl: 15.30 
2 http://web.msse.se/shb/sv/funds/0p00009w4z?hb=false&nopension=false&sa=2  2011 4 mars kl: 15.31 

http://www.nordea.se/sitemod/nordea_all/modules/ReverseProxy/Default.aspx?pid=1073262&rw=1&url=/fundsnow/InfoOverview.aspx?isin=FI00088093

22&subcategoryname=&buybuttonlink=https%3a%2f%2finternetbanken.privat.nordea.se%2fnsp%2fengine%3f&segment=CustomerSEIF&Domains=Nor

deaFundsNow,NordeaSweden&buyBtn=on&lang=sv-SE&mode=on&shelves=SEIF&search=on 2011 4 mars kl 15.33 

3 Se fotnot 1. 

4 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308226.aspx  2011 5 april kl: 15.30 
 

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308226.aspx
http://web.msse.se/shb/sv/funds/0p00009w4z?hb=false&nopension=false&sa=2
http://www.nordea.se/sitemod/nordea_all/modules/ReverseProxy/Default.aspx?pid=1073262&rw=1&url=/fundsnow/InfoOverview.aspx?isin=FI0008809322&subcategoryname=&buybuttonlink=https%3A%2F%2Finternetbanken.privat.nordea.se%2Fnsp%2Fengine%3F&segment=CustomerSEIF&Domains=NordeaFundsNow%2CNordeaSweden&buyBtn=on&lang=sv-SE&mode=on&shelves=SEIF&search=on
http://www.nordea.se/sitemod/nordea_all/modules/ReverseProxy/Default.aspx?pid=1073262&rw=1&url=/fundsnow/InfoOverview.aspx?isin=FI0008809322&subcategoryname=&buybuttonlink=https%3A%2F%2Finternetbanken.privat.nordea.se%2Fnsp%2Fengine%3F&segment=CustomerSEIF&Domains=NordeaFundsNow%2CNordeaSweden&buyBtn=on&lang=sv-SE&mode=on&shelves=SEIF&search=on
http://www.nordea.se/sitemod/nordea_all/modules/ReverseProxy/Default.aspx?pid=1073262&rw=1&url=/fundsnow/InfoOverview.aspx?isin=FI0008809322&subcategoryname=&buybuttonlink=https%3A%2F%2Finternetbanken.privat.nordea.se%2Fnsp%2Fengine%3F&segment=CustomerSEIF&Domains=NordeaFundsNow%2CNordeaSweden&buyBtn=on&lang=sv-SE&mode=on&shelves=SEIF&search=on
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308226.aspx
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Denna börsnedgång påverkade självklart även aktierna och fonderna som fanns på börsen vid det laget. 

Somliga sjönk oerhört fort i värde medan andra klarade av denna nedgång bättre. Detta påverkade 

självklart valet av vilka fonder man skulle investera i. 

 
1.2 Problemområde 
 
Vilka aktiefonder bör man investera i? I denna forskning har vi valt att fokusera oss mer på kontinent 

fonder och på deras risk och avkastning. 

 

En kontinentfond investerar i olika länder och det gör att man sprider risken och det intressanta är då att 

kolla om den här risken som tas verkligen motsvarar avkastningen. 

 

Hur klarar sig fonderna under en lågkonjunktur och hur återhämtar de sig efter det, och vilka aktiefonder 

går ner minst under låg konjunktur, respektive vilka återhämtar sig bäst? Det är huvudfrågor som vi vill 

granska och försöka få svar på. 

 
1.3 Avgränsning 
 
Vi har valt att begränsa oss till att endast välja storbankernas Asien, Europa och Nordamerika fonder 

just för att dessa finns för allmänheten att köpa och sälja. Samt att dessa tre kontinenter har oerhört 

starka ekonomier och att storbankernas kontinent fonder har funnits länge på marknaden.  

 

Vi kommer att avgränsa oss till tre av Sveriges storbanker; SEB, Nordea och Svenska Handelsbanken. 

Från dessa tre banker kommer vi att välja tre fonder från vardera bank, en Asienfond, en Europafond 

och en Nordamerikafond.  

 

Tidsperioden som vi har valt att granska är åren mellan 2008-2010, där huvudfokuseringen kommer 

vara på lågkonjunkturen 2008 och återhämtningen efter det. 

 

1.4 Syfte 
 
Vårt syfte är att granska vilka av kontinentfonderna som lyckats klara sig bäst under lågkonjunkturen 

2008, samt vilka som har återhämtat sig mest två år efter. Med andra ord kommer vår studie innefatta 

åren 2008-2010. 
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2. Metod  
 

Metod innebär i en undersökning att man på ett lätt och okonstlat sätt beskriver hur man gått tillväga så 

att en utstående person enkelt kan kolla upp och kontrollera resultaten.5  

 

2.1 Kvantitativ Metod 
 
Metod delas oftast upp i två huvudgrupper, kvantitativ och kvalitativ. 

Kvalitativ metod innebär att man inte använder sig av siffror eller tal, utan främst av personliga 

intervjuer. Medan kvantitativ mer består av mätningar, statistik och databehandlingar.6  

 

För att kunna få svar på vårt syfte, har vi valt att använda oss av den kvantitativa metoden. Vilket i vårt 

fall innebär att vi främst kommer använda oss av hård data, diagram och historiska värden för att kunna 

räkna och mäta på avkastning och risk. 

 

2.2. Datainsamling 
 
Till denna forskning kommer vi enbart att använda oss av sekundär data i form av information från 

diverse hemsidor angående aktiefondernas uppgång och nedgång under åren 2008-2010. Vi kommer 

även att använda av oss vetenskapliga artiklar, databaser och andra källor för att få mer information om 

konjunktursvängningarna. 

 

Andra insamlings data som vi kommer ta till hjälp av är studentlitteratur, främst för att hitta teoriansats 

och beräkningssätt för avkastning och risk. Vid behov kommer vi även ta med kompletterande 

information från bankerna. 

 

2.3 Vetenskaplig angreppsätt 
 

Två vetenskapliga angreppsätt är deduktion och induktion.                                                                                                                           

Deduktion har sin stomme i teorier, frågeställningar och hypoteser och dessa styr då undersökningen.7 

                                                 
5  Jarl Backman, Rapporter och uppsatser, s.38 
6  Jarl Backman, Rapporter och uppsatser, s.31 
7  Jarl Backman, Rapporter och uppsatser, s 48 
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Induktion däremot, utgår man från insamlad data och empiri, för att sedan kunna bestämma teorier och 

skapa hypoteser.8 

 

I denna forskning kommer det deduktiva angreppssättet att tillämpas. Eftersom vi kommer använda oss 

av existerande teorier för att kunna undersöka och analysera avkastning och risk på de nio 

aktiefonderna. 

 
2.4 Urval: 
 
Vår undersökning omfattar aktiefonder från storbankerna; Handelsbanken, Nordea och SEB. Från dessa 

banker har vi utsett en aktiefond från kontinenterna Asien, Europa och Nordamerika. Sammanlagt blir 

det nio fonder, tre från varje kontinent. 

 
   Asien        Europa              Nordamerika 

Handelsbanken Asienfond Handelsbanken Europafond Handelsbanken Amerikafond 
Nordea Asian Fund Nordea Europafond Nordea Nordamerikafond 
SEB Choice Asienfond ex 
Japan 

SEB Europafond SEB Choice Nordamerikafond 

 
 
 
2.5 Reliabilitet och Validitet 
 
För att göra en bra och trovärdig undersökning så är det viktigt att man har en hög reliabilitet och 

validitet.9 

Reliabilitet grundar sig från engelska ordet ”rely on”, som betyder lita på. Reliabilitet är ett ifråga 

sättande om hur pålitlig forskningen är?10 

 

I vår undersökning så anser vi att reliabiliteten är ganska hög då vi inhämtar information och data från 

säkra och tillförlitliga källor. Alla historiska värden för varje kontinentfond är hämtade från 

Morningsstars hemsida, som är ett oberoende alternativ när man ska kolla på fonders historik. 

Morningsstars tillhandahåller ”tillförlitlig, jämförbar och lättillgänglig information om svenska och 

internationella värdepappersfonder” 11   

 

                                                 
8  Jarl Backman, Rapporter och uppsatser, s 48 
9  Annika Eliasson, Kvantitativ metod från början s.14 
10  Annika Eliasson, Kvantitativ metod från början s.14  
11  http://www.morningstar.se/AboutUs/Default.aspx 2/4 Morningstar 2011 kl 15.29 

http://www.morningstar.se/AboutUs/Default.aspx%202/4
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”Validitet handlar om ifall undersökningen verkligen mäter det som det är meningen att den ska mäta” 

Validitet härstammar från engelska ordet ”Valid” som betyder giltig.12 

 

För att öka validiteten i forskningen har vi valt att undersöka flera fonder, dvs. tre från varje kontinent. 

Validiteten i forskningen är väldigt hög eftersom vi vid undersökningens början kollat upp väsentlig 

litteratur och källor, utifrån dessa har vi hittat relevant teori att använda oss av för att få ett så gångbart 

utfall som möjligt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12  Annika Eliasson, Kvantitativ metod från början s.16 
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3. Teori 
 
I denna del kommer vi förklara mer ingående vad olika begrepp betyder samt gå igenom teorierna vi 

kommer använda till forskningen. 

 

3.1 Kapitalmarknaden 
 
Kapitalmarknaden har som uppgift att se till att förmedla kapital billigt och effektivt mellan de som 

behöver kapital och de som har ett överskott av kapital. För att detta ska kunna ske effektivt kan 

kapitalmarknaden delas in i tre olika större marknader; Kreditmarknaden som innefattar 

obligationsmarknad, penningmarknad och bankernas in- och utlåning. Aktiemarknaden som även kallas 

för börsen, har två stycken auktoriserade börser i Sverige; Stockholmsbörsen och Räntebörsen. Den 

tredje marknaden är Derivatmarknaden som innefattar terminsmarknad och optionsmarknad.13 

 

I aktiemarknaden sker handel med aktier. Aktier kommer att genomgås mer grundligt i nästa del. 

 

Kreditmarknaden består av obligations- och penningmarknaden och bankernas vanliga in- och utlåning. 

Obligationsmarknaden innebär att man köper ett värdepapper som löper med en ränta. Denna ränta kan 

antingen vara fast eller rörligt, oftast är räntan bestämd från första början när man köper obligationen.14 

 

På penningmarknaden köper och säljer man diskonteringspapper som är skuldebrev och som löper utan 

formell ränta. Istället får man köpa kursen till ett lägre belopp än det nominella beloppet. Exempel av 

diskonteringspapper är statsskuldväxlar och nollkupongare. Bankernas in- och utlåning är vanligt 

banksparande och banklån till antingen fast ränta eller rörlig ränta.15 

 

Derivatmarknaden uppkom redan under 1800-talet i Chicago, där jordbrukare kunde säkra sina 

inkomster genom att få rätt att sälja sina skördar på options- och terminskontrakt, vilket innebär att man 

var garanterades att sälja sina skördar på marknaden under en viss period. Ordet derivat härstammar från 

det engelska ordet ”derive” som betyder härleda på svenska. Det används idag genom att man har olika 

avtal som har underliggande egendomar, såsom aktier, obligationer, valuta och råvaror. Ett avtal kan 

                                                 
13 Lennart Andersson , Värdepapper ”En genomgång av kapitalmarknaden och skatteregler”  s.18 
14 Lennart Andersson , Värdepapper ”En genomgång av kapitalmarknaden och skatteregler” s .23   
15 Lennart Andersson , Värdepapper ”En genomgång av kapitalmarknaden och skatteregler” s.23 
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vara en option som har en underliggande aktie. Med det menas att man får köpa aktien till ett visst pris 

oavsett om den är högre eller lägre värderad.16 

 

Vår undersökning kommer att beröra aktiemarknaden då fondförsäljning och köp sker genom 

aktiemarknaden. 

 
3.2 Aktier 
 
Alla fonder i studien består av aktier, därav kommer vi att förklara vad en aktie är och hur dess 
avkastning fungerar. 
 

En aktie är en ägarandel i ett företag som har börsnoterats och som behöver mer kapital för att företaget 

ska växa. Det finns privata aktiebolag samt publika aktiebolag. Ett privat aktiebolag är när man 

personligen startar upp ett bolag i form av aktier till en kostnad på 100 000 kr, man riskerar endast 

startkapitalet ifall företaget skulle gå i konkurs.. Man blir inte personlig ansvarig för förlusterna som hos 

andra bolagsformer, som t.ex enskild firma.  

 

Ett publikt aktiebolag kräver en kostnad på minst 500 000 kr för att startas upp. Skillnaden mellan ett 

privat och ett publikt aktiebolag är att det publika vänder sig till allmänheten för att skaffa kapital17. 

 

3.3 Aktiernas avkastning 
 
En aktie kan ge avkastning på två olika sätt. Det första sättet är utdelning och det andra är värdestegring. 

Utdelningen bestäms på bolagsstämman efter förslag från styrelsen. Utdelningarna  under 1990-talet har 

i snitt legat på mellan två och fem procent av aktiens värde på marknaden.18 

 

Värdestegringen är när aktien ökar i värdet under en längre tid, vilket förklarar varför man ska  behålla 

en aktie under en längre tidsperiod. 

 

Normalt sett finns det tre olika sorters aktier, dessa är A, B och preferensaktier, men även C och D aktier 

förekommer. Skillnaden mellan dessa aktier är olika rösträtt för A och B aktier, oftast har A fler röster 

                                                 
16 Lennart Andersson , Värdepapper ”En genomgång av kapitalmarknaden och skatteregler”  s.23 
17 Lennart Andersson , Värdepapper ”En genomgång av kapitalmarknaden och skatteregler” s.42  
18 Lennart Andersson , Värdepapper ”En genomgång av kapitalmarknaden och skatteregler” s.43 
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en vad B aktier har. Preferensaktier är de första aktierna som får ta del av en utdelning. Men priset för 

alla dessa aktier brukar vara detsamma.19 

 
3.4 Fonder 
 
En fond är oftast samägd av flera olika personer, det kan vara allt i från 10-1000 personer. Dessa fonder 

förvaltas av ett fondbolag. Fonderna är oftast inriktade på marknader eller länder, i vårt fall är fonderna 

riktade mot olika kontinenter. En aktiefond innehar oftast flera olika aktier inom flera olika företag, på 

så sätt sprids risken runt till alla dessa aktier istället för ifall man skulle köpa aktier hos ett enda företag 

istället.20 

 

Att spara i fonder är väldigt attraktivt för väldigt många människor, då det inte krävs några förkunskaper 

om hur aktier eller hur börsen fungerar. Istället förvaltas fonden av experter som ser till att fonden ger 

högsta möjliga avkastning.21 

 

Det finns flera olika sorters fonder, vi kommer främst att fokusera oss på aktiefonder. 

 

Aktiefonder: För att få bli kallad för aktiefond måste minst 75% av fonden vara investerat i aktier.  

Räntefonder: Hela fonden ska inrikta sig endast mot räntebärande papper. 

Blandade fonder: När innehavet i fonden är sammansatt på annat sätt än aktie och räntefonder.22 

 

3.5 SIXRX Index 

Index står för totalavkastningen för alla utvalda fonder under en given period. ”SIXRX har gjorts med 

utgångspunkt från att spegla marknadsutvecklingen av bolag på Stockholmsbörsen”.23 

 

3.6 Morningstar 
 
Morningstar Sweden har sedan 17 mars 1999 i Sverige publicerat ”tillförlitlig, jämförbar och 

lättillgänglig information om svenska och internationella värdepappersfonder”.24 Morningstar Sweden 

ägs av moderbolaget Citygate som i sin tur ägs av 11 svenska mediabolag. 

                                                 
19 Lennart Andersson , Värdepapper ”En genomgång av kapitalmarknaden och skatteregler” s.43 
20 Lennart Andersson , Värdepapper ”En genomgång av kapitalmarknaden och skatteregler” s.82 
21 Lennart Andersson , Värdepapper ”En genomgång av kapitalmarknaden och skatteregler” s.85 
22 Lennart Andersson , Värdepapper ”En genomgång av kapitalmarknaden och skatteregler” s.85-86 
23 http://investors.skf.com/main.php?p=shareinfo&afw_lang=sv&afw_tab=5 2011 11 april 23.30 
24 http://morningstar.se/AboutUs/Default.aspx 2011 6 april kl. 16.27 

http://investors.skf.com/main.php?p=shareinfo&afw_lang=sv&afw_tab=5
http://morningstar.se/AboutUs/Default.aspx


9 
 

 

Morningstar Sweden är ett samarbete mellan Morningstar Inc. och Citygate. Morningstar Inc. har sitt 

huvudkontor i Chicago och är börsnoterat i Nasdaq. Företaget är världens största oberoende utgivare av 

fondinformation sedan 198425. 

 
3.7 Risk 
 
När det gäller aktiefonder så kan man tjäna väldigt mycket pengar, men man kan även förlora mycket på 

kort tid. Det finns alltså en relativ hög risk i att satsa på aktiefonder. 

Risk finns dock i allt, säkra incitament som att spara sina pengar på bank är inte heller det fullt riskfritt. 

Utan banker kan gå i konkurs och kan då lämna kunden i sticket.  

 

Vissa risker är statistiskt större än andra. Det intressanta är att kolla om risken motsvarar avkastningen. 

För det är ju oftast så att ju högre risk man tar, desto mer avkastning förväntar man sig.  

 

När man investerar i en fond, så är det många faktorer som påverkar fondens uppgång och nedgång på 

marknaden. Nedan beskrivs ett antal olika slags risker som kan påverka en fonds avkastning: 

 

Marknadsrisk 

Det finns flera parametrar som kan påverka en marknadsrisk. Lågkonjunktur, världshändelser och 

tillgång på kapital är några exempel26. Med världshändelser menas t.ex. yttre omständigheter som krig, 

naturkatastrofer och annat som oftast inte kan förutspås. Lågkonjunktur däremot kan exempelvis 

innebära att förfrågan av en tjänst minskar eftersom arbetslösheten ökar och folk har mindre kvar att 

spendera. 

 

Branschrisk 

Investeringar i enbart en specifik bransch kan innebära stor risk om t.ex. branschen hamnar i ekonomisk 

misär. Spridning av kapitalsatsningar i olika branscher minskar risken då man inte ”lägger alla ägg i 

samma korg”.   

 

Företagsrisk 

På samma sätt som branschrisk, så ökar risken om man endast satsar på ett företag eftersom man blir 

beroende av det företagets specifika omständigheter. För att minska på risken kan man istället använda 
                                                 
25 http://morningstar.se/AboutUs/Default.aspx 2011 6 april kl. 16.27 
26 http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_070618.pdf, 2011 3 april kl. 11.22 

http://morningstar.se/AboutUs/Default.aspx
http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_070618.pdf
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sig av diversifiering, vilket innebär att man sprider sina aktier och investerar i olika företag och 

branscher. 

 

Inflationsrisk 

Inflationsrisk uppstår då kapitalplaceringen reduceras på grund av inflation. Med inflation menas det en 

minskning av värdet på pengar. Följderna till inflation kan t.ex. vara ”att man får mindre varor för 

pengarna idag än vad man fick när de placerades”27 

 

Valutarisk 

Att investera i utländska värdepapper har en påverkan på den slutgiltliga avkastningen eftersom man 

inte bara behöver ta hänsyn till fondens avkastning, utan även också till växelkursens förändringar. Vid 

en investering i t.ex. Nordamerika fonderna som inskaffar sig amerikanska värdepapper så har 

dollarkursens värde en betydande faktor. I takt med en försäljning så ökar värdet på fonden, om 

dollarkursen förstärks gentemot den svenska kronan och respektive minskar vid en försvagning.28 

 

Riskjusterad mått: 

3.8 Standardavvikelse 
 
Det vanligaste standardmåttet för att räkna ut risk är att använda sig av standardavvikelse. Riskmåttet 

mäter spridningen (variationen) kring en fonds genomsnittliga avkastning.29  

 

Standardavvikelsen tar alltså mått på en fond eller en akties avkastning och beräknar hur mycket den 

avviker sig från medelavkastningen. Har t.ex. en aktie väldigt hög standardavvikelse så betyder det att 

en stor värdeförändring skett.30 

 

Användandet av standardavvikelsen görs följaktligen för att beräkna risk från tidigare historik för att 

eventuellt kunna profetera om framtida risktagande.  

Ju högre värde svängningar en aktie/fond har desto större risk innefattar det och fonder som historiskt 

sätt dalat i värdesvängningar brukar oftast fortsätta svänga starkt.31 

 
 

                                                 
27  http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_070618.pdf, 2011 3 april kl. 13.38 
28  http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_070618.pdf, 2011 3 april kl. 13.45 
29  Lawrence J. Gitman, Michael D. Joehnk, Fundamentals of investing, (Tenth edition 2008) 
30  http://www.morningstar.se/Help/Morningstar/Dictionary.aspx?title=StanDeviation 13 april 2011, kl 10.22 
31  http://www.morningstar.se/Help/Morningstar/Dictionary.aspx?title=StanDeviation 13 april 2011  kl 10.22 

http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_070618.pdf
http://www.fondbolagen.se/upload/fondspecial_risk_070618.pdf
http://www.morningstar.se/Help/Morningstar/Dictionary.aspx?title=StanDeviation
http://www.morningstar.se/Help/Morningstar/Dictionary.aspx?title=StanDeviation
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Formel för standardavvikelsen: 

 
 

S = Standardavvikelsen (procent) 
X= Aktiefondens avkastning 
Xri= Aktiefondens medelavkastning 
N= Antal observationer 
 
3.9 Sharpekvoten 
 

Sharpekvoten är ett riskjusterat mått framtaget av William F. Sharpe. Denna riskmått uppkom då Sharpe 

ville på ett enkelt sätt räkna ut vad risken och avkastningen på en aktieportfölj eller fond kunde vara. 

Sharpekvoten beräknas genom att man subtraherar den riskfria räntan från portföljens risker, dividerat 

med portföljens standardavvikelse.32 

 

Formeln för Sharpkvoten skrivs som följande: 

 

Sh=(Rp-Rf)/Sp33 

 

där 

 

Sh= Sharpekvoten 

 

Rp= Portföljens risker 

Portföljens risker innebär vilken risk denna portfölj bär. 

 

Rf= Riskfria räntan 

Den riskfria räntan är den ränta man får garanterat under ett år. Oftast är räntan låst till en viss 

procentsats och perioden brukar variera mellan 1 månad till 10 år. Banker erbjuder en viss räntesats  

                                                 
32 Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, Investments Eight Edition (International Edition 2009) s.129 
33  Lawrence J. Gitman, Michael D. Joehnk, Fundamentals of investing, (Tenth edition 2008) s.585 
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ifall man väljer att binda sina pengar under denna period. Sedan finns det statsobligationer som är 

räntebärande papper från staten och som oftast gäller för 3-10 åriga perioder. 

 

Sp= Standardavvikelsen för hela portföljen 

Hur mycket fonden avviker sig från angivet index. 
 

Sharpekvoten används oftast när man jämför två fonder med varandra. Ju högre Sharpkvot desto bättre 

är förhållandet mellan riskfira avkastningen och avkastning. Denna risk ska vara detsamma för båda 

fonderna, vilket är den riskfria avkastningen. Därför eftersträvar man ett högt Sharpekvot som visar att 

ens fond ger bra avkastning.34 

 

Sharpe har även kritiserat sin egen formel, detta för att formeln inte tar hänsyn till externa faktorer eller 

snabba fluktuerande marknader. Han sa att även hedgefonder ofta hade väldigt komplexa strategier och 

detta gör att Sharpekvoten kan bli väldigt missvisande då även dessa hedgefonder kan fluktuera en hel 

del under en kort tid. 35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                 
34 Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, Investments Eight Edition (International Edition 2009) s.129 
35 Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, Investments Eight Edition (International Edition 2009) s.835 
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4.Empiri 
 
Alla fonder i studien ger direktavkastning i form av antingen nya andelar i fonden eller vid speciell 
begäran kontanta avkastningar.36 
 
4.1 Asiens risker 
 
Asien är en kontinent som fortfarande utvecklas oerhört fort, speciellt i Kina, då BNP stiger oerhört 

mycket årligen37. Men då Kina inte är lika väl utvecklat som i länderna i Europa eller Nordamerika när 

det gäller till exempel redovisningsprinciper och likviditet i företaget38 är det en risk att investera i 

Asienfonder innehållande aktier i Kina. 

 

Asienfonderna investerar pengarna i aktier främst i länderna Kina, Sydkorea, Malaysia, Thailand, 

Taiwan, Hong Kong och Singapore39. Inga av bankernas fonder investerar i Japan eller i Indien. 

Branscherna som fonderna investerar i är främst finans, IT och industri. 

 

Bland riskerna med att investera i Asien är att dess marknad inte ännu har mognat, vilket kan ge väldigt 

stora svängningar inom marknaden under kort tid. Med andra ord är den höga avkastningen förenat med 

stora risker. Även valutakurs risker är förenat med Asien, speciellt Kina då deras valuta är 

undervärderad40.  

 

4.2 Europas risker 
 
I Europa är regelverket och börsen väl utvecklat och korruption förekommer sällan inom företagen, 

detta beror främst på att länderna som är med i EU går också under dess regelverk. 

 

Europafonderna investerar aktier i länderna England, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Spanien och 

Nederländerna41. Sedan finns det självklart variationer mellan bankernas fonder. 

SEB, Nordea och Handelsbanken har alla olika fokus på vilka länder de investerar i samt i vilka 

branscher de investerar i. De största branscherna för alla tre bankerna är finans, dagligvaror och industri. 

 

                                                 
36 http://web.msse.se/shb/sv/funds/0p00000f83/more?hb=false&nopension=false&sa=2 2011 17 maj kl. 17.30 
37 http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110415_402719029.htm  2011 27 april  kl. 14.17 
38 http://web.msse.se/shb/sv/funds/0p00000f83/simplified.pdf?hb=false&nopension=false&sa=2 2011 27 april kl. 13.05 
39 Se Bilaga 
40 http://biblioteket.ehl.lu.se/olle/papers/0003131.pdf 2011 27 april  kl. 14.03 
41 Se Bilaga 

http://web.msse.se/shb/sv/funds/0p00000f83/more?hb=false&nopension=false&sa=2
http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110415_402719029.htm
http://web.msse.se/shb/sv/funds/0p00000f83/simplified.pdf?hb=false&nopension=false&sa=2
http://biblioteket.ehl.lu.se/olle/papers/0003131.pdf
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En av riskerna med Europafonderna är valutarisken. Då man inom EU använder Euro som gemensam 

valuta förändras värdet dagligen mellan den svenska kronan och Euro.  

4.3 Nordamerikas risker 
 
Nordamerika har ett väldigt stort inflyttande på hela världsekonomin och USA är det landet som 

överlägset står i centrum. När USA ”nyser”, så smittas alla. USA är världens största ekonomi, och när 

det är recession i landet påverkar det hela världen. 

 

USA är dominerande och världsledande inom främst servicesektorn som står för merparten av landets 

BNP (bruttonationalprodukten), därefter kommer industri, gruvdrift och bygg och 

anläggningsverksamhet. USA är en viktig sektor inom handel runt om i världen och deras huvuddel av 

handel utgörs främst ifrån Asien.42 

 

Nordamerikafonderna investerar nästan 90 % i USA, där IT, energi och finans branschen är i 

huvudfokus. Resterande investerings länder varierar, allt ifrån Kanada till Mexico som får ett fåtal 

procent.43 

 

Liksom europafonderna så behöver man inte bara ta hänsyn till fondens börskurs utan valutafaktorn blir 

en väldigt viktig faktor eftersom fonderna köps i US Dollar. 

 

Det som kan göra en kontinentfond attraktiv är att man sprider sina investeringar till olika länder och på 

det viset sprider risken. Men i Nordamerikafondernas fall så är spridningen väldigt liten, då man 

investerar nästintill allt i USA.   

 

USA är idag en väldigt osäker marknad då man försöker återhämta sig efter att landet fallit i en av 

historiens största ekonomiska kriser med kredit- och fastighetskris som huvudproblem. Många 

amerikaner har tagit lån med låg ränta i hopp om att räntan ska förbli låg, men när räntorna ökade så vart 

följderna att fastighetspriserna föll och folk som belånat sig hade då inte råd att kunna klara av 

räntehöjningarna.44 

                                                 
42  http://www.globalis.se/Laender/USA 2011 2 maj  kl 12.07 
43  Se bilaga 1 
44  http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/Bolanekrisen-slutet-pa-USAs-stormaktstid/  2011 2 

maj  kl 12.50 
 

http://www.globalis.se/Laender/USA
http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/Bolanekrisen-slutet-pa-USAs-stormaktstid/
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5. Resultat och analys 
 
5.1 Presentation av data och statistik 
 
Vi kommer i detta avsnitt presentera historisk statistik och data på de olika fondernas totala avkastning, 

standardavvikelse och aritmetiskt avkastning, samt Sharpekvot. Allt är räknat i kvartal. Resultatet 

redovisas i två perioder, nedgångsfasen 2008 och återhämtningsperioden 2009-2010. Samtlig data 

som anges i diagrammen är i procentform (%). 

 
Nedgångsfasen 2008 

 
Diagram 1: Total avkastning vid ett års nedgång (2008) 
 
 

Analys: Under lågkonjunkturen 2008 så har samtliga aktiefonder gått ner vilket kan iakttas på diagram 

1 ovan. Den fonden som gått ner mest är SEB:s Europafond som fallit hela 53.4%, därefter kommer 

Asien fonderna från Nordea och Handelsbanken som gått ner cirka 52% vardera. Samtliga av bankernas 

Nordamerikafonder har gått ner minst i jämförelse med de andra två kontinentfonderna. 
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Uppgångsfasen 2009-2010 

 
Diagram 2: Sammanlagd totalavkastning för åren 2009 och 2010. 
 

Analys: I diagrammet ovan så ser man ett tydligt mönster där bankernas Asien fonder stigit mest och 

går jämnt med index. Noterbart är att SEB:s Europafond som föll mest av alla under nedgångsfasen 

2008, endast har gått upp med 25.3%. Nordamerikafonderna som hade gått ner minst under 2008, stiger 

stabilt och har en bättre totalavkastning än Europafonderna under dessa två åren.  

 
5.2 Aritmetiskt avkastning och standardavvikelse  
Nedan kommer tre diagram beskriva vad den aritmetiska avkastningen är i förhållande till risk 

(standardavvikelse). Målet är att få hög avkastning till låg standardavvikelse. 

 
 

 
Diagram 3: Korrelation mellan avkastning och risk vid nedgången 2008 
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Nedgångsfasen 2008 Aritmetiskt medelvärde Standardavvikelsen 
Handelsbanken Asienfond -13 6,384 
Nordea Asianfund -13,025 9,051 
SEB Choice Asienfond ex Japan -11,75 6,646 
Handelsbanken Europafond -10,425 6,541 
Nordea Europafond -10,45 5,716 
SEB Choice Europafond -13,35 7,356 
Handelsbanken Amerikafond -7,325 9,579 
Nordea Nordamerikafond -7,475 8,835 
SEB Choice Nordamerika -8,075 12,44 
Index (SIXRX) -11,4325 3,466337 

 

 

Analys: Vid nedgången 2008 så ser man på diagrammet att de som haft den största nedgången är Asien 

följt av Europafonderna. Nordamerika har minst negativ avkastning av de tre kontinenterna, dock så har 

dem i denna tidsperiod störst standardavvikelse. Noterbart här är att själva index innehar en ganska stor 

negativ avkastning på cirka -11.5% , men trots det ändå har en betydligt mindre standardavvikelse i 

jämförelse med alla kontinentfonderna. 

 

 
Diagram 4: Korrelation mellan avkastning och risk vid uppgången 2009-2010 
 
Uppgångsfasen 2009-2010 Aritmetiskt medelvärde Standardavvikelsen 
Handelsbanken Asienfond 7,6125 7,151 
Nordea Asianfund 7,5125 9,397 
SEB Choice Asienfond 6,8875 7,553 
Handelsbanken Europafond 2,3875 10,229 
NordeaEuropafond 2,6375 10,964 
SEB Europafond 3,1625 9,766 
Handelsbanken Amerikafond 4,575 6,712 
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Nordea Nordamerikafond 2,9875 7,005 
SEB Choice Nordamerika 3,4125 5,678 
Index (SIXRX) 7,7725 8,941743 

 

Analys: Vid uppgång är det omvända roller, Nordamerikafonderna som hade högst standardavvikelse 

och bäst avkastning vid nedgången 2008, har lägst standardavvikelse och låg avkastning vid 

uppgångsfasen 2009-2010. Europafonderna har i denna tidsperiod sämst avkastning och högst 

standardavvikelse, vilket innebär att de innefattar störst risk. Asienfonderna däremot har tillsammans 

med index störst avkastning och en ganska hög standardavvikelse.  

 
5.3 Sharpekvoten 
 
Sharpekvoten är beräknade på kvartals avkastningar och med ett aritmetiskt medelvärde räknat på 
kvartal av en femårig Statsobligation. 
 
I denna del av arbetet kommer vi att ta upp analysen av Sharpekvoten för fonderna. Man eftersträvar en 

hög Sharpekvot. Ju högre Sharpekvot desto bättre avkastning till en given risk, vilket är den riskfria 

räntan som är gemensam för alla fonder. Ju lägre Sharpekvot desto lägre avkastning till samma risk. 

 
Sharpekvoten vid nedgången 2008 

 
Diagram 5: Sharpekvoten under nedgångsfasen 2008 
 

Analys: Samtliga av fonder har en negativ Sharpekvot, detta tyder på att samtliga fonder har en hög risk 

jämfört med avkastningen.  

 

Men, år 2008 var även ett speciellt år med en väldigt stark nedgång i börsen är det inte förvånansvärt att 

fonderna har tappat sitt värde och fått en väldigt lågt Sharpekvot. De som har gått ner mest vid 
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nedgången 2008 är Nordeas och SEBs Europafonder, följt av Handelsbankens Asienfond och Nordeas 

Nordamerikafonderna. Avkastningen vid denna period har varit negativ för alla fonder. 

 
 
 
Sharpekvoten vid uppgång 2009-2010 

 
Diagram 8: Sharpekvoten under uppgångsperioden 2009-2010 
 

Analys: Detta diagram visar hur det har gått för fonderna vid uppgångsfasen 2009-2010. De fonder som 

har återhämtat sig bäst är Asienfonderna följt av Nordamerikafonderna och Europa. Bankvis kan vi se 

att Handelsbankens Asienfond och Nordamerika är de som har återhämtat sig mest under denna period, 

däremot har deras Europafond återhämtat sig minst jämfört med Nordeas och SEBs fonder. 
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6. Slutsats 

Vårt syfte var att se vilka fonder som klarade sig bäst under lågkonjunkturen 2008 och vilka som fick 

högst avkastning under 2009-2010.  

Slutsatserna vi har kommit fram till är: 

Nedgångsfasen 2008 Avkastning Sharpekvot 
Nordea Europafond -41,80 -2,36397831 
SEB Choice Europafond -53,40 -2,326332246 
Handelsbanken Asienfond -52 -2,1636 
Handelsbanken Europafond -41,80 -1,9588 
SEB Choice Asienfond ex Japan -45,70 -1,890234728 
Nordea Nordamerikafond -29,90 -1,6426146 
Nordea Asianfund -52,10 -1,528837 
Handelsbanken Amerikafond -29 -1,5255 
SEB Choice Nordamerika -37,60 -1,078175241 

 

Nedgångsfasen 2008 

• Alla fonder fick en negativ avkastning, där Asien- och Europafonderna gick ner mest. 

Nordamerikafonderna var de som hade lägst negativa avkastningar, men som dock även hade högst 

standardavvikelse under denna period. Bäst Sharpevärden hade Nordamerikafonderna.  

Uppgångsfasen 2009-2010 Avkastning Sharpekvot 
Handelsbanken Asienfond 60,90 2,015452 
SEB Choice Asienfond 51,20 1,716205481 
Nordea Asianfund 60,10 1,51245078 
Handelsbanken Amerikafond 36,60 1,279425 
SEB Choice Nordamerika 34,60 1,058911589 
Nordea Nordamerikafond 23,90 0,73697359 
SEB Europafond 25,30 0,564458325 
Nordea Europafond 21,10 0,40701386 
Handelsbanken Europafond 19,10 0,353163 

 

Uppgångsfasen 2009-2010 

• Alla fonder fick en positiv avkastning. Asienfonderna fick de högsta avkastningarna och Europafonderna 

fick de lägsta avkastningarna. Asienfonderna fick de högsta Sharpevärdena under uppgångsfasen. 

Nordamerikafonderna som hade bäst avkastning (minst dålig) och bäst sharpekvot under nedgångsfasen, 

återhämtade sig ganska stadigt och bra. 

 

Vår första tanke när vi började med detta arbete var att nedgången 2008 skulle slå hårdast mot 

Asienfonderna, samtidigt som uppgången 2009-2010 skulle gynna Asienfonderna mest. Vi antog även 
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att Nordamerika skulle få det svårt vid nedgången 2008 pga. av den finanskris som rådde i USA. 

Europafonderna förmodade vi skulle klara sig bäst under denna period och få en minst negativ 

avkastning. 

 

Med facit till hands så kan vi konstatera att vårt antagande inte stämmer på två av tre kontinentfonder. 

Asienfonderna gick som förväntat, alltså väldigt bra under uppgångsperioden och riktigt dåligt under 

nedgångsfasen.  

 

 Dock så är Europafonderna en stor besvikelse, de sjönk oerhört mycket under nedgångsfasen och 

återhämtningen har gått riktigt trögt. Europafonderna är helt klart de fonder som gått sämst av alla de tre 

kontinentfonderna. 

 

 Den stora överraskningen för oss var dock Nordamerikafonderna, som gick bäst under nedgångsfasen 

2008 av de tre kontinenterna och har haft en stadig och stabil återhämtning efter det. Den höga 

standardavvikelsen under nedgångsperioden visar dock att marknaden är väldigt osäker och riskfylld.  
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7. Diskussion 

Det vi kan konstatera med vår undersökning är att samtliga fonder som vi valt är högriskfonder. 

Fondernas stora standardavvikelse förklarar nämligen detta. Det bästa är att få stor avkastning till låg 

standardavvikelse. I vårt fall har som sagt samtliga fonder mer eller mindre hög standardavvikelse, det 

ger stora svängningar i fondernas börsutveckling och en ovisshet till hur det kan gå för en fond.  

Ta t.ex. Asien- och Europafonderna som exempel, båda har ungefär lika stor standardavvikelse under 

båda undersöknings perioderna (2008 och 2009+2010), dock skiljer sig avkastningen ganska rejält under 

uppgångsfasen mellan de två fonderna. Asien återhämtar sig mycket bättre än fonderna från Europa. 

Men det är det som är kruxet med högriskfonder man vet aldrig hur det kan sluta, går det bra, så kan det 

gå riktigt bra, men går det dålig, så kan det gå riktigt dåligt.  

 
De undersökta Sharpevärdena bekräftar att det gick oerhört dåligt för Europafonderna som alla fick ett 

väldigt lågt värde under nedgångsfasen och väldigt dålig återhämtning vid uppgångsfasen, detta betyder 

att man bör investera i riskfria avkastningar än att investera i Europafonderna. Då Europafonderna inte 

ger lika bra eller säker avkastning som en riskfri avkastning gör. 

 

Nordamerikafondernas Sharpevärdena är också negativa, dock inte lika negativa som Europafondernas 

Sharpevärdena. Även här bör man fundera på att investera i riskfria avkastningar istället för i 

Nordamerikafonden. Men, om man tittar på uppgångsfasen steg fonden väldigt mycket i direkt 

avkastning och Sharpekvoten blev högre jämfört med Europafondernas och detta bör man ta in i 

övervägandet vid en investering.  

 

Asienfondernas direkt avkastning och Sharpevärden är de som steg mest under uppgångsfasen. Det var 

även dessa fonder som sjönk som en sten vid börsnedgången. Detta tyder på att det är oerhört stora 

svängningar inom fonderna och man bör ha is i magen ifall man väljer att investera i Asienfonder, för 

man kan säga att det kan gå hur som helst med dessa fonder. 

 

Om man ska investera i någon av fonderna rekommenderar vi att man ska välja någon av bankernas 

Asienfonder, de må ha gått ner mest under börskraschen 2008, men de återhämtade sig också bäst under 

2009-2010 och har det bästa Sharpevärdet vid uppgångsfasen.  
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Vi skulle ändå vända oss till andra fonder som har ett bättre samband mellan risk och avkastning. Index 

visar även att det finns andra fonder som ger bättre avkastning och därför bör de som har is i magen och 

vågar satsa på riskfyllda fonder vända sig till fonder som t.ex. Ryssland- eller Kinafonderna som vi tror 

kan ge en bättre totalavkastning. 

7.1 Kritisk granskning 

Det vi fann väldigt intressant när vi studerade fonderna var att ingen av bankernas fonder investerade i 

varken Japan eller Indien, två av Asiens stjärnor. Japan som utvecklar nya produkter och teknologier 

årligen torde vara ett säkert land att investera sina pengar i, men däremot är landet i sig självt väldigt 

dåligt beläget då en jordbävning kan när som helst slå till i landet och sätta stopp för fabrikerna. 

 

Indien är ett land som fortfarande är i utveckling och kommer snart att ha världens största befolkning, 

och denna befolkning blir i allt högre grad högutbildade och kan konkurrera inom många olika 

spetskompetenser inom alla områden, allt från medicin till teknologi. Då är frågan varför man inte valde 

att investera i Indien för? Detta kan bero på att Indien ännu inte har nått det stadiet där företag väljer att 

etablera sig i landet för att infrastrukturen inte är så välutvecklat. Men när tiden är mogen kommer allt 

fler att investera i Indien och eventuellt kommer de att finnas med i Asienfonderna. 

 

En annan väldigt intressant sak som vi fann när vi studerade fonderna är att Ryssland inte finns med i 

bankernas Europafond. Vi fann detta högst märkligt och var förundrande över varför det inte fanns med. 

Förklaringen kan ligga i att det finns så pass många fonder som fokuserar sig på just Ryssland och 

därför har man inte tagit med det när man har skapat dessa Europafonder. 

 

Sharpe påpekade under sin levnadstid att hans riskjusterade mått inte alltid var tillförlitligt då den inte 

tog med tidsriskerna med fonder eller negativa avkastningar så kan Sharpevärdena bli väldigt 

missvisande. Då marknaden i Asien är väldigt fluktuerande fungerar Sharpekvot väldigt dåligt då den 

inte tar med i beräkningarna om vilka risker som finns.  

 

Då vi valde att undersöka två väldigt korta tidsperioder, räknat i fondens livslängd, och där volatiliteten 

var extremt hög så kan dessa resultat vara missvisande. Resultatet skulle antagligen vara annorlunda om 

vi tog en längre sammanhängande tidshorisont som på ca 10-15 år, då innefattar perioden inte bara en 

eller två börsned- och uppgångar. Det innefattar även också normalperioder, om man kan säga så med 

aktier. 
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Bilaga 1 
 
Kontinentfonder Fondtyp 3 största länderna 3 största branscherna 
    
Nordea Asian Fund Aktiefond Sydkorea (22,11%) Finans (30,30%) 
  Hong Kong (19,29%) IT (21,81%) 
  Kina (16,62%) Industri (12,87%) 
    
Nordea Europafond Aktiefond Tyskland (27,63%) Finans (24,19%) 
  Frankrike(26,08%) Konsument sällanköp 

(18,53%) 
  Storbritannien (18,91%) Industri (16,70%) 
    
Nordea 
Nordamerikafond 

Aktiefond USA (88,88%) IT (24,07%) 

  Schweiz (2,85%) Energi (18,06%) 
  Kanada (1,79%) Konsument 

dagligvaror (10,14%) 
    
SEB Choice 
Asienfond ex Japan 

Aktiefond Sydkorea (19%) Finans (27,9%) 

  Hong Kong (19%) Industri (22,0%) 
  Taiwan (16%)* Konsumentvaror 

(12,3%) 
    
SEB Europafond Aktiefond NA Finans (21%) 
  NA Industri (15%) 
  NA Råvaror (12%)* 
    
SEB Choice 
Nordamerikafond 

Aktiefond NA IT-företag (19%) 

  NA Finans (15%) 
  NA Energi (13%)* 
    
Handelsbankens 
Amerikafond 

Aktiefond USA (88,68%) Finans och fastighet 
(20,41%) 

  Mexiko (9,52%) Informationsteknik 
(17,55%) 

  Kanada (1,59%) Energi (13,97%) 
    
Handelsbanken 
Asienfond 

Aktiefond Kina (30,87%) Finans och fastighet 
(28,48%) 

  Sydkorea (24,87%) Informationsteknik 
(23,12%) 

  Taiwan (17,53%) Sällanköpsvaror och 
–tjänster (11,75%) 

    
Handelsbanken 
Europafond 

Aktiefond Storbritannien (33,30%) Finans och fastighet 
(22,86%) 
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  Tyskland (14,56%) Dagligvaror 
(13,45%) 

  Frankrike (14,08%) Energi (13,41%) 
*Senast uppdaterad 31 mars 2011. http://web.msse.se/SEB/SGF/quicktake.aspx?six=SEB-ASIEN  
http://web.msse.se/SEB/SGF/quicktake.aspx?six=SEB-EURO 
http://web.msse.se/SEB/SGF/quicktake.aspx?six=SEB-NORAM  
 
Bilaga 2 
 
Fond Totalavkastning Aritmetiskt avkastning Standardavvikelsen Sharpekvoten 
Nedgångsfasen 
2008 

    

     
Handelsbanken 
Asienfond 

-52 -13 6,384 -2,1636 
 

Nordea Asian 
Fund 

-52,10 
 

-13,025 9,051 -1,528837 
 

SEB Choice 
Asienfond ex 
Japan 

-45,70 
 

-11,75 6,646 -1,890234728 
 

     
Handelsbanken 
Europafond 

-41,80 -10,425 6,541 -1,9588 
 

Nordea 
Europafond 

-41,80 
 

-10,45 5,716 -2,36397831 
 

SEB Choice 
Europafond 

-53,40 
 

-13,35 7,356 -2,326332246 
 

     
Handelsbanken 
Amerikafond 

-29 -7,325 9,579 -1,5255 
 

Nordea 
Nordamerikafond 

-29,90 -7,475 8,835 -1,6426146 
 

SEB Choice 
Nordamerika 

-37,60 
 

-8,075 12,44 -1,078175241 
 

     
Index (SIXRX) -45,73 

 
-11,4325 
 

3,466337 
 

 

     
2009-2010     
Handelsbanken 
Asienfond 

60,90 7,6125 7,151 2,015452 
 

Nordea Asian 
Fund 

60,10 
 

7,5125 9,397 1,51245078 
 

SEB Choice 
Asienfond ex 
Japan 

51,20 
 

6,8875 7,553 1,716205481 
 

     
Handelsbanken 
Europafond 

19,10 2,3875 10,229 0,353163 
 

http://web.msse.se/SEB/SGF/quicktake.aspx?six=SEB-ASIEN
http://web.msse.se/SEB/SGF/quicktake.aspx?six=SEB-EURO
http://web.msse.se/SEB/SGF/quicktake.aspx?six=SEB-NORAM
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Nordea 
Europafond 

21,10 2,6375 10,964 0,40701386 
 

SEB Europafond 25,30 
 

3,1625 9,766 0,564458325 
 

     
Handelsbanken 
Amerikafond 

36,60 4,575 6,712 1,279425 
 

Nordea 
Nordamerikafond 

23,90 
 

2,9875 7,005 0,73697359 
 

SEB Choice 
Nordamerika 

34,60 
 

3,4125 5,678 1,058911589 
 

     
Index (SIXRX) 62,18 

 
 

7,7725 
 

8,941743 
 

 

     
 
 


	Det vi kan konstatera med vår undersökning är att samtliga fonder som vi valt är högriskfonder. Fondernas stora standardavvike
	Ta t.ex. Asien- och Europafonderna som exempel, båda har ungefär lika stor standardavvikelse under båda undersöknings perioder
	2010 11/12 kl 23.30 http://investors.skf.com/main.php?p=shareinfo&afw_lang=sv&afw_tab=5

