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Abstract 
Increasing levels of globalization and higher interconnectivity across different markets have led to 

higher correlation between asset classes all over the world. The extreme movements in the price of 

Bitcoin during 2017 have not gone unnoticed and have spurred the public interest in the properties 

of Bitcoins, and especially the correlation between the cryptocurrency and other asset classes. 

Numerous studies have examined whether Bitcoin can be used as a hedge against other assets, with 

varying results. 

 

This study sets out to investigate the hedging capabilities of Bitcoin against the Swedish stock 

index OMXS30 between 2012–2017 by employing a DCC-GARCH and two rolling correlation 

models with different window length. Additionally, the same methodology is used to estimate the 

correlation between gold and OMXS30, for comparison purposes. The correlation between gold 

and OMXS30 is of interest because several researchers have stated that Bitcoin and gold share 

some important characteristics, and gold has historically been considered a hedge against other 

financial assets. This all makes it possible to compare the different correlation estimates – both 

between the asset pairs and between the different models. 

 

The results of the study indicate that the correlation between Bitcoin and OMXS30 has been low 

during the period 2012–2017. Therefore, we conclude that Bitcoin is a potential weak hedge against 

the Swedish stock market.  
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1. Inledning 
Bitcoin är en kryptovaluta som introducerades 2009 av Satoshi Nakamoto, en förmodad 

pseudonym, och har sin grund i det relativt nya fenomenet blockkedjeteknik. Den extrema 

kursutvecklingen under 2017 har medfört att Bitcoin under senare tid har fått stor uppmärksamhet, 

både medialt och inom akademin. Trots detta råder fortfarande viss oenighet kring dess egenskaper 

samt vilket tillgångsslag Bitcoin egentligen bör tillhöra. 

 

Denna studie tar avstamp i modern portföljteori (MPT) som bygger på idiomet ”lägg inte alla ägg 

i samma korg”. MPT kvantifierar diversifieringskoncept genom att angripa problemet med 

statistiska begrepp som kovarians och korrelation. MPT predikterar att en portfölj bestående av 

tillgångar med låg eller negativ korrelation reducerar den totala portföljrisken och ger en högre 

riskjusterad avkastning. Ökad globalisering och mer sammanlänkade marknader världen över gör 

det svårare att hitta tillgångar med låg korrelation (Katzke, 2013). Vi anser det därför särskilt 

relevant att undersöka huruvida mer okonventionella tillgångar såsom Bitcoin kan användas för 

detta ändamål. 

 

Syftet med studien är att undersöka om Bitcoin har egenskaper som gör den till en potentiell hedge 

mot den svenska aktiemarknaden – representerad av OMXS30. I studien tillämpas Baur och Luceys 

(2010) definition som bygger på graden av korrelation, och skiljer på en diversifierande tillgång, 

en hedge och en ”safe haven”. Vi använder oss av DCC-GARCH-modeller och rullande 

korrelationsmodeller med två olika fönsterlängder för att skatta tidsvarierande korrelationer mellan 

Bitcoin och OMXS30 samt guld och OMXS30. Korrelationen mellan guld och OMXS30 studeras 

eftersom tidigare studier har konstaterat att Bitcoin och guld har vissa likheter, samt att guld 

historiskt anses ha varit en tillgång med välkända hedgingegenskaper. Detta möjliggör således 

jämförelse mellan korrelationerna – både mellan tillgångsparen och mellan modellerna.  

 

Dyhrberg (2016b) hävdar att Bitcoin är okorrelerad med det brittiska aktieindexet FTSE 100, och 

argumenterar för att Bitcoin kan användas som en hedge mot en del av marknadsrisken i FTSE 

100. Bouri, Molnár, Azzi, Roubaud och Hagfors (2017b) studerar korrelationen mellan Bitcoin och 

flera andra tillgångsslag. Deras resultat indikerar att Bitcoin inte har hedgingegenskaper utan 

endast kan användas som en diversifierande tillgång i en portfölj innehållande FTSE 100. Bouri, 
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Gupta, Tiwari och Roubaud (2017a) presenterar resultat som indikerar att Bitcoin är en hedge mot 

global osäkerhet, representerat av volatilitetsindexet VIX. Flera av studierna understryker dock att 

det finns ett behov av ytterligare studier på området. 

 

Data som används är sekundärdata hämtad från Bloomberg terminal (2018) och består av dagliga 

stängningskurser för Bitcoin, OMXS30 och guld. Perioden som studeras är 2012-01-03 till 2017-

12-29. Viss modifiering av datamaterialet har utförts genom att anpassa observationerna för Bitcoin 

och guld till handelsdagarna för OMXS30.  

 

Studiens resultat indikerar att den dynamiska betingade korrelationen mellan Bitcoin och OMXS30 

är låg. Under den studerade perioden är det endast vid fyra tillfällen som den överstiger 0,1 och 

endast vid sju tillfällen som den understiger -0,1. Medelvärdet för den studerade perioden är 0,007. 

Enligt definitionen som används i den här studien dras slutsatsen att Bitcoin kan anses ha 

egenskaper som gör den till en potentiell hedge mot OMXS30. 

 

Inledningen följs av en institutionell bakgrund som introducerar läsaren till Bitcoins uppkomst och 

funktion, samt ett teoriavsnitt. Därefter följer ett avsnitt som berör tidigare studier som anses vara 

relevanta för undersökningen. I dataavsnittet beskrivs den data som används i studien, vilket följs 

av metodavsnittet som beskriver de modeller och den estimeringsmetod som används för att göra 

modellskattningar. Avslutningsvis presenteras studiens resultat, en diskussion kring resultatet samt 

författarnas egna slutsatser. 
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2. Institutionell bakgrund 
Bitcoin är ett digitalt decentraliserat peer-to-peer-betalningssystem som helt och hållet drivs av 

användarnätverket. Denna virtuella valuta, eller kryptovaluta, är fristående från centrala 

myndigheter och traditionella mellanhänder i form av en tredje part som ofta är inblandad i 

finansiella transaktioner. Bitcoin lanserades 2009 av Satoshi Nakamoto, en förmodad pseudonym, 

och baseras på den relativt nya blockkedjetekniken. 

 

Kort beskrivet, tar Bitcoin avstamp i kryptografi, som inom blockkedjetekniken tjänar som 

substitut för behovet av finansiella intermediärer för att verifiera och genomföra transaktioner 

(Segendorf, 2014). Vid traditionella digitala transaktioner, krävs att en kontrollerande entitet 

säkerställer att innehavaren faktiskt äger de likvida medel som sänds till mottagaren, för att 

förhindra upprepade transaktioner med samma medel. Eftersom Bitcoin inte styrs av en central 

myndighet eller institution, krävs en annan lösning på problemet (Dwyer, 2014). I Bitcoins fall, 

och även för många andra virtuella, decentraliserade valutor, angrips detta problem med 

kryptografi. En gemensam distribuerad databas lagras av alla noder i nätverket och uppdateras i 

realtid i samband med att nya transaktioner verifieras. 

 

För att illustrera detta på ett mer pedagogiskt sätt, beskrivs tillvägagångssättet för att genomföra en 

transaktion i ett exempel inspirerat av Segendorf (2014) samt Coindesk (2018). Person A önskar 

överföra Bitcoin till Person B. A initierar en transaktion genom att ange sin privata nyckel 

tillsammans med transaktionsspecifik information såsom belopp och mottagare i sin Bitcoin-

mjukvara. Den informationen krypteras därefter och sedan skickas transaktionen iväg, i form av en 

digital signatur, för nätverkets godkännande. Alla noder som är aktiva vid transaktionstillfället 

tävlar sedan för att lösa ett matematiskt problem, även benämnt ”hash”, med A:s digitala signatur 

och den senaste verifierade transaktionen i Bitcoinnätverket som input. Genomsnittstiden för att 

lösa ett sådant problem är cirka tio minuter, och aktiviteten benämns ofta som ”mining”. När 

transaktionen är verifierad, kopplas den ihop med den senaste verifierade transaktionen i ett så 

kallat block, och bildar på så sätt en blockkedja. Den gemensamma huvudboken uppdateras sedan 

över hela nätverket. B får tillgång till A:s Bitcoins genom att dekryptera överföringen med hjälp 

av A:s publika nyckel. Eftersom A:s publika nyckel är den enda som kan användas för att 

dekryptera A:s transaktion (som signerades med A:s privata nyckel), kan nätverket verifiera att A 
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verkligen äger de Bitcoin som överfördes till B, och även att de inte har spenderats vid ett tidigare 

tillfälle. 

 

Figur 1. Bitcoins transaktionskedja 

 
Anm: Illustration av de olika stegen i en Bitcointransaktion. Exemplet är inspirerat av Coindesk (2018). 
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3. Teoretisk bakgrund 
Markowitz (1952) lade grunden för den moderna portföljteorin (MPT), som fått stora implikationer 

för finansmarknaden. Han argumenterade för betydelsen av den totala variansen i en portfölj samt 

bevisade hur inkluderandet av ytterligare en tillgång påverkar portföljvariansen. MPT kan sägas 

förse investerare med ett ramverk för portföljkonstruktion baserad på förväntad avkastning och den 

enskilde investerarens riskbenägenhet. MPT bygger på det traditionella idiomet “lägg inte alla ägg 

i samma korg”, och kvantifierar diversifieringskonceptet genom att angripa problemet med 

statistiska begrepp som kovarians och korrelation (Fabozzi, Gupta och Markowitz, 2002). 

 

Markowitz seminalarbete har lett till en teoretisk och matematisk grund för bland annat 

tillgångsallokering, portföljförvaltning och portföljkonstruktion. Enligt MPT bör en investerare 

konstruera sin portfölj baserat på hur avkastningen mellan alla tillgångar i portföljen korrelerar. En 

portfölj som består av tillgångar vars avkastning i hög grad är positivt korrelerade är troligen inte 

en optimal portfölj med avseende på risk och avkastning (Fabozzi et al., 2002). 

 

Tillgångspriser är i ständig rörelse, och varierar med hänsyn till nyheter och förväntningar på 

framtiden. Prisrörelser är dock inte oberoende av varandra. Om så var fallet skulle det vara möjligt 

att konstruera en portfölj med försumbar volatilitet (Engle, 2009). Paradigmet att en ekonomi är en 

sammankopplad uppsättning av ekonomiska agenter som tillsammans utgör ekonomisk jämvikt, 

gör det lättare att förstå varför rörelser i tillgångspriser är korrelerade (Engle, 2009). 

 

3.1 Varians, kovarians och korrelation 

Varianser och kovarianser är parametrar som utgör grunden för risk- och avkastningsanalys. En 

kovariansmatris innehåller all information som behövs för att estimera volatilitet, beräkna 

korrelationen mellan avkastningar för olika tillgångar samt för att skatta effektiva portföljer med 

en optimal avvägning mellan risk och avkastning, givet en individs preferenser och riskbenägenhet 

(Alexander, 2008b). Eftersom beslut fattas baserat på prediktioner om framtida risk och avkastning 

(Engle, 2009), är vi främst intresserade av den betingade korrelationen. Närmare bestämt vill vi 

parametrisera den betingade kovariansmatrisen för en uppsättning slumpvariabler betingade på en 

uppsättning observerade variabler, vanligtvis laggar av den beroende variabeln (Engle, 2009). Låt 
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𝒚 vara en uppsättning slumpvariabler, exempelvis avkastningar. Målet är att parametrisera och 

estimera  

 

𝑯# = 𝑽#&'(𝒚#) (1) 

 

där 𝑯# är en matris med betingade kovarianser och 𝑽#&' är en matris med betingade varianser. Från 

estimeringen av den betingade kovariansmatrisen, kan vi beräkna betingad varians och betingad 

korrelation. Den betingade korrelationen mellan 𝑦+,# och 𝑦-,# erhålls enligt ekvation (2) 

 

𝜌+,-,# =
𝐸#&' 01𝑦+,# − 𝐸#&'3𝑦+,#45 1𝑦-,# − 𝐸#&'3𝑦-,#456

7𝑉#&'(𝑦+,#)𝑉#&'(𝑦-,#)			
 

(2) 

 

I matrisnotation skrivs den betingade korrelationsmatrisen 𝑹# i enlighet med ekvation (3) och den 

betingade variansmatrisen 𝑫#
< enligt ekvation (4) 

 

𝑹# = 𝑫#
&'𝑯#𝑫#

&' (3) 

 

𝑫#
< = 𝑑𝑖𝑎𝑔[𝑯#] (4) 

 

där 𝑑𝑖𝑎𝑔[𝑯#] är en diagonal matris som antar värden för 𝑯#  på diagonalen, medan alla andra 

element antar värdet noll. Utifrån de ovanstående ekvationerna får vi, enligt ekvation (5), uttrycket 

för den betingade kovariansmatrisen 

 

𝑯# = 𝑫#𝑹#𝑫# (5) 

 

3.2 Tidsvarierande korrelationsmodeller 

Eftersom korrelationer varierar över tid är vi i behov av tidsvarierande korrelationsestimat för att 

uppnå optimal riskhantering, portföljkonstruktion, och hedging (Engle, 2009). Fram till mitten av 

1990-talet, var likaviktade rullande medelvärden den statistiska metod som främst användes av 
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utövare inom finansiell analys för att estimera och prognostisera volatilitet och korrelation mellan 

avkastningsserier (Alexander, 2008b). Modellen antar att medelvärdet är noll, och tilldelar alla 

enskilda observationer lika stor vikt. Det innebär att en extrem marknadsrörelse påverkar den 

estimerade volatiliteten och korrelationen, ända fram till dess att denna extrema rörelse faller ur 

datafönstret, vilket illustreras av ekvation (6). Modellen är därför mycket känslig för vilken 

fönsterlängd som används vid estimering och prognostisering och det finns ingen statistisk 

vedertagen metod för val av fönsterlängd (Alexander, 2008b; Engle, 2009). 

 

𝑯#
C+DEF+D#EGH =

1
𝑚	 K 	𝒚L𝒚LM

#&'

LN#&O

 
(6) 

 

En alternativ metod, som tar hänsyn till ovanstående problematik är Exponentially Weighted 

Moving Averages (EWMA). Även i denna modell antas medelvärdet vara noll, men genom att ge 

större vikt åt senare observationer, får en händelse längre bak i fönstret en mindre vikt i 

medelvärdet, vilket går att utläsa ur ekvation (7). 

 

 

Banken J. P. Morgan lanserade sin egen programvara RiskMetricsÔ i mitten av 1990-talet. 

RiskMetricsÔ bygger på EWMA, och deras lansering ökade användandet av EWMA bland utövare 

av finansiell analys (Alexander, 2008b). EWMA-metoder är användbara för kortsiktiga prognoser, 

men har sina begränsningar på längre sikt. Ett underliggande antagande i modellen är att 

avkastningarna är oberoende och likafördelade, vilket medför att den resulterande prognosen helt 

enkelt är den nuvarande estimerade volatiliteten och/eller korrelationen. En annan begränsning är 

att valet av den utjämnande konstanten 𝜆 är helt avgörande för resultatet (Alexander, 2008b).  

 

Empiriska observationer visar att avkastningen för finansiella tillgångar sällan är oberoende och 

likafördelade, och än mer sällan normalfördelade. På grund av detta har användandet av 

Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) modeller ökat bland 

utövare inom finansiell analys. I GARCH-modellen konvergerar prognosen till det långsiktiga 

𝑯#
HQRSTHT#+HCC#	F+D#EGH = 𝜆𝒚#&'𝒚#&'M + (1 − 𝜆)𝑯#&'

HQ  (7) 
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medelvärdet, medan ovannämnda modeller producerar konstanta prediktioner. Dessutom måste 

värdet för 𝜆 i EWMA väljas med viss godtycklighet medan parametrarna i GARCH-modellen 

estimeras, och verkligen reflekterar den tidsvarierande volatiliteten och korrelationen. (Alexander, 

2008b). 

 

Engle (1982) introducerade Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH)-modellen 

som bygger på antagandet om att variansen i varje felterm är betingad på variansen i feltermen från 

närmast föregående period. ARCH-modellen har sitt ursprung ur Ordinary Least Squares (OLS) 

där ett fundamentalt antagande är att feltermen har konstant varians, så kallad homoskedasticitet 

(Engle, 2001). Finansiella tidsserier karaktäriseras dock ofta av tidsvarierande varians, vilket i 

litteraturen ofta benämns som volatilietskluster (Chan och Cryer, 2008). Till skillnad från OLS, 

som ser detta som ett problem, behandlar modeller av ARCH-typ heteroskedasticitet som en 

varians som kan modelleras (Engle, 2001). Flera vidareutvecklingar av ARCH-modellen har gjorts 

genom åren. Exempel på detta är olika typer av GARCH-modeller, som ursprungligen 

introducerades av Bollerslev (1986). 

 

Enligt Ensor och Koev (2014) är det vedertaget att volatilitet är korrelerad mellan tillgångar och 

över marknader. Multivariata GARCH (MGARCH)-modeller har utvecklats för att ta tillvara på 

denna företeelse, och används för att studera relationen mellan flera tillgångar. En flitigt använd 

MGARCH-modell är Dynamic Conditional Correlation (DCC)-modellen (Ensor och Koev, 2008). 

DCC-modellen är en MGARCH-modell som, i jämförelse med flera andra MGARCH-modeller, 

har förmågan att fånga upp tidsvarierande och dynamiska samband mellan tidsserier med relativt 

enkla beräkningar. DCC-modellen används huvudsakligen för att parametrisera den betingade 

korrelationen, samtidigt som den har flexibiliteten av en univariat GARCH-modell (Engle, 2002). 

 

Det är viktigt att betona att varianser, kovarianser och korrelationer är estimat från en modell, och 

det finns således inga absolut sanna värden, utan dessa beror på vilken statistisk modell som 

används (Alexander, 2008b).  
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4. Tidigare studier 
Goetzmann och Kumar (2008) har genomfört en studie där de undersöker graden av diversifiering 

i amerikanska investerares portföljer. Deras resultat indikerar att investerare i USA under 1990-

talet accepterade en lägre riskjusterad avkastning genom att inte diversifiera sina portföljer på ett 

adekvat sätt. Detta betyder att investerarna skulle kunna ha uppnått samma avkastning till lägre 

risk, alternativt högre avkastning till samma risk. Det fanns alltså idiosynkratiska risker i 

portföljerna som var möjliga att diversifiera bort genom att justera kompositionen av tillgångar i 

portföljen, och därmed minska eller eliminera välfärdsförlusten som uppstår till följd av ineffektiv 

tillgångsallokering. Goetzmann och Kumars (2008) resultat bekräftar att portföljvikterna bör 

justeras med avseende på hur tillgångarna korrelerar, i syfte att optimera den riskjusterade 

avkastningen i en portfölj. 

  

Baur och Lucey (2010) undersökte guldets hedgingegenskaper med hjälp av GARCH-modeller, 

och presenterar resultat som tyder på att guld är en hedge mot aktiemarknaden i USA och 

Storbritannien. Baur och Lucey (2010) presenterade även en klassifikation av tillgångar baserad på 

graden av korrelation och skiljer på en diversifierande tillgång, en hedge och en ”safe haven”. 

Enligt deras definition är en diversifierande tillgång en tillgång som har en svag positiv korrelation 

med en annan tillgång i genomsnitt. En svag (stark) hedge är en tillgång som är icke-korrelerad 

(negativt korrelerad) med en annan tillgång i genomsnitt. En svag (stark) ”safe haven” är en tillgång 

som är icke-korrelerad (negativt korrelerad) med en annan tillgång i genomsnitt under en period av 

turbulens. Genom att inkludera tillgångar med olika grad av korrelation i en portfölj bör den 

riskjusterade avkastningen öka och välfärdsförlusten till följd av ineffektiv tillgångsallokering 

minska. 

 

Chkili (2016) studerade korrelationen mellan guld och aktiemarknaderna i BRICS-länderna 

(Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) med hjälp av en asymmetrisk DCC-GARCH och 

kommer fram till att korrelationen mellan guld och aktiemarknaderna är låg eller i vissa fall negativ 

under särskilt turbulenta perioder, såsom finanskrisen och den europeiska skuldkrisen. Resultaten 

indikerar att guld kan anses vara en ”safe haven” i tider av extrema rörelser på marknaden (Chkili, 

2016).  

 



	 	 	
	 	

10	

Sedan Bitcoins introduktion 2009 har flertalet studier gjorts för att undersöka kryptovalutans 

egenskaper. Försök har gjorts för att klassificera vilket tillgångsslag Bitcoin bör tillhöra med 

varierande resultat, vilket tyder på att Bitcoin är svårt att definiera (Dyhrberg, 2016a). Studier av 

bland annat Glaser, Zimmermann, Haferkorn, Weber och Siering (2014) och Yermack (2015) har 

presenterat argument för att Bitcoin inte bör ses som en valuta utan snarare som en tillgång av ren 

spekulativ karaktär. Vidare hävdar Cheah och Fry (2015) att Bitcoins fundamentala värde är noll. 

De hänvisar till att prisfluktuationerna inte kan förklaras av förändringar i kryptovalutans 

fundamentala värde och drar slutsatsen att fluktuationerna drivs av spekulation. 

 

Dyhrberg (2016a) hävdar att det är av stor vikt att undersöka huruvida Bitcoin reagerar på samma 

variabler som guld och den amerikanska dollarn, eftersom det ger en indikation på vilken slags 

tillgång det är. Resultaten från studien visar att Bitcoin är en tillgång vars ekonomiska egenskaper 

placerar sig någonstans mellan guldets och dollarns. Vidare hävdar Dyhrberg (2016a) att Bitcoin 

kan vara användbart för riskhantering och att Bitcoin kan vara en idealisk tillgång för investerare 

med hög riskaversion som förväntar sig kraftiga nedgångar på marknaden. 

 

Enligt Dyhrberg (2016b) har Bitcoin tidigare jämförts med guld, eftersom de har många likheter; 

värdet kan i första hand förklaras av dess knappa utbud, prisvolatiliteten är hög och det totala 

utbudet är ändligt samt inte kontrollerat av en regering eller myndighet. Eftersom guld har välkända 

hedgingegenskaper emot aktier, obligationer och den amerikanska dollarn, kan det tänkas att 

Bitcoin uppvisar liknande korrelationer. Resultaten från Dyhrbergs (2016b) studie med en 

TGARCH, visar att Bitcoin är okorrelerat med FTSE 100, i likhet med resultaten från Baur och 

Lucey (2010) för guld. Detta tyder enligt Dyhrberg (2016b) på en möjlighet för investerare att 

eliminera en del av marknadsrisken genom att inkludera Bitcoin i en portfölj med FTSE 100. 

 

Bouri, Molnár, Azzi, Roubaud och Hagfors (2017b) använder sig av DCC-GARCH för att studera 

den dynamiska betingade korrelationen mellan Bitcoin och flera stora aktieindex, 

obligationsmarknaden, olja, guld och den amerikanska dollarn. Resultaten visar att Bitcoin inte kan 

anses vara en hedge mot särskilt många andra tillgångsslag, utan endast erbjuder 

diversifieringsfördelar för investerare. Trots studiens resultat, lyfter Bouri et al. (2017b) ett 

varnande finger för marknadsaktörer gällande handel med Bitcoin. De menar att Bitcoin inte är lika 
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likvid som konventionella tillgångar som handlas på marknaden, vilket sedan studiens publicering 

har förändrats till viss grad i samband med lanseringen av bland annat terminskontrakt på Bitcoin. 

Vidare anser de att Bitcoins höga volatilitet kan tyda på att diversifieringsmöjligheterna inte är 

konstanta över tid, och manar till vidare studier av Bitcoins tidsvarierande diversifierings- och 

hedgingegenskaper. 

 

Bouri, Gupta, Tiwari och Roubaud (2017a) undersökte huruvida Bitcoin kan användas som en 

hedge mot osäkerhet på globala marknader, som representeras av volatilitetsindex (VIX) för 14 

olika aktiemarknader. De presenterar resultat som indikerar att Bitcoin är en hedge mot global 

osäkerhet, främst vid en kortare investeringshorisont under vilken extrema rörelser observeras för 

Bitcoin eller VIX. De poängterar slutligen att inte tillräckligt många undersökningar har gjorts på 

detta område och uppmuntrar till vidare studier.  

 

Det råder enighet kring att fler studier bör genomföras för att undersöka korrelationen mellan 

Bitcoin och andra tillgångar. Få liknande studier har genomförts med avseende på den svenska 

aktiemarknaden. Bitcoins stora fluktuationer under 2017, som enligt Le och Wu (2017) inte har 

studerats i särskilt stor utsträckning, får oss dessutom att misstänka att våra resultat kan komma att 

avvika från studier utförda på data innan 2017. På så sätt hoppas vi kunna bidra till ökad förståelse 

och kunskap för hur Bitcoin kan användas i en tillgångsportfölj. 
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5. Data 
Samtliga data är sekundärdata hämtad från Bloomberg terminal (2018) och består av dagliga 

stängningskurser1 för Bitcoin, OMXS30 och guld för perioden 2012-01-03 till 2017-12-29, totalt 

1502 observationer per tillgångsslag. Viss modifiering av datamaterialet har utförts genom att 

anpassa observationerna för Bitcoin och guld till handelsdagarna för OMXS30. Priserna för Bitcoin 

och guld har konverterats till SEK med hjälp av den dagliga växelkursen USD/SEK. Priset för guld 

är vidare uttryckt i SEK per troy uns (oz). Daglig avkastning är beräknad genom att ta den naturliga 

logaritmen av differensen mellan 𝑃# och 𝑃#&', där 𝑃# och 𝑃#&' är priset idag respektive igår. 

 

Tidsserierna över nivåerna i figur (2) skiljer sig åt markant. Bitcoinpriset uppvisar ett explosivt 

exponentiellt beteende, nivån för OMXS30 uppvisar en generell positiv trend, medan det är svårare 

att urskönja något speciellt mönster för guldpriset. I figur (3) presenteras avkastningsserierna, vilka 

erhålls genom den logaritmerade första differensen. Tidsserierna fluktuerar nu runt medelvärdet 

och det går inte att identifiera någon specifik trend. Vi får således en indikation på att tidsserierna 

är stationära. I figur (3) ser vi också att avkastningarna är mer volatila under vissa perioder som 

senare följs av mindre volatila perioder. Detta mönster benämns ofta som volatilitetskluster (Chan 

och Cryer, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
1	De dagliga stängningskurserna representeras av priserna för Bitcoin kl. 23:00 UTC, OMXS30 kl. 16:30 UTC (en 
timmes förskjutning under sommarhalvåret) samt kl. 21:00 UTC för guld. Se kapitel åtta för en diskussion kring 
eventuella implikationer av detta.	
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Figur 2. Dagliga stängningsnivåer 

 
Anm: Från vänster; Bitcoin (SEK), OMXS30 och guld (per troy uns).  
 

 

Figur 3. Daglig avkastning 

 
Anm: Från vänster; Bitcoin, OMXS30 och guld. 
 

Tabell (1) presenterar deskriptiv statistik för den dagliga stängningskursen, samt den dagliga 

avkastningen för Bitcoin, OMXS30 och guld. Det är värt att notera vilken dramatisk utveckling 

Bitcoin har haft under perioden, med ett minvärde på 28,25 SEK och ett maxvärde på 157 543 

SEK, vilket även illustreras grafiskt i figur (2). Den genomsnittliga dagliga avkastningen har under 

perioden varit 0,54 procent för Bitcoin, 0,03 procent för OMXS30 och -0,003 procent för guld. 

Utifrån tabell (1) kan vi också konstatera att avkastningsserierna uppvisar ett leptokurtosiskt 

beteende (kurtosis > 3). Detta innebär att fördelningen har en hög smal topp kring medelvärdet 
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samt tjocka svansar, vilket är vanligt förekommande i finansiella data. Detta bekräftas ytterligare 

av Jarque-Bera-testet i tabell (1) som förkastar nollhypotesen om normalfördelning på en procents 

signifikansnivå för samtliga avkastningsserier. 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik 

  Bitcoin OMXS30 Guld 
Avkastning 

Bitcoin 

Avkastning 

OMXS30 

Avkastning 

guld 

Observationer 1502 1502 1502 1501 1501 1501 

Medelvärde 7504.3 1368.2 10065.6 0.54% 0.032% -0.003% 

Standardavvikelse 17545.4 195.6 1064.8 5.95% 1.05% 1.14% 

Min. 28.25 946.1 7703.1 -59.01% -8.80% -7.17% 

Max. 157543 1719.9 11923.8 51.81% 3.96% 8.52% 

Skevhet 5.155 -0.2416 -0.2696 -0.4303 -0.5366 0.0349 

Kurtosis 34.38 2.055 1.826 26.90 7.619 7.469 

JB 68000***  70.41*** 104.4*** 36000*** 1406*** 1249***  

Anm: *, ** och *** anger statistisk signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå. Daglig avkastning är beräknad genom att ta 

den naturliga logaritmen av differensen mellan 𝑃# och 𝑃#&'. Priset för Bitcoin är uttryckt i SEK och priset för guld är uttryckt i SEK 

per troy uns. 

 

Modellering och tolkning av medelvärdesekvationerna är inte huvudsyftet i denna uppsats. Det är 

dock viktigt att medelvärdesekvationerna är korrekt specificerade vid tester för ARCH-effekt i 

feltermen (Karlsson, 2016).  

 

För att identifiera vilken Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)-

modellspecifikation som bäst modellerar respektive tidsserie, analyseras autokorrelationen i 

avkastningsserierna. För detta syfte studeras den partiella autokorrelationen för att få en 

fingervisning om hur många laggar som bör inkluderas. Därefter testas olika lagglängder och 

slutligen väljs modell med avseende på statistisk signifikans och resultat från Ljung-Box Q-test. 

Vid förekomsten av ARCH-effekt i residualerna, förkastar det vanliga Ljung-Box Q-testet 

nollhypotesen att det inte finns någon autokorrelation i tidsserierna alltför ofta (Karlsson, 2016). 

För att ta hänsyn till detta används en heteroskedasticitet-robust variant av testet. Baserat på partiell 

autokorrelation och resultaten från Ljung-Box Q-test bedömer vi att Bitcoin modelleras bäst som 

vitt brus, medan två respektive sex autoregressiva laggar fångar upp autokorrelationen i guld 
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respektive OMXS30 på ett bra sätt. Det är värt att notera att förekomsten av autokorrelation i de 

två sistnämnda tillgångarnas avkastningsserier strider emot den effektiva marknadshypotesen som 

predikterar att en tillgångs avkastning följer en vitt brus-process. Detta är dock ingenting som 

kommer att beröras inom ramarna för denna studie. 

 

För att undersöka förekomsten av enhetsrot i data används ett Augmented Dickey Fuller (ADF)-

test i syfte att kunna konstatera stationäritet. Utifrån ADF-testen presenterade i tabell (2), förkastas 

nollhypotesen om enhetsrot i data på en procents signifikansnivå, för samtliga tillgångar. ARCH-

LM-testen för betingad heteroskedasticitet, presenterade i tabell (2), bekräftar att det finns ARCH-

effekt i residualerna. Således måste de autoregressiva (AR)-modellerna för de betingade 

medelvärdena kompletteras med modeller för de betingade varianserna. 

 

Tabell 2. ADF-test och ARCH-LM-test för avkastningsserierna för Bitcoin, OMXS30 och guld. 
  Bitcoin OMXS30 Guld 

ADF -37.514*** -15.028*** -23.926*** 

ARCH 168.601*** 21.570*** 25.226*** 

Anm: *, ** och *** anger statistisk signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå. 
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6. Empirisk modell 
För att estimera den dynamiska betingade korrelationen mellan OMXS30 och Bitcoin respektive 

guld, skattas två bivariata DCC-GARCH-modeller.  

Tidigare studier har undersökt Bitcoins volatilitet och egenskaper genom diverse GARCH-

modeller. Bland annat använder sig Dyhrberg (2016a) av en enkel GARCH- såväl som en 

asymmetrisk GARCH-modell för att kunna dra slutsatser kring hur Bitcoin bör klassificeras i 

relation till andra finansiella tillgångar och valutor. Vidare appliceras en tröskel-GARCH av 

Dyhrberg (2016b) för att fånga upp den dynamiska relationen mellan Bitcoin och FTSE 100 i syfte 

att undersöka Bitcoins hedgingegenskaper gentemot den brittiska aktiemarknaden. 

För att ta ett ytterligare steg i att modellera den dynamiska relationen mellan Bitcoin och andra 

finansiella tillgångar används en multivariat DCC-GARCH-modell av Bouri et al. (2017b). Som 

tidigare nämnts i uppsatsens teoretiska referensram, har DCC-GARCH-modeller enligt Engle 

(2002) och Bouri et al. (2017b) förmågan att fånga upp tidsvarierande och dynamiska korrelationer 

på ett effektivt sätt. Användningen av DCC-GARCH-modeller anses vara lämpligt med avseende 

på uppsatsens syfte. 

Skattningen av DCC-GARCH-modellen görs i två steg. I steg ett skattas univariata GARCH-

modeller och i steg två beräknas en tidsvarierande korrelationsmatris från de standardiserade 

residualerna från skattningarna i steg ett. 

𝒓# = 𝝁# + 𝒂# (8) 

 

𝒂# = 𝑯#
'/<𝒛# (9) 

 

𝑯# = 𝑫#𝑹#𝑫# (10) 

där 𝒓#  är en 𝑛	 × 	1 vektor med logaritmerade avkastningar, 𝝁#	är en  𝑛	 × 	1 vektor med 

väntevärdet av det betingade 𝒓# , 𝒂#  är en 𝑛	 × 	1  vektor med medelvärdeskorrigerad 

avkastning,  𝑯#
'/<är Cholesky-faktorn av den tidsvarierande betingade kovariansmatrisen, 
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𝑯# , 𝒛#  är en 𝑛	 × 	1 vektor med feltermer och 𝑫#  är en diagonal matris med betingade 

standardavvikelser  

Dt = 

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎛
a𝜎',#< 0 ⋯ 0

0 a𝜎<,#< … 0

⋮ ⋮ ⋱ ⋮

0 0 ⋯ a𝜎+,#< ⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

 (11) 

där varje 𝜎+,#<  har sitt ursprung ur en univariat GARCH-modell enligt ekvationen nedan 

𝜎+,#< = 𝑠+ +K 𝛼+,-
Rm

-N'
𝑎+,#&-< +K 𝛽+,-

om

-N'
𝜎+,#&-<  (12) 

 

Från ekvation (12) ser vi att den betingade variansen 𝜎+,#< , varierar över tid med avseende 

på tidigare kvadrerade avkastningar 𝑎+,#&-<  och tidigare varianser 𝜎+,#&-< . Parametern 𝛼 är 

en reaktionsparameter som indikerar hur stor påverkan gårdagens marknadsrörelser har på 

dagens volatilitet. Den varierar vanligtvis mellan 0,05 (för en tillgång som är relativt 

stabil) och 0,1 (för en marknad som är mer orolig). 𝛽  är en persistensparameter som 

indikerar hur beständig effekten av tidigare volatilitet är, och varierar vanligtvis mellan 

0,85 och 0,98. Ett relativt högt 𝛼 och ett relativt lågt 𝛽 indikerar att en tillgångs volatilitet 

beter sig mer oroligt, än den för en tillgång med relativt lågt 𝛼 och högt 𝛽 (Alexander, 

2008a). 

I ekvationerna nedan fortsätter steg två i skattningen av DCC-GARCH-modellen, där en 

tidsvarierande korrelationsmatris beräknas från de standardiserade residualerna från 

skattningarna i steg ett. 

 

𝑹# = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑸#)&'/<𝑸#𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑸#)&'/< (13) 
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där Rt är en matris med betingade kvasikorrelationer enligt matrisen nedan 

Rt = q

1 𝜌'<,# ⋯ 𝜌'T,#
𝜌'<,# 1 … 𝜌<T,#
: ⋮ ⋱ ⋮

𝜌'T,# 𝜌<T,# ⋯ 1

s (14) 

Matrisen 𝑸# är positiv och ändlig såvida l'	och l< uppfyller villkoret 0 ≤ l' +	l< < 1.  

 

𝑸# = (1 − l' − l<)𝑹 + l'𝝐#&'𝝐#&'w + l<𝑸#&' (15) 

l'	 och l<  är icke-negativa parametrar som justerar tidsvariationen av de betingade 

kvasikorrelationerna.	𝝐#&' är en 𝑛	 × 	1 vektor med standardiserade residualer, 𝑫#
&'/<𝒛#.  

 

När 𝑸#  är stationär, är matrisen 𝑹  i ekvation (15) ett viktat genomsnitt av den obetingade 

kovariansmatrisen av de standardiserade residualerna 𝝐#&' , betecknat 𝑹x , och det obetingade 

medelvärdet av 𝑸# , betecknat 𝑸x . Aielli (2013) visar att 𝑹x ≠ 𝑸x , och därför är 𝑹  varken den 

obetingade korrelationsmatrisen eller det obetingade medelvärdet av 𝑸# . Parametrarna i 𝑹 

definieras därför som kvasikorrelationer. 

 

6.1 Estimering 

Modeller av GARCH-typ estimeras med maximum likelihood-tekniker, där målet är att maximera 

log-likelihoodfunktionen genom numerisk optimering, vanligtvis med quasi-Newton-metoder 

(Orskaug, 2009). Vi använder oss av Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS), vilket är en 

vanlig quasi-Newton-algoritm. Enligt Lewis och Overton (2009) har BFGS visat sig göra bra ifrån 

sig på datamaterial med stora avvikelser2. 

Som tidigare nämnt i datakapitlet uppvisar avkastningsserierna ett leptokurtosiskt beteende, och vi 

väljer därför att göra antagande om t-fördelade residualer, 𝒛#, vid estimering av modellerna. När 

𝒛# är t-fördelade, erhålls den simultana täthetsfunktionen för 𝑧',… , 𝑧w	enligt ekvation (16) 

 

																																																								
2 För närmare beskrivning av BFGS se William Gould, Jeffrey Pitblado och William Sribney (2006). 
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𝑓(𝑧#|𝑣) = 	~
Γ1𝑣 + 𝑛2 5

Γ 1𝑣𝑛5 [𝜋(𝑣 − 2)]
T
<		
�1 +

𝑧#w𝑧#
𝑣 − 2

�
&T�F<

w

#N'

 (16) 

 

där Γ(∙) är gammafunktioner och 𝜈 är antalet frihetsgrader. Likelihoodfunktionen för  

𝒂# = 𝑯#
'/<𝒛# presenteras i ekvation (17) 

 

 

där 𝜽 betecknar parametrarna i modellen. Log-likelihoodfunktionen erhålls enligt ekvation (18) 

genom att logaritmera likelihoodfunktionen och substituera 𝑯# = 𝑫#𝑹#𝑫# 

 

ln3𝐿(𝜽)4 = K�𝑙𝑛 �𝛤 0
𝑣 + 𝑛
𝑛 6� − ln �𝛤 1

𝑣
25
� −

𝑛
2 ln

[𝜋(𝑣 − 2)	] −
1
2 ln

[|𝑫#𝑹#𝑫#|]
w

#N'

−
𝑣 + 𝑛
2 ln �1 +

𝒂#w𝑫#
&'𝑹#&'𝑫#

&'𝒂#
𝑣 − 2

�� 

(18) 

Att estimera den korrekt specificerade log-likelihoodfunktionen direkt innebär en hög 

beräkningskostnad. DCC-modellen är därför byggd för att estimeras i två steg. Parametrarna 𝜽 kan 

delas in i två grupper, en grupp för de parametrar som skattas i de univariata GARCH-modellerna 

( 𝜙 ), och en grupp för de parametrar som skattas vid beräkningar av den tidsvarierande 

korrelationsmatrisen (𝜓), ovan benämnda som steg ett och två. Jensen och Lunde (2001) visar att 

användningen av t-fördelning inte påverkar parameterestimaten i de univariata GARCH-

modellerna i någon större utsträckning, och därför kan parametrarna i steg ett skattas med 

antagande om normalfördelade standardiserade residualer, enligt ekvation (19) 

 

ln3𝐿'(𝜙)4 = K�ln(𝜎+#<) +
𝑎+#<

𝜎+#<
� + 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡	

T

+N'

 (19) 

𝐿(𝜽) = 	~
Γ1𝑣 + 𝑛2 5

Γ 1𝑣𝑛5 [𝜋(𝑣 − 2)]
T
<|𝑯#|'/<		

�1 +
𝒂#w𝑯#

&'𝒂#
𝑣 − 2

�
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w
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 (17) 
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I andra steget återstår att skatta l' , l<  och 𝜈  genom den korrekt specificerade log-

likelihoodfunktionen i ekvation (20), givet de skattade parametrarna från steg ett.  

 

ln3𝐿<(𝜓)4 =K�𝑙𝑛 �Γ 0
𝑣 + 𝑛
2 6� − ln �Γ 1

𝑣
25
� −

𝑛
2 ln

[𝜋(𝑣 − 2)] −
1
2 ln

[|𝑫#𝑹#𝑫#|]
w

#N'

−
𝑣 + 𝑛
2 ln �1 +

𝒂#w𝑫#
&'𝑹#&'𝑫#

&'𝒂#
𝑣 − 2

�� 

=K�𝑙𝑛 �Γ 0
𝑣 + 𝑛
𝑛 6� − ln �Γ 1

𝑣
25
� −

𝑛
2 ln

[𝜋(𝑣 − 2)]
w

#N'

−
1
2 ln

[|𝑹#|] − ln	[|𝑫#|] −
𝑣 + 𝑛
2 ln �1 +

𝝐#w𝑹#&'𝝐#
𝑣 − 2

�� 

(20)    
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7. Resultat 
Som tidigare nämnts är inte medelvärdesekvationen av primärt intresse i den här uppsatsen, utan 

fokus ligger på att modellera den betingade variansen och utifrån den beräkna tidsvarierande 

betingad korrelation. Dessa tidsvarierande korrelationer jämförs sedan med rullande korrelationer 

med olika fönsterlängder. När modellerna för det betingade medelvärdet kompletteras med 

modeller för den betingade variansen visar det sig att vissa autoregressiva laggar för OMXS30 är 

icke-signifikanta. För att förbättra modellen för OMXS30 plockas de icke-signifikanta laggarna 

bort, en i taget och estimeringen av modellen upprepas. Detta resulterar slutligen i en AR(1)-

GARCH(1,1) för OMXS30, en GARCH(1,1) för Bitcoin och en AR(2)-GARCH(1,1) för guld. 

 

Tabell (3) presenterar parameterskattningarna för de bivariata DCC-GARCH-modellerna för 

OMXS30 och Bitcoin (1), samt OMXS30 och guld (2). Från tabell (3) kan det utläsas att Bitcoins 

volatilitet i hög grad förklaras av gårdagens volatilitet, eftersom 𝛼-värdet är så pass högt. Vidare 

är 𝛽-värdet för Bitcoin relativt lågt, vilket innebär att spill-over-effekten från gårdagens volatilitet 

avtar förhållandevis snabbt. 

 

För guld estimeras 𝛼-värdet till nära noll medan 𝛽-värdet ligger strax under ett. Detta tyder på att 

guldets volatilitet inte har en särskilt stor spill-over-effekt. Däremot består effekten längre än vad 

den gör för Bitcoin. Som jämförelse, ligger såväl 𝛼-värdet som 𝛽-värdet för OMXS30 mellan de 

estimerade värden för Bitcoin och guld, vilket tyder på att volatiliteten i OMXS30 uppvisar ett mer 

oroligt beteende än volatiliteten i guld och mindre oroligt beteende än volatiliteten i Bitcoin. 

 

l'och l< är parametrar som justerar för tidsvariation i de dynamiska betingade korrelationerna. 

Från tabell (3) går det att utläsa att l' för den dynamiska betingade korrelationen mellan Bitcoin 

och OMXS30 är 0,018 och icke statistiskt signifikant, medan l< för samma tillgångspar är 0,804 

och signifikant på enprocentsnivå. Summan av parameterskattningarna är relativt nära ett, vilket 

enligt Engle (2009) tyder på att det finns en viss grad av persistens i den dynamiska betingade 

korrelationen. Det innebär att avvikelser från medelvärdet i korrelationen under tidigare perioder 

alltså påverkar den kontemporära korrelationen som erhålls av DCC-GARCH-modellen.  
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De tidsjusterande parametrarna, l' och l<, för den dynamiska betingade korrelationen mellan guld 

och OMXS30 är 0,031 respektive 0,878, och uppvisar statistisk signifikans på fem- respektive 

enprocentsnivå. Summan av parameterskattningarna för detta tillgångspar är närmare ett än för det 

föregående. Detta tyder på att korrelationen är mer persistent mellan guld och OMXS30. 

 

Tabell 3. Parameterskattningar för DCC-GARCH-modellerna 

 
Anm: *, ** och *** anger statistisk signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå. 
 

Figur 4. Tidsvarierande korrelationer mellan Bitcoin och OMXS30. 

 
 

Medelvärdesekvation Variansekvation  DCC OMXS30
Konstant AR(1) AR(2) ARCH (α ) GARCH (β ) Konstant Korrelation λ₁ λ₂

Modell 1

OMXS30 0.001*** -0.075*** 0.096*** 0.892*** 2.41E-06**

Bitcoin 0.003*** 0.208*** 0.770*** 6.04E-05*** 0.007 0.018 0.804***

Modell 2

OMXS30 0.001*** -0.071*** 0.092*** 0.892*** 2.54E-06***

Guld -2.73E-05 -0.140*** -0.078*** 0.020*** 0.968*** 1.51E-06* 0.002 0.031** 0.878***
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De tidsvarierande korrelationerna mellan Bitcoin och OMXS30 presenteras i figur (4). Det är svårt 

att utläsa någon trend för den dynamiska korrelationen, då korrelationen tenderar att variera runt 

medelvärdet över hela tidsperioden för studien. Endast vid fyra tillfällen överstiger den dynamiska 

korrelationen 0,1 och vid sju tillfällen understiger den -0,1. Av figur (4) är det svårt att utläsa 

huruvida den dynamiska korrelationen i genomsnitt är över eller under noll, men enligt tabell (3) 

är medelvärdet för korrelationen mellan Bitcoin och OMXS30 0,007. 

 

Den rullande korrelationen med 30 dagars tidsfönster fluktuerar kraftigare än den dynamiska 

korrelationen. Den rullande korrelationen tenderar att, i likhet med den dynamiska, återgå mot 

medelvärdet. Under flera tillfällen överstiger den rullande korrelationen 0,4 och det observeras 

även att den är omkring -0,4 under flera perioder. Vid användningen av ett tidsfönster om 90 dagar 

noteras färre stora värden jämfört med 30-dagarsfönstret, men även denna sjunker kraftigt under 

slutet av juni 2016. Värt att notera är att båda de rullande korrelationerna avviker betydligt från 

den dynamiska korrelationen.  

 

Figur 5. Tidsvarierande korrelationer mellan guld och OMXS30. 

 



	 	 	
	 	

24	

Den dynamiska korrelationen mellan guld och OMXS30 varierar mer än den dynamiska 

korrelationen mellan Bitcoin och OMXS30. I figur (5) ser vi att korrelationen vid tre tillfällen 

överstiger 0,2 och endast vid två tillfällen sjunker under -0,2. Däremot observeras en dramatisk 

nedgång i den dynamiska korrelationen mellan guld och OMXS30 vid månadsskiftet juni/juli 2016, 

då korrelationen under några dagar sjunker närmare -0,6 för att sedan återgå mot medelvärdet 0,002 

i takt med att effekten av chocken avtar gradvis.  

 

Den rullande korrelationen med ett tidsfönster om 30 dagar är betydligt mer volatil än den 

dynamiska korrelationen. Under flera perioder fluktuerar den rullande korrelationen runt -0,5 såväl 

som 0,5 och effekten av tidigare perioders volatilitet verkar vara mer bestående än vad som är fallet 

för den dynamiska korrelationen. Vad beträffar den rullande korrelationen med 90-dagars 

tidsfönster, fluktuerar den mindre än vid användandet av ett 30-dagarsfönster. I slutet av juni 2016 

däremot, faller även denna rullande korrelation till cirka -0,3, där den befinner sig under 90 dagar 

innan den återhämtar sig, stiger kraftigt och därefter varierar runt medelvärdet. De rullande 

korrelationerna uppvisar, liksom den dynamiska, en tendens att återgå mot medelvärdet, även om 

det inte är en lika stabil process. 
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8. Diskussion 
Studiens resultat visar att Bitcoin, enligt Baur och Luceys (2010) definition, kan anses vara en svag 

hedge mot OMXS30 i genomsnitt, vilket är i linje med Dyhrbergs (2016a, 2016b) resultat. Däremot 

noteras att Bitcoin under vissa perioder inte är helt okorrelerad med OMXS30, men uppvisar då 

goda diversifieringsegenskaper, under dessa perioder. Dessa resultat är liknande de som 

presenteras av Bouri et al. (2017b). 

 

Bouri et al. (2017b) hävdar att korrelationen mellan Bitcoin och andra tillgångar inte är konstant. 

Eftersom Bitcoin uppvisar hög volatilitet, menar de att det är intressant att studera den 

tidsvarierande korrelationen. I vår studie genomförs just detta genom tillämpningen av DCC-

GARCH-modeller. Även om Bitcoins hedgingegenskaper inte är konstanta över tidsperioden för 

studien, är nivåerna i den dynamiska betingade korrelationen relativt nära noll och variationen 

förhållandevis låg. Detta indikerar att Bitcoin, enligt Baur och Luceys (2010) definition, har varit 

en svag hedge under studiens tidsram. 

 

Valet att studera korrelationen mellan guld och OMXS30 motiveras främst utifrån en önskan att 

upprätta ett slags benchmark. Eftersom guld har välkända hedgingegenskaper emot aktieindex och 

andra tillgångsslag, anser vi att det är relevant att använda det som en jämförelse. Dessutom 

benämns Bitcoin ofta som ”det virtuella guldet”, just på grund av att kryptovalutan delar vissa 

egenskaper med guld. Studiens resultat visar att även guld har varit en svag hedge mot OMXS30 

under studiens tidsperiod, eftersom guldpriset i det närmaste är okorrelerat med de 30 största 

aktiebolagen i Sverige. Vid en närmare analys av figur (5) kan det utläsas att den dynamiska 

betingade korrelationen mellan guld och OMXS30 är mer volatil och stundtals högre i absoluta 

värden än den mellan Bitcoin och OMXS30. Det kan möjligtvis förklaras av att handelsvolymen 

är högre för guld än för Bitcoin och att mer handel av guld bedrivs under dagar då extrema rörelser 

noteras på aktiemarknaden, vilket i sin tur leder till att korrelationen tenderar att röra sig längre 

ifrån noll.  

 

I slutet av juni 2016 röstade en majoritet i Storbritannien för att begära utträde ur EU. Denna 

händelse, som i folkmun benämns Brexit, överraskade världens kapitalmarknader och 

Stockholmsbörsens OMXS-index föll cirka åtta procent under den följande handelsdagen, vilket 
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var det enskilt största kursraset sedan finanskrisen. I vår studie noteras att korrelationen mellan 

guld och OMXS30 kraftigt dyker under noll i samband med händelsen, för alla tre 

korrelationsmåtten. Det är värt att notera skillnaderna i nivåerna mellan de rullande 

korrelationsestimaten och de från DCC-GARCH-modellerna. Ur figur (4) och (5) går det att utläsa 

att estimaten från de olika modellerna följer samma generella mönster, även om de dynamiska 

korrelationerna är mer stabila. Detta kan enligt Engle (2009) härledas till de skattade parametrarna 

l'  och l<  i DCC-GARCH-modellerna som avgör graden av persistens i avvikelser från 

medelvärdet. Enligt Engle (2009) behövs tidsvarierande korrelationsestimat, bland annat för att 

skapa optimala portföljer och uppnå optimala nivåer för hedging. Figur (4) och (5) illustrerar tydligt 

att korrelationsestimaten som de rullande korrelationsmodellerna producerar är lika godtyckliga 

som det underliggande valet av fönsterlängd. För investerare som undersöker möjligheten att 

justera kompositionen av tillgångar i sin portfölj, exempelvis genom att inkludera Bitcoin i en 

portfölj innehållande ett svenskt aktieindex, är det viktigt att noga överväga vilka korrelationsmått 

som används i analysen. En dynamisk betingad korrelation från en DCC-GARCH-modell är 

troligen mer rättvisande än ett estimat från en rullande korrelationsmodell eller RiskMetricsÔ. 

 

Värt att notera är Bitcoins kursutveckling sedan slutet av 2017, vilket var studiens brytpunkt. Under 

flertalet dagar under första kvartalet 2018 handlades exempelvis Bitcoin till en tredjedel av priset 

vid toppnoteringen i december 2017. Sådana drastiska prisutvecklingar medför en hel del osäkerhet 

och frågor kring Bitcoins ”korrekta pris”. Cheah och Fry (2015) ifrågasätter huruvida Bitcoin har 

ett positivt fundamentalt värde överhuvudtaget. Deras resultat visar att Bitcoins fundamentala 

värde är noll och att prisutvecklingen till stor del drivs av spekulation. Med avseende på Bitcoins 

volatilitet och det spekulationsartade köpbeteendet som verkar ligga bakom kursutvecklingen, kan 

det tänkas att en replikering av denna studie under en annan tidsperiod inte hade genererat samma 

resultat. 

 

En möjlig brist i vår studie är relaterad till det faktum att Bitcoin handlas dygnet runt, och därmed 

inte har ett naturligt stängningspris. Eftersom det kan ske stora rörelser i priset på Bitcoin under en 

mycket kort period, exempelvis några timmar, är det inte säkert att Bitcoins stängningskurs är lika 

rättvisande som den för OMXS30. En annan brist i studien är att Bitcoins optimala portföljvikt inte 

undersöks, även om en enkel riskparitetsberäkning ger en fingervisning på att kryptovalutan bör 
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utgöra tre procent av en portfölj som innehåller Bitcoin och OMXS30. Trots att studiens resultat 

indikerar att Bitcoin skulle kunna anses vara en svag hedge mot OMXS30, kan vi alltså inte erbjuda 

några praktiska rekommendationer kring portföljkonstruktion, eller dra några slutsatser kring 

Bitcoins eventuella vikt i en optimal portfölj, för investerare med olika riskpreferenser. Detta 

diskuteras vidare i slutet av kapitel nio och mynnar ut i ett förslag på vidare forskning. 

 

En ytterligare möjlig brist i studien har sitt ursprung i de olika stängningstiderna för marknaderna 

på vilka Bitcoin respektive OMXS30 handlas. Eftersom Bitcoins stängningspris representeras av 

priset kl. 23.00 UTC och OMXS30s stängningspris representeras av priset kl. 16:30 UTC finns 

det en risk att korrelationsestimaten tillgångarna emellan är missvisande. För att kontrollera för 

detta skattas två DCC-GARCH-modeller med laggade värden för både Bitcoin och OMXS30, i 

syfte att kunna utesluta eventuella misspecifikationer i modellerna. Resultaten från de modellerna 

skiljer sig marginellt från resultaten presenterade i kapitel sju. De obetingade korrelationerna 

mellan Bitcoin och OMXS30 studeras också, både med och utan laggar. Även de resultaten är 

mycket lika, vilket leder oss till att tro att Bitcoins stängningspris inte påverkar OMXS30 

nämnvärt. Vidare hävdar Dyhrberg (2016b) att det är osannolikt att Bitcoin påverkar börsvärdena 

av de 100 mest omsatta bolagen i Storbritannien. Det är enligt oss inte ett alltför magstarkt 

utlåtande att hävda detsamma om Bitcoins påverkan på de 30 mest omsatta bolagen i Sverige, 

vilket skulle innebära att data som använts i den ursprungliga modellen är adekvat.  
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9. Slutsats 
Utgångspunkten för denna studie har varit att undersöka om Bitcoin har egenskaper som gör den 

till en potentiell hedge mot OMXS30. För att göra detta har vi, med hjälp av olika 

korrelationsmodeller, studerat i vilken grad Bitcoin, och även guld, korrelerar med OMXS30. 

Studiens resultat visar att den dynamiska betingade korrelationen mellan Bitcoin och OMXS30 är 

låg och indikerar således att Bitcoin kan vara en svag hedge mot den svenska aktiemarknaden. 

Vidare konstateras att den dynamiska betingade korrelationen ger stabilare prediktioner än rullande 

korrelationer med olika fönsterlängd, då korrelationsestimaten från de senare modellerna uppvisar 

en högre spridning över tid. 

 

Dyhrberg (2016a) hävdar att Bitcoin är en idealisk tillgång för en investerare med hög riskaversion. 

Trots att vissa likheter återfinns i våra resultat, görs olika tolkningar av implikationerna. Ett mer 

ödmjukt uttalande är att Bitcoin kan vara en möjlig hedge mot ekonomiska fluktuationer, men att 

kryptovalutans volatilitet kan göra även den erfarne investeraren nervös. Därför mynnar denna 

studie ut i en aning mer reserverad slutsats, nämligen att Bitcoin kan anses vara en svag hedge mot 

OMXS30. Det är däremot värt att notera att tillgångar med hög volatilitet bör närmas med 

försiktighet, trots att det mesta talar för att korrelationen är nära noll. Eftersom korrelationer inte 

är konstanta, utan förändras över tid (Bouri et al. 2017b), är det inte osannolikt att korrelationen 

mellan Bitcoin och OMXS30 förändras inom den närmsta framtiden, framförallt eftersom Bitcoin 

är så pass volatil. Vidare har Bitcoin inte lika hög likviditet som många andra tillgångar som 

handlas på marknaden, vilket är ännu ett argument som Bouri et al. (2017b) framhäver i syfte att 

göra investerare uppmärksamma på riskerna Bitcoin medför.  

 

Ytterligare ett argument för att Bitcoin inte bör betraktas som en säker tillgång att inkludera i en 

portfölj med hög exponering mot den svenska aktiemarknaden återfinns i Bitcoins specifika risker. 

Graden av marknadsregleringar och risken för handelsplattformar att försättas i konkurs är 

rimligtvis högre för kryptovalutor än för andra finansiella tillgångar. Eftersom introduktionen av 

kryptovalutor skedde för cirka tio år sedan är det fortfarande ett område som utforskas. Det kan 

innebära relativt snabba förändringar i regelverk, vilket kan få stora konsekvenser på priser och 

handelsvolymer. Detta i sin tur, påverkar korrelationen med andra tillgångar och på så sätt 

kryptovalutors hedgingegenskaper. 
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Det finns givetvis andra tillgångar som kan inkluderas i en portfölj i syfte att skapa en hedge. En 

alternativ hedge kan utgöras av alltifrån optioner, aktier, obligationer och/eller kontanter. Fördelen 

med att inkludera kontanter i en portfölj är att det medför en liten risk, kontanter är mer likvida än 

många andra tillgångar samt att kontanter är okorrelerat med aktiemarknaden. Det kan även 

argumenteras för att om exempelvis en tillgång faller i pris, kan en investerare köpa fler andelar i 

motsvarande tillgång imorgon. Däremot är det är inte en bra långsiktig strategi eftersom inflationen 

sakta men säkert riskerar att urholka värdet av kontanter. Sammanfattningsvis kan kontanter alltså 

hållas för att undvika förluster på marknaden. Dock är kontanter kanske inte att rekommendera för 

den mer riskbenägna investeraren då chansen till eventuella framtida vinster är noll. Valet av hedge 

beror således på den enskilde investerarens riskbenägenhet och krav på portföljlikviditet. 

 

En förbättringsåtgärd i studien skulle kunna vara att, utifrån de estimerade kovariansmatriserna, 

skatta optimala portföljer för att på så sätt kunna studera hur stor andel Bitcoin som bör ingå i en 

portfölj bestående av Bitcoin, OMXS30 och guld, för investerare med olika riskpreferenser. Detta 

skulle kunna vara en lämplig vidareutveckling av denna studie. Ytterligare förslag på vidare 

forskning är att studera en tidsperiod som inkluderar Bitcoins nedgång under första kvartalet 2018. 

Det vore intressant att se om denna nedgång har påverkat Bitcoins hedgingegenskaper. Ett annat 

förslag är att vidga vyerna och undersöka huruvida Bitcoin kan användas som hedge mot andra 

nordiska aktieindex. 
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