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Sammanfattning 

Världen introducerades 2009 för ett nytt fenomen i form av kryptovalutan Bitcoin. Sedan 

Bitcoins introduktion har marknaden för kryptovalutor växt och tillgångsslaget har blivit ett 

populärt alternativ bland investerare. Bitcoin skapades i efterspelet av finanskrisen för att 

möjliggöra transaktioner mellan användare utan inblandning av ekonomiska institutioner.  

Frikopplingen från institutioner har bidragit till att Bitcoin inte påverkas av makroekonomiska 

fundament, vilket gör att det finns ett intresse av att undersöka Bitcoins hedge-egenskaper 

utifrån ett riskminimeringsperspektiv. Uppsatsens syfte är att undersöka korrelationen mellan 

Bitcoin och aktiemarknadsindex OMXS30, samt att granska Bitcoins effekt på 

väldiversifierade investeringsportföljer. Bitcoins korrelation med OMXS30 undersöks genom 

att applicera asymmetriska GARCH modeller med exogena variabler. Resultatet av GARCH 

modellerna visar att Bitcoin uppfyller de krav som ställs för att en tillgång ska klassificeras som 

en hedge, då det inte finns någon statistiskt signifikant korrelation mellan Bitcoin och 

OMXS30. För att undersöka Bitcoins effekt på väldiversifierade investeringsportföljer används 

Markowitz medel-variansmodell. Medel-variansmodellen används för att undersöka hur en 

gradvis ökande exponering mot Bitcoin påverkar investeringsportföljernas förväntade 

avkastning, samt dess risk. Tillgångarna i investeringsportföljerna viktas utifrån villkoret att 

den övergripande risken ska minimeras. Undersökningen visar att en optimerad portfölj 

innehållande Bitcoin kan, till samma risk, ge betydligt högre avkastning än studiens 

riktmärkesportfölj, där Bitcoin är exkluderad och tillgångarna är likaviktade.  

 

Nyckelord: Bitcoin, OMXS30, Hedge, Portföljvalsanalys, Kryptovaluta, GARCH, 

Sortinavvikelse. 
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1. Inledning 

Människans historia har genom tiderna kännetecknats av handel och transaktioner. Valet av 

transaktionsmedel har under historiens gång ändrats från byteshandel till köp med mynt och 

sedlar, för att under andra hälften av 1900-talet ersättas med korttransaktioner. Det senaste i 

raden av transaktionsmedel är kryptovalutan, vilket är en digital valuta fri från centralt 

reglerande instanser. Den mest välkända kryptovalutan är Bitcoin, som skapades 2009 under 

pseudonymen Satoshi Nakamoto för att möjliggöra digitala transaktioner direkt mellan 

användare utan inblandning av en tredje part. Till skillnad från traditionella valutor är Bitcoin 

oberoende av traditionella finansiella institutioner, vilket ger ett visst skydd mot politisk 

påverkan och har bidragit till att öka kryptovalutans popularitet. I en artikel av Dyhrberg 

(2016a) jämförs investeringar i Bitcoin med investeringar i guld, jämförelsen grundar sig i att 

mängden guld och antalet Bitcoin enbart finns i en begränsad mängd och är dyr att extrahera. 

Bitcoin benämns därför ibland som det virtuella guldet. 

Marknaden för kryptovalutor har under de senaste åren växt markant i antal nya valutor samt i 

antal investerare och transaktioner. Den starka tillväxten har bidragit till att det utifrån ett 

riskhanteringsperspektiv är lämpligt att undersöka hur inkluderingen av Bitcoin, i en 

väldiversifierad investeringsportfölj, påverkar den övergripande riskexponeringen. Dyhrbergs 

(2016a) liknelse mellan guld och Bitcoin har bidragit till spekulationer om att Bitcoin uppvisar 

samma hedge-egenskaper som guld traditionellt visat.1 Guld har välkända hedge-egenskaper 

mot aktier, statsobligationer samt amerikanska dollarn, detta ledde till att Dyhrberg (2016b) 

undersökte om Bitcoin uppvisade liknande egenskaper, utifrån brittiska förhållanden. 

Resultatet av undersökningen visade att Bitcoin har klara hedge-egenskaper mot brittiska 

Financial Times Stock Exchange. Avsaknaden av studier om Bitcoins hedge-egenskaper utifrån 

svenska förhållanden, gör att det är av intresse att undersöka om Bitcoin kan anses vara en 

hedge mot svenska OMXS30 index. 

Syftet med denna uppsats är att genom statistiska metoder undersöka Bitcoins hedge-

egenskaper mot svenska aktiemarknadsindex OMXS30. Utöver hedge-undersökningen 

genomförs en portföljvalsanalys, där studien jämför en väldiversifierad likaviktad svensk 

                                                 
1
 En hedge är en tillgång som i snitt är okorrelerad alternativ negativt korrelerad med andra tillgångar i portföljen, 

då marknaden befinner sig i en normaltrend (Baur & Lucey 2010). 
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marknadsportfölj utan Bitcoin, med fyra väldiversifierade optimerade svenska 

marknadsportföljer med gradvis ökande exponering mot Bitcoin. Syftet med 

portföljvalsanalysen är att undersöka om det är möjligt att inkludera Bitcoin i en optimerad 

svensk marknadsportfölj, för att uppnå högre förväntad avkastning, till samma risknivå som en 

likaviktad svensk marknadsportfölj utan Bitcoin. Den likaviktade portföljen benämns i 

fortsättningen som riktmärkesportföljen, och är likafördelad mellan de olika tillgångarna. 

För att undersöka Bitcoins hedge-egenskaper mot svenska aktiemarknaden använder vi tre 

asymmetriska GARCH-modeller, med exogena förklarande variabler.2 GARCH-modellerna 

används för att undersöka om det finns en statistiskt signifikant korrelation mellan förändringen 

i Bitcoins prisindex, och förändringen i OMXS30:s prisindex. Utöver OMXS30 inkluderar vi 

guldterminer, tioåriga statsobligationer samt växelkursen mellan US dollar och svenska kronan 

som kontrollvariabler.  

Portföljvalsanalysen bygger på Markowitz medel-variansmodell, och består av en jämförelse 

mellan en likaviktad riktmärkesportfölj, och fyra optimerade svenska marknadsportföljer där 

exponeringen mot Bitcoin gradvis ökar för varje portfölj. Optimeringsvillkoret är att 

tillgångarna ska viktas på sådant sätt att portföljernas downside deviation minimeras,3 vilket 

innebär att tillgångarna viktas så att deras övergripande riskexponering minimeras. Efter att 

portföljerna har optimerats jämför vi portföljernas Sortinokvot, förväntad avkastning och 

downside deviation, för att analysera Bitcoins effekter på en optimerad svensk 

marknadsportfölj.  

  

                                                 
2 GARCH - Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroscedasticity (Se avsnitt 5). 
3 Downside deviation är negativa avvikelser från medelvärdet (Rollinger, Hoffman 2013). 
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2. Bitcoin 

2.1 Drivkrafter i prisutvecklingen 

Under den studerade perioden har Bitcoin uppvisat stora prisförändringar. Kryptovalutan 

introducerades till ett värde av 0,08 dollar per enhet i juli 2010, för att under december 2017 

uppnå en toppnotering på ca 19 000 dollar per enhet.  

Figur 1. Bitcoins prisutveckling 

 

Källa: Coindesk (2018) 

Buchholz et al. (2012) finner att en av de viktigaste faktorerna som driver Bitcoins 

prisutveckling är utbud och efterfrågan. Utbudet styrs av antalet enheter Bitcoin som är i 

cirkulation, och då Bitcoin likt guld utvinns genom en ”mining” process, är tillkomsten av nya 

enheter sparsam. Efterfrågan på kryptovalutan styrs av antalet personer som använder den som 

ett transaktionsmedel, men en del av efterfrågan drivs även av spekulationer från investerare.  

Kristoufek (2013) hävdar att Bitcoins prisutveckling inte kan förklaras utifrån traditionell 

makroekonomisk teori, då flertalet av de egenskaper som styr utvecklingen av de traditionella 

centralbanksstyrda valutorna saknas hos Bitcoin. Avsaknaden av kopplingar till ekonomiska 

institutioner gör att Bitcoin är frånkopplat från reala ekonomin, vilket har lett till att Bitcoin 

inte styrs av samma makroekonomiska fundament som traditionella valutor. Bouoiyour & 

Selmi (2015) stödjer detta argument och hävdar att Bitcoins prisutveckling till stor del uppvisar 

drag av att vara en bubbla, vilket enligt dem dominerar över andra marknadsdrivkrafter. 

Bouoiyour & Selmis (2015) argument får stöd av Fry & Cheah (2016) samt Yermack (2013), 

som hävdar att Bitcoins värdesättning till stor del styrs av spekulationer, då deras studier visar 

att marknadsvärdet är väldigt högt i jämförelse med antalet transaktioner som genomförs med 

valutan. 
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2.2 Tidigare studier 

Azzi et al. (2017) undersökte om Bitcoin kan användas som hedge mot amerikanska S & P 500 

index, en samling europeiska- och asiatiska aktieindex samt ett antal andra tillgångar. Studien 

visar ett varierande resultat, beroende på vilken marknad eller tillgång som undersöks, men 

deras slutats är att Bitcoin är en svag kandidat som hedge. Dyhrberg (2016a) genomförde en 

undersökning om Bitcoin uppvisar hedge-egenskaper mot brittiska Financial Times Stock 

Exchange (FTSE).  I sin artikel hävdar Dyhrberg att Bitcoin har hedge-egenskaper mot FTSE, 

och att egenskaperna är placerade någonstans mellan guld och US dollarn.  

Under den europeiska skuldkrisen 2010–2013 ökade värdet på Bitcoin signifikant, och valutan 

handlades i större utsträckning än tidigare då många såg det som en säker hamn under en tid då 

det rådde stor ekonomisk oro (Bouri et al. 2017).4 Guesmi et al. (2018) jämförde en portfölj 

innehållande olja, guld, Bitcoin och aktier inom tillväxtmarknader med en liknande portfölj där 

Bitcoin var exkluderad. Resultatet av deras studie visade att Bitcoin har hedge-egenskaper, och 

är ett lämpligt diversifieringsverktyg för att minska en investeringsportföljs riskexponering.5 

Brière et al. (2015) undersökte hur Bitcoin påverkar avkastningen i en väldiversifierad portfölj. 

Deras undersökning visade att även vid relativt låga nivåer av andelar i Bitcoin så resulterade 

inkluderingen av kryptovalutan i ett högre utbyte mellan risk och avkastning. Studien får stöd 

av Eisl et al (2015) som hävdar att optimala portföljer bör innehålla Bitcoin då dess högre 

förväntade avkastning kompenserar dess högre risk. Enligt Gangwal (2016) bidrar investeringar 

i Bitcoin till att öka den riskjusterade avkastningen, vilket borde övertyga investerare att se 

Bitcoin som en helt ny klass av tillgångar. Gangwal (2016) får stöd av Gandal & Halaburda 

(2016) som hävdar att Bitcoin kan vara väldigt lönsamt att inkludera i en väldiversifierad 

portfölj, trots sin höga volatilitet, då den har hög förväntad avkastning. 

Gilbert och Loi (2018) analyserade Bitcoins systematiska riskexponering. Resultatet av deras 

studie visade att Bitcoin är fri från systematisk risk, oberoende av vilken marknad som studeras. 

Studien indikerar även att Bitcoin bidrar till att minska riskexponeringen oberoende av vilka 

marknader investeringsportföljen är exponerad mot. Gilbert och Loi (2018) genomför även en 

medel-variansanalys, där resultatet visade att den optimala nivån av exponering mot Bitcoin är 

mellan 4,4 och 21,5 procent. 

                                                 
4 Tillgångar som har den specifika egenskapen av att vara okorrelerade alternativt negativt korrelerade med 
marknaden i tider av stor marknadsoro kallas för ”safe haven” eller säker hamn (Baur & Lucey 2010). 
5 Diversifieringstillgångar är i genomsnitt positivt korrelerade med andra tillgångar i portföljen (Baur & Lucey 
2010). 
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3. Teoretiskt ramverk 

3.1 Portföljteori 

Modern portföljteori bygger på antagandet om att en investeringsportfölj genom diversifiering 

kan uppnå högsta möjliga förväntade avkastning med minsta möjliga risk, vilket är målet för 

en rationell investerare. Konceptet om diversifiering introducerades i en artikel av Markowitz 

(1952), och ligger till grund för medel-variansmodellen. Medel-variansmodellen analyserar 

portföljens förväntade avkastning och riskexponering genom att undersöka väntevärde, varians 

och kovarians mellan olika tillgångar, för att sedan hitta optimala kombinationer av dessa. Om 

avsikten är att minimera den totala riskexponeringen, bör investeringsportföljen diversifieras 

med olika finansiella tillgångar för att minimera portföljens standardavvikelse. 

3.2 Viktning och portföljsammansättning 

Den centrala delen av portföljoptimering utgår ifrån sammansättningen och viktningen av olika 

tillgångsslag. Med hjälp av Markowitz (1952) algebraiska villkor undersöks förändringen i 

portföljens förväntade avkastning samt övergripande risk, då viktningen av tillgångarna i 

portföljen justeras. De algebraiska villkoren används sedan under portföljoptimeringsprocessen 

för att justera viktningen av de olika tillgångsslagen, så att portföljen uppfyller ett visst 

förutbestämt optimeringsvillkor. Följande matematiska villkor används för att beräkna 

förväntad avkastning, portföljvarians samt viktad downside deviation (se appendix a för 

härledning): 

𝐸(𝑅𝑝) = ∑ 𝑊𝑖

𝑛

𝑖=1

µ𝑖 (1) 

  

 

𝑉𝑝 = ∑ ∑ 𝜎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑊𝑖𝑊𝑗 (2) 

E(Rp) är förväntad avkastning för portföljen, Vp är portföljvarians, Wi är vikt för tillgång i, Wj 

är vikt för tillgång j, µ𝑖 är den förväntade avkastningen för tillgång i, 𝜎𝑖𝑗 är kovariansen mellan 

tillgång i och j.  
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3.3 Sortinokvoten 

Sortinokvoten används vid beräkning av riskjusterad avkastning, och är en vidareutveckling av 

Sharpekvoten.6 Sortinokvoten använder sig av ett alternativt mått på standardavvikelse kallat 

downside deviation. Downside deviation behandlar alla noteringar över ett förutbestämt 

avkastningskrav som icke-värden och tar således bara hänsyn till förluster. Sortinokvoten 

beräknas som: 

𝑆𝑝 =
𝑅𝑖 − 𝑇

𝐷𝐷
 (3) 

Ri representerar genomsnittlig avkastning för portfölj i under den valda perioden. T är ett 

förutbestämt avkastningskrav, vilket i denna uppsats sätts till noll.7 DD är downside deviation, 

vilket är det alternativa måttet på standardavvikelsen för portföljen (se appendix a för beräkning 

av DD) (Rollinger, Hoffman 2013). 

 

Fördelen med att använda Sortinokvoten framför Sharpekvoten är att Sortinokvoten visar mer 

statistisk styrka, och lägre snedvridning av resultatet än Sharpekvoten i de fall den 

underliggande sannolikhetsfördelningen påvisar skevhet (Chaudhry & Johnson 2008). Bawa & 

Lindenberg (1977) hävdar att om avkastningen har en positivt skev sannolikhetsfördelning, 

leder det till att standardavvikelsen ökar. En konsekvens av att standardavvikelsen ökar är att 

Sharpekvoten minskar, även om risken för att portföljen underpresterar är mindre i jämförelse 

med om den underliggande fördelningen hade varit symmetriskt eller negativt skev. Downside 

deviation kan därmed anses vara ett mer pålitligt mått på risk, då tillgången uppvisar en 

underliggande skev sannolikhetsfördelning. 

 

 

                                                 
6 Sharpekvoten definieras som 𝑆𝑅𝑖 =  

𝑅𝑖−𝑅𝑓

𝜎𝑖
  . SRi är Sharpekvoten för portfölj i, Ri är avkastningen på portföljen, 

Rf är den riskfria räntan, σi är standardavvikelsen för portfölj i (Scholz 2007). 
7 Avkastningskravet är normalt lika med den riskfria räntan, vilket kan approximeras av svenska 
statsskuldsväxlarna med tre månaders löptid.  Räntan på statsskuldsväxlarna har under perioden 2015–2018 
varit negativ (se appendix c). Att sätta ett negativt avkastningskrav kan anses orimligt, vilket gör att 
avkastningskravet i denna studien sätts till noll. 
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4. Data 

Studiens datamaterial består av tidsseriedata över stängningspriser för tillgångarna Bitcoin, 

OMXS30, guldterminer, statsobligationer samt växelkursen för USD/SEK. Datamaterialet 

sträcker sig över perioden 2010-07-19 och 2018-03-26, och är vald utifrån tillgängligheten av 

data för Bitcoins prisindex. Datamaterialet har anpassats utifrån svenska 

värdepappersmarknadens handelsdagar, och eftersom Bitcoin och guldterminer har handlats 

under helgdagar har dessa helgnoteringar exkluderats ur den slutgiltiga datauppsättningen. 

Tabell 1. Inkluderade variabler 

Variabler Förklaring 

BTCSEK 

OMXS30 

GoldFutureSEK  

Bond10yr 

USD/SEK 

Bitcoin prisindex mätt i svenska kronor 

Aktieindex över de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. 

Terminspris på guld mätt i svenska kronor. 

Statsobligationer med löptid på 10 år. 

Växelkurs, mått på antal svenska kronor per US dollar 

Studiens data är inhämtad från olika källor. Bitcoins prisdata är hämtad från Coindesk (2018), 

OMXS30:s index från Nasdaq OMX Nordic (2018), Statsobligationsräntan från Riksbanken 

(2018). Data för guldterminer och växelkurser hämtades från Investing (2018). Den 

underliggande korrelationen mellan avkastningen hos tillgångsslagen över hela perioden 

presenteras i tabell 2.  

Tabell 2. Korrelationsmatris  

 Bitcoin OMXS30 GoldFuture Bond10yr USD/SEK 

Bitcoin 1,0000     

OMXS30 0,0143 1,0000    

GoldFuture 0,0178 -0,0055 1,0000   

Bond10yr 0,0147 0,3813 -0,1236 1,0000  

USD/SEK 0,0994 -0,1634 -0,2423 -0,2272 1,0000 

Tabell 2 visar en svag korrelation i avkastningen mellan de olika tillgångsslagen. Den starkaste 

korrelationen är mellan OMXS30 och den tioåriga statsobligationen, medan korrelationen 

mellan Bitcoin och OMXS30 är mycket svag (0,0143). 
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4.1 Bearbetning 

Datamaterialet har analyserats utifrån etablerade statistiska principer. Första steget i analysen 

av tidsseriedata är att undersöka om de underliggande variablerna är stationära. Enlight Cryer 

& Chan (2008) är stationäritet nödvändigt för att kunna göra inferens angående en stokastisk 

process. En stokastisk process anses vara stationär av andra ordningen om:  

1. Medelvärdet av funktionen är konstant över tid. 

2. Funktionens kovarians är oberoende av tid. 

För att undersöka om variablerna är stationär använder vi oss av Dickey-Fuller-testet, vilket 

indikerar att ingen av variablerna är stationära. Det lämpligaste tillvägagångssättet för att göra 

variablerna stationära är att differentiera dem (Stock & Watson 2015). Efter differentiering 

visar Dickey-fuller-testen att variablerna är stationära, och för att ta bort underliggande trender 

i tidsserien för Bitcoin, OMXS30 och guldterminer har vi låtit logaritmera dessa variabler.  

Tabell 3. Deskriptiv statistik 

Variabler Obs Medelvärde Std.avvikelse Min Max 

BTC/SEK 

Ln(BTC/SEK) 

OMXS30 

Ln(OMXS30) 

GoldFuture/SEK 

Ln(GoldFuture/SEK) 

Bond10yr 

Växelkurs USD/SEK 

2006 

2006 

2006 

2006 

2006 

2006 

2006 

2006 

8512,67 

6,56 

1315,78 

7,17 

10043,07 

9,21 

1,48 

7,45 

21357,28 

3,00 

218,80 

0,17 

1065,34 

0,11 

0,86 

0,94 

0,36 

- 1,01 

862,17 

6,76 

7727,99 

8,95 

0,04 

6,00 

159958,50 

11,98 

1719,93 

7,45 

12232,77 

9,41 

3,51 

9,41 

 

 

För att undersöka Bitcoins korrelation med OMXS30 under olika marknadssentiment har 

tidsserien delats upp i två kortare tidsperioder, som representerar en bullmarknad och en 

bearmarknad. Med marknadssentiment menas marknadsaktörernas gemensamma 

uppfattningar, prognoser och känslor angående aktiemarknaden (VA Finans 2016).  

Bullmarknaden representerar ett positivt marknadssentiment, och en bearmarknad representerar 

ett negativt marknadssentiment. För att definiera när marknaden befinner sig i de olika 

sentimenten används glidande medelvärdet för de senaste 50 handelsdagarna, MA50, och för 

de senaste 200 handelsdagarna, MA200, för OMXS30. MA200 representerar en långsiktig 

primärtrend och MA50 representerar en medellång sekundärtrend. När dessa två medelvärden 

korsar varandra uppstår ett trendbrott och marknadssentimentet ändras. Om MA50 skär MA200 

underifrån övergår marknaden till en bullmarknad och om MA50 skär MA200 uppifrån övergår 

marknaden till en bearmarknad (Bernhardsson 2002).  
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Figur 2. Bull- och bearmarknad 

 

Källa: Handelsterminalen Infront 

Figur 2 visar OMXS30:s prisutveckling under den studerade perioden, samt de glidande 

medelvärden som använts vid fastställning av bull- och bearperiod. Den tjocka linjen 

representerar MA200 och den tunna linjen MA50. Punkt 1 till 2 i figuren motsvarar 

bullperioden, och punkt 2 till 3 representerar bearperioden.  
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5. Ekonometriskt ramverk 

Många finansiella tidsserier modelleras ofta som ARMA-GARCH-processer, och denna modell 

är ett riktmärke vid prognostisering av framtida värden på finansiella tillgångar. Anledningen 

till ARMA-GARCH-modellens popularitet är att det finns en problematik i att använda metoder 

som exempelvis OLS eller ARIMA-processer, eftersom finansiella tidsserier ofta uppvisar 

ARCH-effekter, vilket enbart kan elimineras genom GARCH-modellering. För att undersöka 

den underliggande korrelationen mellan de tillgångsslag som ingår i studien, tillämpar vi 

asymmetriska GARCH-modeller med exogena variabler.  

5.1 Asymmetrisk GARCH-modell med exogena variabler 

Den asymmetriska GARCH-modellen med exogena variabler består av två delar, en ARMA-

process med exogena förklarande variabler samt en asymmetrisk GARCH-process. ARMA-

processen med exogena förklarande variabler används vid beräkning av modellens 

medelvärdesekvation, och är en vidareutveckling av ARMA-modellen (Chen, Mavris & 

Vidakovic u.å.). ARMA-processen beskriver hur tidigare historiska data för Bitcoins 

avkastning förklarar framtida förändringar i Bitcoins avkastning. De exogena variablerna 

används i ARMA-processen för att undersöka om det finns någon statistiskt signifikant 

korrelation mellan förändringen i avkastning av de valda exogena variablerna, och förändringen 

i avkastning på Bitcoin. ARMA-processen med exogena variabler definieras som 

ARMAX(p,q,b), där p är ordningen av AR-laggar, q är ordningen av MA-laggar och b, är 

antalet exogena förklarande variabler. Processen uttrycks matematiskt som: 

𝑌𝑡 = ∑ 𝜙𝑖𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝜃𝑖𝜀𝑡−𝑖 + ∑ 𝜂𝑖𝑑𝑖

𝑏

𝑖=1

𝑞

𝑖=1

𝑃

𝑖=1

(4) 

GARCH modellen är en vidareutveckling av Engles (1982) ARCH modell och är vanligt 

förekommande vid studier av finansiella tidsseriedata. Finansiella tidsseriedata tenderar till att 

innehålla volatilitetsklustring, vilket uppstår då tidsserien alternerar mellan perioder av låg- och 

hög volatilitet. Volatilitetsklustering kallas även för ARCH-effekter och anses vara ett tecken 

på att de finns korrelation i residualernas högre moment, vilket lättast elimineras genom att 

använda en GARCH modell. Om korrelationen i residualerna samt ARCH-effekterna inte 

modelleras bort, faller antagandet om oberoende och lika fördelade data, vilket kan leda till fel 

vid estimeringen av modellens parametervärden och innebär att resultatet blir opålitligt. 

Korrelation i residualerna samt ARCH-effekter går att upptäcka genom att undersöka Q-
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statistikorna för de standardiserade residualerna samt kvadraten av de standardiserade 

residualerna (Cryer, Chan 2008). Om Q-statistikorna uppnår statistisk signifikans tyder det på 

att det finns korrelation i residualerna samt ARCH-effekter. Korrelation i residualerna samt 

ARCH-effekter elimineras genom att ändra antal ARMA- alternativt GARCH-laggar tills det 

att Q-statistikornas nollhypotes inte går att förkasta. Nollhypotesen för Q-statistikorna är att det 

inte finns någon korrelation i det underliggande datamaterialets residualer, samt att det vid test 

av kvadraten av residualerna inte finns någon korrelation. 

En vanlig egenskap hos finansiella tidsseriedata är att det förväntade värdet på finansiella 

tillgångar, tenderar att vara negativt korrelerad med förändringar i variansen. Negativ 

korrelation mellan väntevärde och varians antyder att risken ökar i samband med negativa 

nyheter och minskar i samband med positiva nyheter. GARCH-modellen tar enbart hänsyn till 

storleken på förändringen av det förväntade värdet på en finansiell tillgång när den beräknar 

den villkorliga variansen. Den tar således inte hänsyn till om förändringen är positiv eller 

negativ. Vid analys av finansiella tillgångar kan det därför vara lämpligt att använda en modell 

där den villkorliga variansen tillåts vara asymmetrisk (Dutta 2014). Den asymmetriska 

GARCH-processen definieras som AGARCH(p,d,q) där p beskriver ordningen av ARCH-

laggar, d ordningen av asymmetriska ARCH-laggar och q ordningen av GARCH-laggar. Det 

matematiska uttrycket för variansekvationen specificeras enligt följande: 

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼𝑡−𝑖𝜀𝑡−𝑖

2 +  𝜆𝑑𝑡−𝑖𝜀𝑡−𝑖
2 + 𝛽𝜎𝑡−𝑖

2  (5) 

För att underlätta modelleringsprocess är Akaikes informationskriterium och Bayes 

informationskriterium två lämpliga test vid val av antal laggar (Cryer, Chan 2008). Akaikes och 

Bayesians informationskriterium används för att rangordna ekonometriska modeller utifrån 

dess kvalitet. 

5.2 Ekonometriska modeller 

Vid val av antal laggar utgick vi ifrån den lagglängd som Akaikes och Bayes 

informationskriterium rekommenderade (se appendix c). Den rekommenderade lagglängden 

var användbar då de resulterade i tre modeller, där Q-statistikorna visade att det inte fanns 

korrelation i residualerna eller ARCH-effekter. Följande ekonometriska modeller används vid 

undersökningen: 
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Modell 1 används för att undersöka hela tidsperioden och definieras som: 

ΔlogBTC𝑡 = 𝛼0 +  𝜙1𝑌𝑡−1 + 𝜃1𝜀𝑡−1 + 𝜂1ΔlogOMXS30t−1 +

𝜂2ΔlogGoldFutureSEKt−1 + 𝜂3ΔBond10yrt−1 + 𝜂4∆𝑈𝑆𝐷/𝑆𝐸𝐾t−1 (6)
 

  

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 +  𝛼𝑡−1𝜀𝑡−1

2 + 𝛼𝑡−2𝜀𝑡−2
2 + 𝜆𝑑𝑡−1𝜀𝑡−1

2 + 𝛽𝜎𝑡−1
2 + 𝛽𝜎𝑡−2

2  (7) 

 

 

Modell 2 används för att undersöka den perioden då marknaden klassificeras som bear och 

definieras som: 

ΔlogBTCBear𝑡 = 𝛼0 + 𝜙2𝑌𝑡−2 + 𝜃2𝜀𝑡−2 + 𝜂1ΔlogOMXS30t−1 +

𝜂2ΔlogGoldFutureSEKt−1 + 𝜂3ΔBond10yrt−1 + 𝜂4∆𝑈𝑆𝐷/𝑆𝐸𝐾t−1 (8)
 

 

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 +  𝛼𝑡−1𝜀𝑡−1

2  + 𝛽𝜎𝑡−1
2  (9) 

 

Modell 3 används för att undersöka den period då marknaden klassificeras som bull och 

definieras som: 

ΔlogBTCBull𝑡 = 𝛼0 + 𝜙2𝑌𝑡−2 + 𝜃2𝜀𝑡−2 + 𝜂1ΔlogOMXS30t−1 +

𝜂2ΔlogGoldFutureSEKt−1 + 𝜂3ΔBond10yrt−1 + 𝜂4∆USD/SEKt−1 (10)
 

  

 

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼𝑡−1𝜀𝑡−1

2 + 𝜆𝑑𝑡−1𝜀𝑡−1
2  + 𝜆𝑑𝑡−2𝜀𝑡−2

2 + 𝛽𝜎𝑡−1
2 (11) 
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6. Resultat 

6.1 Resultat från ekonometriska modeller 

Resultatet av studiens skattade modeller är presenterat i tabell 4. Modell 1 utgår ifrån hela den 

studerade perioden, modell 2 sträcker sig över den tidsperioden där marknadsindex OMXS30 

klassificeras att vara i bear, och modell 3 som representerar den tidsperiod där marknaden 

klassificeras att vara i bull. Anledningen till uppdelningen är att få ett så tillförlitligt resultat 

som möjligt, samt att undersöka om det finns någon skillnad i Bitcoins korrelation med 

aktieindexet OMXS30 under normalperioder och perioder som kännetecknas av en generellt 

negativ trend. Värt att notera är att de ekonometriska modeller som studien specificerat är 

definierade som Log-Log modeller, vilket innebär att resultatet tolkas som procentuella 

förändringar. 
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Tabell 4. Resultat av ekonometriska modeller 

  Modell  

 

Beroende variabel 𝛥logBTC - SEK 

(1) 

Hela perioden 

(2) 

Bear-marknad 

(3) 

Bull-Marknad 

Variabler    

𝛥𝑙𝑜𝑔𝑂𝑀𝑋𝑆30𝑡−1 0,0813 

(1,03) 

0,157 

(1,64) 

-0,00114 

(-0,01) 

𝛥𝑙𝑜𝑔𝐺𝑜𝑙𝑑𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑡−1 0,148 

(1,58) 

0,0490 

(0,27) 

0,377* 

(2,47) 

𝛥𝐵𝑜𝑛𝑑10𝑦𝑟𝑡−1 -0,0127 

(-0,51) 

0,0485 

(1,39) 

-0,0229 

(-0,53) 

𝛥𝑈𝑆𝐷/𝑆𝐸𝐾𝑡−1 -0,00481 

(-0,26) 

0,0644* 

(2,16) 

-0,0708 

(-1,88) 

Konstant 0,00592* 

(2,46) 

0,00562*** 

(16,27) 

0,00233 

(0,96) 

ARMA    

ARt−1 0,979*** 

(184,55) 

  

ARt−2  0,897*** 

(47,58) 

0,809*** 

(6,60) 

MAt−1 -0,947** 

(-89,22) 

  

MAt−2  -1,031*** 

(-117,90) 

-0,745 

(-5,28) 

ARCH    

Archt−1 0,175*** 

(12,87) 

0,334*** 

(4,96) 

0,136*** 

(7,48) 

Archt−2 -0,172*** 

(-12,87) 

  

Saarcht−1 0,000646*** 

(9,35) 

 -0,1116*** 

(-4,12) 

Saarcht−2   0,0130*** 

(5,50) 

Garcht−1 1,733*** 

(98,97) 

0,776*** 

(26,88) 

0,807*** 

(39,16) 

Garcht−2 -0,736*** 

(-42,69) 

  

Konstant 0,00000109 

(1,71) 

0,0000130 

(0,88) 

0,000175*** 

(6,37) 

N 2004 262 825 

t statistics in parentheses 

* p<0,05,  

** p<0,01,  

*** p<0,001 

   

 

Resultatet av de skattade modellerna visar genomgående samma resultat angående Bitcoins 

korrelation med aktiemarknadsindex OMXS30. Modell 1 visar att det inte finns något statistiskt 

signifikant samband mellan förändringen i Bitcoins prisindex och övriga finansiella tillgångar, 

vilket tyder på att Bitcoin i snitt är okorrelerat med dessa. Resultatet visar att förändringen i 

Bitcoins prisindex i snitt är korrelerat med tidigare historiska avkastningsvärden då både AR- 

och MA- laggarna är starkt statistiskt signifikanta. Variansekvationen i modell 1 visar att 
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framtida förändringar i volatilitet går att prognostisera utifrån modellen då samtliga ARCH-, 

SAARCH- och GARCH-laggar är statistiskt signifikant skilda från noll. 

Modell 2 visar att det inte finns något statistiskt signifikant samband mellan förändringen i 

Bitcoins prisindex och förändringar i OMXS30, guldterminer samt tioåriga statsobligationen, 

vilket tyder på att Bitcoin är okorrelerat med dessa tillgångar i tider då marknaden kännetecknas 

av att vara i bear. Resultatet visar även att Bitcoin i snitt är korrelerat med amerikanska dollarn 

i tider då marknaden kännetecknas av att vara i bear, då parametervärdet uppnår statistisk 

signifikans på fem procent. Korrelationen kan anses vara svag då modellen prognostiserar att 

en ökning av värdet av amerikanska dollarn med en procent leder till en ökning i värdet på 

Bitcoin med 0,064 procentenheter, vilket är av ringa ekonomisk signifikans.  

Modell 3 visar likt de tidigare två modellerna att det inte finns något statistiskt signifikant 

samband mellan förändringar i Bitcoins prisindex och OMXS30 då marknaden kännetecknas 

av att vara i bull. Modellen visar även att förändringar i Bitcoins prisindex i snitt är korrelerade 

med förändringar i variabeln goldfuture då parametervärdet uppnår en statistisk signifikans på 

fem procent. Korrelationen kan anses vara medelstark, då modellen prognostiserar att en ökning 

av värdet på variabeln goldfuture med en procent leder till en ökning av värdet på Bitcoin med 

ca 0,38 procentenheter, vilket kan anses vara av viss ekonomisk signifikans.  

6.2 Portföljvalsanalys  

Utifrån de matematiska villkor som presenterades i sektion 3.3, och med hjälp av 

problemlösarfunktionen i Excel, har vi genomfört en portföljvalsanalys bestående av sex 

investeringsportföljer med olika sammansättningar av de tillgångsslag som ingår i studien. 

Ekvation (1) och (2) i sektion 3.3 har använts för att beräkna portföljernas förväntade 

avkastning, viktade standardavvikelse och viktade downside deviation, som förändras beroende 

på vilka vikter de olika tillgångsslagen ges. Downside deviation kommer fortsättningsvis 

benämnas som Sortinoavvikelse, och är det mått på övergripande risk som denna studie 

använder sig av. 

För att fastställa vilka vikter de olika tillgångsslagen ska tilldelas, har vi utgått ifrån 

optimeringsvillkoret att portföljernas övergripande risk ska minimeras. För att följa detta 

optimeringsvillkor har vi programmerat problemlösningsfunktionen i Excel till att fördela 

vikterna mellan tillgångsslagen så att portföljernas viktade downside deviation minimeras. 

Utöver detta optimeringsvillkor har vi programmerat in en rad bivillkor. Det första bivillkoret 
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är att vikterna för varje enskild portfölj ska summera till 100 procent. Det andra bivillkoret är 

att andelen Bitcoin i portfölj 1 och 2 är noll procent. Det tredje bivillkoret är att varje individuell 

tillgång, exklusive Bitcoin, tilldelas minst en procent i vikt. Det sista bivillkoret berör andelen 

Bitcoin i portfölj 3–6. I portföljerna 3 till 6 ökar exponeringen mot Bitcoin gradvis för varje 

portfölj upp till portfölj 6, vilken har samma viktade Sortinoavvikelse som portfölj 1. Analysen 

följer Markowitz (1952) antagande om att en rationell investerare är riskavert och söker hög 

förväntad avkastning, till minsta möjliga risk, och i sektion 7 och 8 analyseras resultatet av 

portföljvalsanalysen och hur det kan tänkas påverka investerares preferenser.  

Portföljvalsanalysen presenteras i tabell 5 och visar de olika portföljerna och dess 

sammansättningar av de olika tillgångarna, vilka är förklarade i procentuella termer av totalt 

kapital. Tabellen visar även portföljernas förväntade avkastning, standardavvikelse, 

Sortinoavvikelse, och Sortinokvot.  

Tabell 5. Sammansättning av portföljer 

Tillgångar   Vikter    
Portfölj (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Bitcoin 0,00 % 0,00 % 1,00 % 2,00 % 5,00 % 10,80 % 

Guld 25,00 % 25,61 % 30,55 % 35,48 % 50,31 % 77,45 % 

OMXS30 25,00 % 14,41 % 11,14 % 7,86 % 1,00 % 1,00 % 

Obligation 25,00 % 2,27 % 3,04 % 3,81 % 6,01 % 9,75 % 

USD/SEK 25,00 % 57,71 % 54,28 % 50,84 % 37,69 % 1,00 % 

Summa 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

       

Ekonomiska mått     Estimat    

F. Avkastning 2,82 % 2,56 % 12,22 % 21,88 % 50,93 % 107,43 % 

V. Sortinokvot 2,63 6,77 29,34 47,11 78,94 100,28 

V.Standardavvikelse 1,64 % 0,70 % 0,77 % 0,85 % 1,12 % 1,73 % 

V.Sortinoavvikelse 1,07 % 0,38 % 0,42 % 0,46 % 0,65 % 1,07 % 

F=Förväntad V=Viktad 

Portfölj 1 är studiens riktmärkesportfölj och visar en portfölj utan Bitcoin, där tillgångarna är 

jämt viktade med 25 procent i respektive tillgång. En likaviktad portfölj används enligt Maillard 

et al. (2008) när en investerare vill ha en jämn riskspridning mellan tillgångarna i sin portfölj, 

för att få ett balanserat utbyte mellan risknivå och diversifiering.  

Med den likafördelade riktmärkesportföljen kan en investerare förvänta sig i genomsnitt 2,82 

procent i avkastning, vilket är den näst lägsta förväntade avkastningen av de olika 

portföljsammansättningarna. Portföljen påvisar utifrån Sortinoavvikelsen en övergripande risk 

på 1,07 procent. Portföljen uppvisar även det lägsta måttet på riskjusterad avkastning då 

Sortinokvoten är 2,63. 
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Portfölj 2 är viktad utifrån optimeringsvillkoret att minimera Sortinoavvikelsen, vilket i detta 

fall resulterar i lägre förväntad avkastning och den lägsta riskexponeringen av de portföljer som 

ingår i analysen. Portföljens övergripande risk är enligt Sortinoavvikelsen 0,38 procent, vilket 

är en minskning jämfört med föregående portfölj. Sortinokvoten för portföljen är 6,77. 

 

Portfölj 3 är den första viktoptimerade portföljen där sammansättningen av tillgångar är utökad 

till att inkludera Bitcoin. Inkluderingen av Bitcoin resulterar i att den övergripande risken ökar 

då Sortinoavvikelsen stiger till 0,42 procent, samt att den förväntade avkastningen ökar till 

12,22 procent. Portföljsammansättningen påvisar även en högre Sortinokvot, vilket visar att 

den förväntade riskjusterade avkastningen utifrån riskexponeringen, är högre än de portföljer 

som inte innehåller Bitcoin.  

Övriga portföljsammansättningar visar effekten av en gradvis ökande exponering mot Bitcoin, 

hur det påverkar viktningen av resterande tillgångar samt dess effekt på den riskjusterade 

avkastningen. Portföljsammansättningarna visar att den gradvisa ökningen av Bitcoin, leder till 

att exponeringen mot OMXS30 och amerikanska dollarn minskar. Sortinokvoten ökar gradvis 

då exponeringen mot Bitcoin blir högre, vilket betyder att den ökade risken kompenseras av 

Bitcoins högre förväntade avkastning. 

I Portfölj 6 ökar exponeringen mot Bitcoin till 10,8 procent av det totala kapitalet och utifrån 

denna exponering, samt övrig viktoptimering, förväntas investeraren erhålla en avkastning på 

107,43 procent. Den övergripande risken för portföljen är nu lika hög som den jämviktade 

riktmärkesportföljen, med en Sortinoavvikelse på 1,07 procent. Portfölj 6 påvisar även den 

högsta riskjusterade avkastningen med en Sortinokvot på 100,28. 
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7. Diskussion 

Resultatet av denna studie ligger i linje med tidigare forskning angående Bitcoins hedge-

möjligheter, då de ekonometriska modellerna visar att Bitcoin i snitt är okorrelerat med svenska 

aktieindex OMXS30 under alla marknadssentiment. Ett intressant faktum är att Bitcoin 

uppvisar en medelstark korrelation med guldet då marknaden befinner sig i bull, vilket ger visst 

stöd åt Dyhrbergs (2016a) argument att Bitcoin påvisar liknande hedge-egenskaper som guld. 

Traditionellt är korrelationen mellan guldterminer och aktiemarknaden negativ, vilket antyder 

att det kan finnas en underliggande negativ korrelation mellan Bitcoin och OMXS30 när 

marknadssentimentet är positivt. Argumentet saknar dock empiriskt stöd utifrån det 

datamaterial som denna studie bygger på. En framtida studie med en längre tidsserie kan vara 

lämplig för att undersöka detta samband. 

Bitcoins hedge-egenskaper kan ha sin grund i effekterna från finanskrisen 2007–2008 och de 

makroekonomiska stabiliseringsåtgärder som infördes i dess efterspel. Finanskrisen ledde till 

att institutioner som Riksbanken började föra en mer expansiv penningpolitik genom att sänka 

styrräntan, vilket i sin tur ledde till att avkastningen på mindre riskfyllda värdepapper minskade. 

Den låga avkastningen på säkrare tillgångar kan ha haft påtvingande effekt på investerare, då 

de måste söka sig till mer riskfyllda investeringar för att skapa avkastning på sitt kapital.  

Den låga avkastningen på mindre riskfyllda tillgångar kan ha bidragit till att öka efterfrågan på 

alternativa finansiella tillgångar, vilket stöds av att antalet transaktioner i Bitcoin ökat markant 

under den undersökta tidsperioden, samt att avkastningen på mindre riskfyllda tillgångar sjunkit 

(se appendix c). Bitcoins fundamentala värde är problematiskt att uppskatta, då det inte finns 

någon väletablerad ekonomisk institution som garanterar tillgångens värde. Problemet med att 

uppskatta Bitcoins sanna värde, gör att det inte går att utesluta att Bitcoins starka prisuppgång 

drivs av rent spekulativa element. Decentraliseringen från traditionella makroekonomiska 

fundament kan vara en bidragande faktor till att Bitcoin i snitt är okorrelerad med övriga 

traditionella finansiella tillgångar. 

Följer man Markowitz (1952) argument om att en investerare vill uppnå så hög förväntad 

avkastning till så låg risk som möjligt, visar denna undersökning att en optimerad portfölj är att 

föredra framför en likafördelad portfölj. Resultatet av portföljvalsanalysen visar att en 

exponering mot Bitcoin kan vara lönsam, då kryptovalutan även vid låga nivåer av exponering 

ger en markant ökning av den förväntade avkastningen. Optimeras portföljen med Bitcoin kan 

den även bibehålla samma risknivå som riktmärkesportföljen, då Bitcoins höga volatilitet 
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kompenseras genom att viktningen av portföljens övriga tillgångar förändras. Enligt våra 

estimat leder korrigeringen av portföljens viktning till att exponeringen mot guld och 

obligationer ökar, då dessa tillgångar är mindre volatila. Ökad exponering mot Bitcoin leder 

även till att andelen amerikanska dollar samt innehavet i OMXS30 index minskar, vilket kan 

anses stödja antagandet om att investerare är riskaverta, då aktier och valutor traditionellt är 

förknippade med risk. Minskningen av amerikansk valuta kan även bero på att Bitcoin handlas 

i amerikanska dollar, vilket per automatik leder till exponering mot valutan. Det kan tolkas som 

att en svensk investerare får en valuta-hedge emot svenska kronan vid en investering i Bitcoin. 

Sammantaget visar studien att Bitcoin uppvisar hedge-egenskaper mot svenska 

aktiemarknadsindex OMXS30, och att valutan fungerar som instrument för att öka den 

förväntade avkastningen i en viktoptimerad portfölj. 

Studien skulle kunna breddas genom att utöka antalet finansiella tillgångar i syfte att få ett 

bredare investeringsunderlag. Det kan även vara lämpligt att replikera studien i framtiden när 

Bitcoin hunnit genomgå flera konjunkturcykler, då tillgängligheten på data över en längre 

tidsperiod kan ge ett mer tillförlitligt resultat. Fler studier kring fler kryptovalutor kan vara 

aktuellt då fenomenet är relativt nytt och nya kryptovalutor tillkommer med tiden. Studien kan 

även replikeras utifrån ett europeiskt perspektiv för att undersöka Bitcoins hedge-egenskaper 

utifrån EU:s inre marknad då det saknas studier utifrån denna miljö.  
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8. Slutsats 

Sammantaget visar studien att Bitcoin i genomsnitt är okorrelerad med svenska 

aktiemarknadsindex OMXS30, då de ekonometriska modellerna visar att parametervärdet för 

variabeln OMXS30 inte är statistiskt signifikant skild från noll under något marknadssentiment. 

Avsaknaden av korrelation gör att Bitcoin uppfyller villkoret för att vara en hedge, då den 

främsta egenskapen för en hedge-tillgång är att den i genomsnitt är okorrelerad med andra 

tillgångar i portföljen. Studien visar att om en portfölj optimeras i syfte att minimera risken och 

öka den förväntade avkastningen, kan en inkludering av Bitcoin vara lämplig, då det är möjligt 

att uppnå högre förväntad avkastning till samma risk som riktmärkesportföljen där Bitcoin inte 

är inkluderad.  

Portföljoptimeringen visar att en investerare som vill öka sin förväntade avkastning bör 

inkludera Bitcoin, då en optimerad portfölj utan Bitcoin i princip bara minimerar risken, men 

lämnar den förväntade avkastningen minimalt förändrad. När Bitcoinexponeringen uppnår ca 

elva procent är den optimerade portföljen och riktmärkesportföljen utsatta för samma nivå av 

övergripande risk, med skillnaden att den optimerade portföljen med Bitcoin har ca 37 gånger 

högre förväntad avkastning.  

Slutsatsen av studien är att en investerare med en väldiversifierad portfölj kan tvingas att 

förändra sina preferenser angående traditionella tillgångsalternativ, samt kryptovalutor för att 

optimera sin investeringsportfölj. Investeringar i Bitcoin möjliggör för en riskavert investerare 

att öka den förväntade avkastningen, samt behålla en relativt låg nivå av risk. Detta är möjligt 

eftersom portföljoptimeringen bidrar till att dämpa den övergripande risken genom att 

kompensera Bitcoins höga risknivå med ökade investeringar i guld och statsobligationer. Ur ett 

riskkompenseringsperspektiv bidrar Bitcoin till att öka Sortinokvoten, vilket visar att måttliga 

nivåer av exponering mot Bitcoin ger hög riskjusterad avkastning. Resultatet ska dock tas med 

viss försiktighet då tidigare studier visat att Bitcoins prisutveckling till stor del styrs utav 

spekulationer, vilket i kombination med avsaknaden av stöd från traditionella ekonomiska 

institutioner gör att det är svårt att prognostisera Bitcoins framtid. 
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10. Appendix 

10.1 Appendix A 

 

Downside deviation 

 

√
1

𝑁
 ∑(𝑀𝑖𝑛 (0, 𝑋𝑖 − 𝑇))2

𝑁

𝑖=1

(12) 

Där 𝑋𝑖 är avkastningen på den i:te tillgången, N är antal observationer och T det 

förutbestämda avkastningskravet.  

Härledning av ekvationer till portföljviktning 

Viktad förväntad avkastning:  

𝐸(𝑅) = 𝑊1 ∗ 𝐸(𝑅1) + 𝑊2 ∗ 𝐸(𝑅2) + 𝑊3 ∗ 𝐸(𝑅3) + 𝑊4 ∗ 𝐸(𝑅4) + 𝑊5 ∗ 𝐸(𝑅5)                 (13) 

Uttryck för kovarians: 

                                                         𝜎𝑖𝑗 = 𝐸{[𝑅𝑖 − 𝐸(𝑅1)][𝑅𝑗 − 𝐸(𝑅𝑗)]}                                     (14) 

Omskrivning av uttryck för kovarians ger: 

𝜎𝑖𝑗 = 𝜌𝑖𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗 (15) 

Uttryck för den viktade variansen. 

𝑉(𝑅) = ∑ 𝑊𝑖
2𝑉(𝑋𝑖)

𝑁

𝑖

+ 2 ∑ ∑ 𝑊𝑖𝑊𝑗𝜎𝑖𝑗

𝑁

𝑖>1

𝑁

𝑖=1

(16) 

Skriver om uttrycket då variansen av Ri är detsamma som σij. 

𝑉(𝑅) = ∑ ∑ 𝑊𝑖𝑊𝑗𝜎𝑖𝑗

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

(17) 

Förväntad avkastning för den viktade portföljen: 

𝐸(𝑅) = ∑ 𝐸(𝑅𝑖)𝑊𝑖

𝑁

𝑖=1

(18) 

Vi använder µ som det förväntade värdet av σij som är kovariansen mellan Ri och Rj. 

𝐸(𝑅) = ∑ 𝑊𝑖𝜇𝑖

𝑁

𝑖=1

(19) 

Variansuttrycket för portföljen. 

𝑉 = ∑ ∑ 𝜎𝑖𝑗𝑊𝑖𝑊𝑗

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

(20) 
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10.2 Appendix B 

Tabell 6. Avkastning 

År Bitcoin SEK OMXS30 Guldtermin SEK Statsobligation 10 år USD/SEK 

2010 241 % 11,89 % 9,42 % 2,74 % -9,02% 

2011 1408 % -16,06 % 13,29 % 2,60 % 2,92% 

2012 144 % 10,54 % 0,74 % 1,59 % -5,82% 

2013 5545 % 20,66 % -28,87 % 2,12 % -0,88% 

2014 -50 % 9,87 % 18,90 % 1,72 % 21,06% 

2015 49 % -1,21 % -3,15 % 0,72 % 8,40% 

2016 141 % 4,95 % 17,75% 0,54 % 7,96% 

2017 1253 % 3,94 % 2,53 % 0,65 % -9,95% 

2018 -38 % -5,10 % 3,22 % 0,85 % -0,15% 

Genomsnitt 966% 3,76% 4,39% 1,50% 1,62% 

 

10.3 Appendix C 

Figur 3. Antal Bitcoin transaktioner per dag  

 
Källa: Blockchain.info (2018) 

 

Figur 4. Ränteutveckling för statsskuldväxel med 3 månaders löptid  

 

Källa: Riksbanken (2018) 
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Tabell 7. Dickey-Fuller test 
Modell  Z(t) 1 % Kritiskt värde 5 % Kritiskt värde 10 % Kritiskt värde 

1 -19.752 -3.96 -3.41 -3.12 

2 -9.177 -3.99 -3.43 -3.13 

3 -12.937 -3.60 -3.41 -3.12 
Mackinnon approximerade p-värden för Z(t) = 0.000  

 

Tabell 8. Akaike’s informationskriterium och Bayes informationskriterium 

Modell Lagg AIC BIC 
1 1 – 6172 – 6099 

2 1 – 1044 – 1009 

3 1 – 2661 – 2605 

 


