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Sammanfattning 

I nära tio år har främst amerikanska placerare utnyttjat strategin carry trade för att skapa 
positiva avkastningar. Strategin innebär att lån tas på en marknad med låga räntor för att 
sedan placeras på en annan marknad med högre räntor. Det är främst de japanska och 
amerikanska räntemarknaderna som har använts.  

Syftet med uppsatsen är att utreda om det går att få en positiv avkastning vid carry trade-
affärer. Vi kommer även att belysa vilka risker som uppstår vid dessa investeringar, samt 
undersöka vad som kan göras för att minimera de risker som uppstår. Genom att studera andra 
länder med betydande räntedifferenser vill vi även utreda om denna strategi går att tillämpa på 
andra ränte- och valutamarknader än Japan och USA. 

För att uppfylla syftet har en kvantitativ studie genomförts baserad på sekundärdata, där vi 
skapat olika fiktiva affärer över tre tidsperioder för att kunna räkna ut och jämföra 
avkastningar. Vi har även undersökt olika hedgingstrategier för att se om det är något som en 
aktör kan använda sig av på ett effektivt sätt vid nämnda affärer.  

I teorikapitlet tar vi upp två relevanta teorier för arbetet, uncovered interest rate parity och 
covered interest rate parity. Den första teorin säger att om två länders räntor skiljer sig åt 
förväntas växelkursen mellan ländernas valutor att på sikt helt och hållet ta ut ränteskillnaden. 
Den andra teorin säger att en riskfri investering, oavsett land, alltid ska ge samma avkastning.  

Resultatet från undersökningen visar att teorin uncovered interest rate parity stämmer dåligt 
överens med vår empiri. I studien har vi funnit att det är möjligt att skapa positiva 
avkastningar om affärerna är riskfyllda. Covered interest rate parity motsvarar däremot 
empirin i mycket hög grad. Undersökningen har inte resulterat i några lämpliga metoder att 
använda för att hedga carry trade-affärer mot valutarisken. Studien visar även på att det går att 
göra lyckade carry trade-affärer på andra marknader än Japan och USA.  
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1. Inledning 

I nedanstående kapitel kommer vi att presentera bakgrunden till vårt val av uppsatsämne.  
Vi ämnar föra in läsaren på det område som har fångat vår uppmärksamhet och vad som vi 
anser gör strategin ”carry trade” så intressant.  

1.1 Problembakgrund 1

I snart tio år har placerare, då främst i USA, tjänat pengar på vad som kallas ”carry trade”, 
vilket innebär att man lånar pengar i länder med låg ränta och investerar där räntan är högre. 
Oftast har dessa affärer skett genom att hedgefonder och valutahandlare lånat i japanska yen 
för att finansiera köp av dollardenominerade räntepapper som ger en högre ränta. Som ett 
exempel ger en japansk tioårig obligation en ränta på 1,7 % medan motsvarande amerikanska 
papper ger 4,7 %, där skillnaden på kortare papper är ännu större. De senaste åren har 
placeringar som dessa gett en ännu högre avkastning då den japanska yenen har försvagats. 
Det finns även fler länder med låga räntor som har varit populära bland investerare, 
exempelvis Schweiz och Sverige. De mest populära högränteländerna är Australien, Nya 
Zeeland, Storbritannien och USA.  

1.2 Problemområde 
   
Problemet med carry trade-placeringar är att investerare inte bara är beroende av de olika 
ländernas räntor utan i hög grad även av valutakurserna.2   

Japan har i många år lidit av en svag ekonomi som nu börjar se ut att vara på rätt väg. Det är 
den svaga ekonomin som har resulterat i en rad räntesänkningar som lett fram till dagens låga 
ränta. Problemet som har väckts på senare tid är att den japanska ekonomin börjat gå bättre 
och den japanska centralbanken befaras höja räntan vilket skulle stärka yenen och i sin tur 
oroa alla carry traders.3   

Under flera år har den här typen av affärer betraktats som relativt säkra och många 
hedgefonder sitter idag på tunga placeringar upplånade i yen som nu riskerar att bli 
förlustaffärer när yenen stärks. Ingen vet exakt hur mycket pengar det rör sig om, men det är 
utan tvekan tillräckligt för att hela marknaden ska bli orolig. Denna nervositet har en tendens 
att smitta av sig till andra marknader, däribland världens börser, där många placerare för 
säkerhets skull realiserar sina gjorda kursvinster genom att sälja aktier vilket får till följd att 
börserna sjunker. Det påstås dessutom att det finns aktörer på världens börser som helt enkelt 
finansierar sina aktieköp genom att låna i yen. När yenen ökar i värde är dessa aktörer snabba 
att sälja av sina tillgångar för att snabbt betala tillbaka lånet och begränsa valutaförlusten.4

                                                
1 Affärsvärlden nr 10, 7 mars 2007, s 50-51 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 



4

1.3 Problemformulering 

Går det att, i motsats till vad teorin säger, få en positiv avkastning genom carry trade-affärer? 
Är fenomenet specifikt för Japan och USA eller fungerar strategin även för andra länder med 
stora räntedifferenser? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda om det går att få en positiv avkastning vid carry trade-
affärer, dels genom att studera historiska utfall och dels genom att fiktivt terminssäkra nutida 
carry trade-affärer. Vi kommer även att belysa vilka risker som uppstår vid dessa 
investeringar, samt undersöka vad som kan göras för att minimera de risker som uppstår. 
Genom att studera andra länder med betydande räntedifferenser vill vi även utreda om denna 
strategi går att tillämpa på andra ränte- och valutamarknader än Japan och USA. 

1.5 Avgränsningar 

Vi avgränsar oss till att undersöka följande länders valutor och växelkurser: Japan, Schweiz, 
USA, Australien och Nya Zeeland. I denna studie kommer vi inte att ta hänsyn till 
transaktionskostnader eller skatter. Vi kommer heller inte att ta hänsyn till kreditvärdigheten 
för olika investerare. Ytterligare en avgränsning är att vi inte försöker förklara de 
bakomliggande faktorer som styr växelkurser.  
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2. Metod 

I metodavsnittet av uppsatsen kommer vi att presentera de tillvägagångssätt som vi använt 
oss av i genomförandet av uppsatsen. Avsnittet ämnar ge läsaren en inblick i hur vi har gått 
tillväga för att komma fram till våra slutsatser i uppsatsen. Vi kommer att presentera och 
motivera de olika val vi har gjort. 

2.1 Metodfilosofi 5

Inom metodvalet finns det två huvudvägar för vilken forskningsfilosofi som forskaren väljer; 
positivism och hermeneutik. Dessa två metoder skiljer sig åt vad gäller olika tillvägagångssätt 
för insamling av data och sammanställning av resultat, men den ena metoden utesluter inte 
den andra.  

Positivismen grundar sig på att forskaren är objektiv och hela tiden är neutral vid insamlingen 
av data, vilket innebär att forskaren ställer sig utanför sina egna åsikter. Inom det 
positivistiska synsättet är forskaren mest intresserad av hypoteser, vilka verifieras eller 
falsifieras, för att därefter dra slutsatser om ämnet som studeras.  

Inom hermeneutiken förespråkas helheten och den utgår från ett holistiskt perspektiv. Vad 
som menas är att det är viktigare att förstå och se helheten än de enskilda delarna. Inom 
hermeneutiken är forskaren inte ute efter att generalisera på samma sätt som inom 
positivismen. Istället anses det att världen ständigt förändras och det som beskrivs idag kan se 
helt annorlunda ut imorgon. 

Vi kommer i denna uppsats använda oss av det positivistiska synsättet då vi har för avsikt att 
testa hypoteser och se om resultatet kan generaliseras.  

2.2 Vetenskaplig ansats 

Valet av vetenskaplig ansats är viktigt då det avgör relationen mellan teori och empiri. Den 
deduktiva ansatsen innebär att forskaren utgår från en teori och insamlar data för att testa om 
hypotesen är sann. Den induktiva ansatsen består av att forskaren samlar in data för att skapa 
ny teori. De två nämnda ansatserna är de vanligaste men kan även kombineras med varandra, 
även kallad abduktion.6

Deduktion innebär att utifrån teorin generera hypoteser som testas på empirin. Undersökaren 
vill skapa en hypotes utifrån teorin och förklara ett samband mellan variablerna. Det gör att 
den teori som finns tillgänglig avgör vad som kommer att samlas in till undersökningen. Det 
handlar om att stödja eller förkasta dessa teorier genom att pröva dem på verkligheten. Då en 
teori testas är det viktigt att författaren behandlar det insamlade materialet med objektivitet för 

                                                
5 Wallén G. Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 1996, s 26 ff 
6 Saunders M.  m. fl. Research methods for business students, 2007, s 117 ff 
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att nå ett resultat som inte är vinklat av forskarens åsikter. Oftast används kvantitativ data men 
deduktion går även att genomföra med kvalitativ data.7

Den induktiva ansatsen handlar om att upptäcka. Forskaren studerar först sitt område i 
empirin för att sedan utifrån denna forma en teori. Ansatsen innebär att forskaren måste ställa 
sig utanför de teorier som finns tillgängliga och skapa egna teorier och antaganden. Ofta är 
det svårt då forskarens bedömningar och tankar kan färgas i den teori som skapas. Ansatsen 
kännetecknas av att forskaren är en del av processen i skapandet av teori.8

Vi har valt att använda oss av den deduktiva ansatsen. Vi kommer att utifrån vår insamlade 
empiri testa den befintliga teorin för att sedan försöka falsifiera eller verifiera teorin.  

2.3 Undersökningsinriktningar 9

Undersökningar har olika mål och förutsättningar och kan läggas på olika nivåer. För att 
kategorisera dessa finns följande begrepp: 

Explorativ  – Den explorativa (utforskande) inriktningen används när förkunskaperna är 
begränsade, om det är ett nytt problemområde eller om det finns begränsat med befintlig teori. 
En explorativ studie är att föredra när forskaren försöker klargöra förståelsen för ett problem.  

Deskriptiv  – Den deskriptiva (beskrivande) inriktningen används för att söka data om 
välspecificerade frågeställningar. Deskriptiv kan förklaras genom att det återger en 
sanningsenlig presentation av en situation, person eller händelse.  

Förklarande – Vid den förklarande inriktningen kartläggs orsak/verkan-samband, varför 
något förhåller sig som det gör. 

Förutsägande – Den förutsägande inriktningen används för att säga något om den framtida 
utvecklingen. 

Vi kommer att genomföra en explorativ studie då ämnet vi valt att skriva om är relativt nytt 
samt att vi inte funnit någon aktuell litteratur gällande området. 

2.4 Datamaterial 

För att genomföra en studie behöver en mängd olika data samlas in för att skapa en grund till 
undersökningen. Det finns två typer av data som kan anses vara relevanta i sammanhanget; 
primärdata och sekundärdata. Insamlingen av data kan exempelvis ske med hjälp av litteratur, 
intervjuer eller artiklar.10

                                                
7 Patel, Davidson, Forskningsmetodikens grunder,  2003, s 23 ff. 
8 Halvorsen K. Samhällsvetenskaplig metod, 1992, s 78 ff. 
9 Saunders M.  m. fl. Research methods for business students, 2007, s 132 ff. 
10 Dahmström K. Från datainsamling till rapport, 2000, s 59 ff  
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2.4.1 Primärdata 

När forskaren själv samlar in data kallas det för primärdata. Primärdata kan bestå av 
stimulidata eller icke stimulidata. Det första innebär att forskningsobjektet har varit utsatt för 
avsiktlig påverkan från forskarens sida i samband med insamlingen av data. Exempel på 
stimulidata kan vara intervjuer och enkätundersökningar. Övrig data kallas för icke 
stimulidata och består av observationstekniker och indirekta tekniker.11

2.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som redan är insamlad av någon annan. När en studie använder sig av 
sekundärdata är det viktigt att se till reliabiliteten (se avsnitt 2.6) då informationen är insamlad 
i ett annat syfte. Ett problem som kan uppstå med sekundärdata är att det kan vara svårt att 
hitta den information som söks.12  

Sekundärdata kan delas upp i tre olika typer av data; processdata, bokföringsdata och 
forskningsdata. Processdata uppstår i samband med kontinuerliga händelser i samhället och 
kan exempelvis utgöras av tidningsartiklar, arkiv och rapporter. Bokföringsdata framställs i 
samband med registrering och styrning. Exempel på denna typ av data är 
företagsredovisningar, offentliga och privata registerdata och kyrkoböcker. Forskningsdata är 
data som andra forskare har samlat in.13

Vi kommer enbart att använda oss av sekundärdata i uppsatsen i form av tidskrifter, 
internetartiklar, kurslitteratur samt historiska och aktuella växelkurser och räntor.  

2.4.3 Kvalitativ data 

Den kvalitativa metoden syftar till att ge en djupare förståelse för problemet som undersöks. 
Datainsamlingen sker ofta genom observationer och intervjuer på fältet. Först efter 
datainsamlingen struktureras den. Datainsamlingen ger mycket information om få 
studieobjekt.14

                                                
11 Andersen I. Den uppenbara verkligheten 1998, s 150 ff. 
12 Saunders M.  m. fl. Research methods for business students, 2007, s 246 ff 
13 Andersen I. Den uppenbara verkligheten 1998, s. 150 ff. 
14 Wallén G. Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 1996, s 63
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2.4.4 Kvantitativ data 

Vid användning av kvantitativa metoder är syftet att förklara orsakerna till de fenomen som 
studeras.15 Kvantitativa data är mätbara och uttrycks i siffror och andra måttenheter. Exempel 
på dessa är ålder, inkomst, priser och betyg.16

I denna uppsats använder vi oss enbart av kvantitativ data i form av växelkurser och räntor.  

2.5 Tillvägagångssätt 

Båda författarna är privat intresserade av börsen och aktiemarknaden och läser därför ofta 
finansiella nyheter. Under våren läste vi en artikel om att ”carry trade-handel” påverkar 
börsen i relativt stor utsträckning. Då ingen av oss hört talas om begreppet tidigare kändes det 
som ett intressant ämne att fördjupa sig i.  

Vi hittade teorier som säger att affärer som dessa inte ska kunna resultera i vinst och bestämde 
oss för att testa teorierna, då affärer som dessa uppenbarligen förekommer. Vi valde två 
lågränteländer och tre högränteländer för att genomföra affärerna i. För att nå en högre 
reliabilitet och validitet valde vi att genomföra affärerna vid tre olika tidsperioder.  

Vi samlade in data för räntor och växelkurser från olika ekonomisidor på Internet. Utifrån 
dessa data räknade vi ut avkastningar för de olika carry trade-affärerna.  

Vad gäller valet av tidsperioder så har vi läst en artikel där det stod att amerikanska placerare 
har gjort dessa typer av affärer i omkring tio år. Vi valde då att titta omkring tio år tillbaka 
och fick genom en slumpvalstabell fram basåren 1998, 2002 och 2004. Vad gäller för 
tidsperioderna vid korrelationshedgingen valde vi att studera korrelationerna över ett, tre och 
fem år tillbaka. Detta för att se om korrelationen ändrades över tiden. 

I analysen jämförde vi vår empiri med de valda teorierna för att i slutsatsen presentera de 
resultat vi kommit fram till.  

2.5.1  Motivering av länder, tidsperioder och ränto r 

2.5.1.1 Länder 

De fem länder som vi har valt ska ingå i studien har alla stora valutor med hög omsättning och 
har välanvända låne- och placeringsmarknader. Vi anser att dessa fem länder är tillräckligt för 
att ge en god bild av huruvida carry trade-strategin är möjlig att använda i praktiken. 

                                                
15 Andersen I. Den uppenbara verkligheten, 1998, s 31 
16 Saunders M.  m. fl. Research methods for business students, 2003, s 327 ff 
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2.5.1.2 Tidsperioder 

Under denna studie har vi granskat tre olika tidsperioder för carry trade-affärerna: 1998, 2002 
och 2004. För affärerna med terminshandel har vi använt oss av halvåriga och ettåriga 
placeringar.   

2.5.1.3 Räntor 

Ett problem som vi stötte på under datainsamlingen var att de aktuella ländernas låne- och 
placeringsräntor ofta hade olika löptid. De mest frekventa placeringsräntorna har varit treåriga 
och därför har vi valt att alltid placera i tre år för att göra jämförelsen i analysen rättvis och 
tydlig. I de fall där vi inte haft treåriga räntor har vi använt oss av kortare räntor och 
omplacerat respektive lånat om för att göra investeringarna treåriga.   

Som Schweiz låneränta valde vi en statlig obligation (Swiss Confederation Bond).17 Då vi för 
Schweiz hade problem med att hitta en lämplig utlåningsränta beslutade vi i samråd med vår 
handledare att använda en statlig obligationsränta då dessa räntor inte nämnvärt skiljer sig 
från utlåningsräntorna. För Japan valde vi en ettårig låneränta (short-term prime lending 
rate).18 Den valda räntan är en genomsnittsränta för de sex största bankerna i Japan.  

För USA valde vi en treårig statlig nollkupongränta (Treasury constant maturity).19

Placeringsräntan för Australien som vi använt oss av är en treårig statlig obligation 
(Government bond).20 För Nya Zeeland valde vi en sexmånaders placeringsränta (deposit 
rate).21

Alla länders räntor (låneräntor och placeringsräntor) utom USA:s är genomsnittsräntor för 
aktuell månad men för USA använder vi oss av dagliga räntor. Anledningen till detta är att det 
bara var USA som presenterade dagliga historiska räntor. 

Alla valda räntor är riskfria och ses som säkra då instrumenten är statliga i länder som anses 
vara stabila.  

2.6 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär tillförlitligheten hos en källa, vilket kan förklaras med frågorna; skulle 
upprepade intervjuer och liknande observationer utförda av andra forskare nå liknande 
resultat? Skulle undersökningen nå samma resultat vid ett annat tillfälle? Reliabiliteten kan 
påverkas av hur frågor är ställda till en respondent. Miljö, omgivning och sinnestämning kan 
även påverka utfallet.22

                                                
17 http://www.snb.ch/en/iabout/stat/statpub/statmon/stats/statmon/statmon_E3, hämtat 2007-04-10 
18 http://www.boj.or.jp/en/type/stat/dlong/fin_stat/rate/prime.htm, hämtat 2007-04-10 
19 http://www.federalreserve.gov/Releases/h15/data.htm, hämtat 2007-04-10 
20 http://www.rba.gov.au/Statistics/Bulletin/index.html, hämtat 2007-04-10 
21 http://www.rbnz.govt.nz/statistics/exandint/b2, hämtat 2007-04-10 
22 Saunders M.  m. fl. Research methods for business students, 2007, s 149 f 
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Vi anser att andra forskare skulle nå liknande resultat som vi gjort då vi använt oss av 
historiska data, som är tillgängliga för allmänheten, i våra beräkningar. Vid frågan om ett 
annat tillfälle för undersökningen påverkar resultatet beror det på hur man tolkar annat 
tillfälle. Om vi tolkar det som att undersökningen görs i framtiden med samma basår som vi 
använt oss av, anser vi att resultatet skulle vara detsamma. Om vi däremot tolkar det som att 
andra basår skulle väljas så skulle underlaget som resultatet baseras på att skilja sig åt. 
Däremot måste det inte betyda att resultatet skulle bli annorlunda. Sammanfattningsvis anser 
vi att reliabiliteten i vår studie är hög.  

2.7 Validitet 

Validitet kan förklaras med resultatets överensstämmelse med verkligheten, att det som mäts 
är det som ämnas mätas. Ju mer noggrann mätning, desto högre blir validiteten.23 Beroende på 
vilken typ av studie som valts bedöms validiteten på olika sätt. I en kvantitativ studie kan 
studien bedömas av insatta personer. En triangulering kan även genomföras, det vill säga en 
jämförelse mellan olika källor. Även i en kvalitativ studie avgörs validiteten genom 
triangulering. De personer som är med i studien bör godkänna materialet. Det är även viktigt 
att undersökarens kollegor granskar forskningen under processen.24

I studien har vi använt oss av fiktiva carry trade-placeringar mellan flera olika länder, för att 
göra mätningen mer trovärdig. Dessutom har vi använt oss av olika mätperioder för att minska 
risken för slumpens påverkan för att få ett mer tillförlitligt underlag.  

2.8 Generalisering 

Generalisering kallas även för extern validitet och beskriver i vilken utsträckning resultatet är 
generaliserbart gentemot andra studieobjekt.25  

Vi anser att resultatet i viss mån kan generaliseras i vår studie. I flera fall har vi funnit 
liktydiga resultat men vi känner inte slumpens påverkan. Dessutom är våra resultat inte 
statistiskt säkerställda.  

2.9 Källkritik 

Källorna vi använt oss av i teorin är alla skrivna av välkända personer inom ämnet 
finansiering som även använts som kurslitteratur vid Örebro Universitet. De källor som vi 
använt oss av för att hitta aktuella låne- och placeringsräntor är alla olika riksbanker för 
respektive land, vilket av oss anses som mycket trovärdiga källor. De historiska växelkurserna 
har vi hittat genom att använda sökmotorer på Internet. Vi ser ingen anledning till att 

                                                
23 Ejvegård R. Vetenskaplig metod,  2003, s 73 f 
24 Saunders M.  m. fl. Research methods for business students, 2007, s 150 f 
25 Ibid. s 151 f 
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informationen från dessa sidor skulle vara felaktig, då vi inte kan se vinningen i att publicera 
felaktiga uppgifter. Då vi gjorde fiktiva avistaaffärer med terminssäkring använde vi en 
internetkälla26 som vi inte heller har någon anledning att misstänka som felaktig.  

                                                
26 http://www.fxstreet.com/rates-charts/forward-rates, hämtat den 2007-04-26 
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3. Teori 

Nedan kommer vi att redogöra för de teorier som vi kommer att behandla i uppsatsen. Vi 
kommer även att presentera begreppet risk, samt olika hedgestrategier som är möjliga att 
använda sig av för att minska valutarisken vid carry trade-affärer. 

3.1 Uncovered Interest Rate Parity (UIRP) 

UIRP är en placeringsstrategi som involverar tre olika marknader och två valutor; 
avistamarknaden för utländska valutor, valutamarknaden för valuta x och valutamarknaden 
för valuta y. Målet för en carry trade-investerare är att göra en vinst genom att låna i en valuta 
och placera i en annan. Vid tid för förfall löses lånet med de placerade medlen till en ny 
avistaväxelkurs. Det är till stor del den framtida avistakursen som avgör avkastningen på 
affären. Om den underliggande valutan för placeringen inte deprecieras mer än 
räntedifferensen mot den underliggande valutan för lånet så kommer vinst att göras. Den här 
strategin uppfyller inte definitionen för arbitrage eftersom den inte är riskfri27. Teorin säger 
däremot att det inte ska gå att tjäna pengar genom att placera i länder med olika räntor. Om 
räntorna mellan länderna skiljer sig åt förväntas växelkursen mellan ländernas valutor på sikt 
att helt och hållet ta ut ränteskillnaden.28

Nedan illustrerar vi ett exempel där vi antingen kan placera våra lånade yen i Japan eller i 
USA. 

  JAPAN    USA 
       
Ettårsränta  r    r* 

Växelkurs      ¥*S 
    Köp $ för ¥*S  $(1/S) 

Placerat  ¥  Placera $(1/S)  $(1/S) 

    Förväntad växelkurs  ¥S^e 
    Sälj $ till kurs ¥S^e   
Förväntad 
avkastning  ¥(1+r)  

Förväntad 
avkastning  ¥(1+r*)(S^e/S)

Tabell 1, teorin bakom UIRP29

Placerar vi i Japan får vi efter ett år r)(1*¥ +  och placerar vi i USA får vi 
S

eS^
*r*)¥(1+ . 

Om ovanstående inte gäller utan 

om:
S

eS^
*r*)(1*¥r)(1*¥ +>+   så placera i Japan 

eller om: 
S

eS^
*r*)(1*¥r)(1*¥ +<+   så placera i USA 

                                                
27 Moosa I. International Financial Operations, 2003, s 39 
28 Copeland L. Exchange rates and international finance, 2005, s 82 ff 
29 Ibid. s 82 ff 
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=+ r)¥(1
S

eS^
*r*)(1¥ +    

betyder jämvikt enligt UIRP 

Om vi manipulerar formlerna får vi:  

)^1(**)1()1( esrr ∆++=+

esresrr ^*^*1)1( ∆+∆++=+

Slutligen får vi err s^* ∆=

vilket är formeln för UIRP där tolkningen är: den inhemska räntan ska på sikt vara lika 
mycket högre (lägre) som den förväntade deprecieringen (apprecieringen) av den inhemska 
valutan, jämfört med den utländska räntan och valutan. 30

I tabellen nedan har vi ställt upp ett sifferexempel enligt vad teorierna säger, där 
konverteringen tillbaka till ¥ gör att ränteskillnaden mellan länderna elimineras i 
nettovinsten.31 

Japan   USA Växelkurs 
      
      
Ettårsränta 5%   6%  
      

Låna ¥1000   ¥1000 
 Köp $ för ¥ $10 ¥100=$1 

Placera ¥1000   $10  
      
Värde vid förfall ¥1050   $10,6  
      
   Köp ¥ för $ ¥1050 $1= ¥99,057 
      
Återbetalning 
lån ¥1050   ¥1050  
      
Avkastning 0%   0% 

Tabell 2, teorin bakom CIRP32

S ==
$10

¥1000
100 

Se = =
$10,6

¥1050
 99,0566 som är den förväntade växelkursen efter ett år 

                                                
30 Copeland L. Exchange rates and international finance, 2005, s 82 ff 
31 Ibid. s 82 ff 
32 Ibid. s 82 ff 
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3.2 Covered Interest Rate Parity (CIRP) 

CIRP liknar UIRP men med undantaget att den även involverar terminsmarknaden, vilket gör 
att strategin är riskfri. Målet för en carry trade-investerare är att göra en riskfri vinst genom att 
låna i en valuta och placera i en annan, samtidigt som placeraren skyddar sig genom att 
terminssäkra lånet. Vid tid för förfall löses lånet till det förutbestämda terminspriset och ett 
eventuellt överskott från placeringen är arbitragevinsten. Affären är riskfri då alla variabler är 
kända när affären initieras.33

Då det finns länder vars räntor signifikant skiljer sig åt skulle en placerare vilja terminssäkra 
sin placering för att på så sätt eliminera valutakursrisken som uppstår. CIRP säger att oavsett 
vilket land placeringen görs i så ska avkastningen vara densamma.34

Enligt CIRP har vi följande formel för placering med terminssäkring: 

S

F
rr **)1()1( +=+    

där F är terminskursen och S är avistakursen för valutan.   
  
Vi ser att den inhemska räntan ska vara lika stor som den utländska multiplicerat med kvoten 
mellan terminskursen och nuvarande växelkurs, och således försvinner ränteskillnaden så fort 
investeraren väljer att terminssäkra sin placering.35

F/S kan vi skriva om som f
S

F +≡ 1  

vilket vi kan skriva om till: 

)1(**)1()1( frr ++=+       

= frfr **1 +++

Slutligen får vi frr += * 36

                                                
33 Moosa I. International Financial Operations, 2003, s 19 
34 Copeland L. Exchange rates and international finance, 2005, s 90 ff 
35 Ibid. s 90 ff 
36 Iibid. s 90 ff 



15

Nedan visar vi ett räkneexempel på hur CIRP fungerar enligt teorin, där terminspriset på JPY 

är: F = =
$10,5

¥1020
 97,14 

Ränta 
(%)  Växelkurs

Värde i 
JPY  

Värde i 
USD 

        
Låna i Japan 2    1000   
        
Växla till USD   ¥100=$1    10 
        
Köp JPY på termin   ¥97,14=$1     
        
Placera i USA 5       
        
Värde vid förfall       10,5 
        
Återbetalning av 
lån     1020  10,5 
        
Avkastning       0,00% 

Tabell 3, räkneexempel för terminspriser 

Figur 1 visar icke-arbitrageförhållandet. Alla punkter ovanför 45°-linjen antyder att det finns 
arbitragetillfällen genom att låna till r och placera till r*. Punkterna under linjen antyder att 
det finns arbitragetillfällen genom att låna till r* och placera till r. 

Figur 1, icke-arbitrage förhållandet enligt CIRP37

                                                
37 Moosa I. International Financial Operations, 2003, s 20 

No-arbitrage line Profitable arbitrage 
             r→r* 

Profitable arbitrage 
            r*→r 

(1+r) 

)1(*)1(* rr
S

F +=+*)1(* r
S

F +
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Om vi antar en punkt ovanför 45°-linjen, där det finns möjlighet till arbitrage, så skulle 
marknaden anpassa sig enligt följande: 38

1: Efterfrågan på japanska tillgångar minskar vilket minskar efterfrågan på yen, som i sin tur 
leder till att den japanska räntan stiger.  

2: Efterfrågan på amerikanska tillgångar ökar, vilket ökar efterfrågan på amerikanska dollar, 
som i sin tur leder till att räntan i USA sjunker. 

3: Efterfrågan på amerikanska dollar ökar på avistamarknaden, vilket leder till att växelkursen 
JPY/USD stiger. 

4: Utbudet av amerikanska dollar ökar på terminsmarknaden, vilket leder till att terminspriset 
på JPY/USD ökar. 

       

                                                
38 Moosa I. International Financial Operations, 2003, s 21 

Demand 

Supply 

r

Money market Japan

Demand

r*

Money market USA 

Supply 
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Figur 2, 3, 4 och 5, effekten av covered arbitrage39

Dessa förändringar leder till att avkastningen i amerikanska dollar minskar och kostnaden för 
att låna yen ökar. När dessa två är lika stora, marginalen är noll, så är vi åter på 45°-linjen och 
arbitragemöjligheten är försvunnen.  

3.3 Avkastning 40

Risk mäts oftast i prisförändringar. Dessa prisförändringar kan mätas på tre olika sätt: absolut, 
relativ och logaritmerad prisförändring.  

Absolut prisförändring: 

Dt = Pt – Pt-1 

Relativ prisförändring: 

Rt = (Pt – Pt-1)/Pt-1

Logaritmerad prisförändring: 

Rt = ln (1+Rt) 

= ln (Pt/Pt-1) 

= ln (pt – pt-1)

                                                
39 Moosa I. International Financial Operations, 2003, s 21 
40 J.P.Morgan/Reuters, RiskMetrics™ – Technical Document, 4th edition, 1996, s 45ff 

F(JPY/USD)

Forward marketSpot market 

Supply 

Demand 

Supply 

S(JPY/USD) 

Demand
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I denna studie använder vi oss av den relativa prisförändringen som avkastningsmått då de 
flesta finansiella institutionerna mäter avkastningar i procent. 

3.4 Risk 

Risk mäts oftast i standardavvikelse eller varians, där varians är ett mått på en tillgångs 
volatilitet (prissvängningar) och standardavvikelsen är roten ur variansen.41

Finansiella institutioner kan i dagsläget inte kontrollera en tillgångs volatilitet då en effektiv 
marknad råder. De kan däremot kontrollera exponeringen av en tillgångs risk med hjälp av 
derivat av olika slag exempelvis terminer.42

Risk mäts med olika mått för olika typer av tillgångar. Vid handel av obligationer mäts risken 
som duration vilket är ett mått på hur lång genomsnittlig tid obligationsinnehavaren måste 
vänta innan obligationen är återbetald43. På aktiemarknaden benämns risk med hjälp av beta 
som mäter svängningarna i förhållande till index och på derivatmarknaden beskrivs rörelserna 
i en underliggandes tillgång som delta.44

3.4.1 Valutakursrisk 

Risk i en valuta uppstår då en placerare har investerat på en utländsk marknad som använder 
en annan valuta. Risken består av de valutasvängningar som dagligen sker. Exponeringen av 
en valuta beskrivs ofta av positioner. Med en kort position menas att investeraren 
lånat/blankat medan en lång position betyder lånat ut/placerat. Med en valutaposition menas 
en nettofordran eller nettoskuld i olika valutor uttryckt i den inhemska valutan. Risk i en 
valuta mäts i standardavvikelse. 45 Empiriska tester visar på att växelkurser är mycket 
oberäkneliga på en daglig basis. Även om studier sker på en månatlig basis är växelkurser till 
90 % oberäkneliga. 46

Ofta används historisk fluktuation som mått på en valutas risk, eller mer korrekt, risken 
avseende valutapars risk. En valuta mäts i termer av en annan valuta. Om exempelvis 
euroutvecklingen mäts i termen av JPY kan fluktuationen vara låg, men om USD istället 
används som måttstock kan fluktuationerna vara betydligt högre.47  

Två antaganden från teorin gällande växelkurser: 48

• Länder med hög inflation har deprecierande valutor. På lång sikt ska skillnaden i 
växelkurser vara ungefär lika med skillnaden i inflation mellan två länder. Om Sverige 

                                                
41 Jorion P. Value at Risk, The new benchmark for managing financial risk, 2001, s 81 ff 
42 Ibid. 
43 Hull J. Fundamentals of futures and options markets, 5th edition, 2005, s 138 
44 Jorion P. Value at Risk, The new benchmark for managing financial risk, 2001, s 81 ff. 
45 Kinnwall, Norman , Valutamarknaden, 1994,  s 127 
46 Burda, Wyplosz, Macroeconomics, 2005, s 481 
47 Kinnwall, Norman, Valutamarknaden, 1994, s 129
48 Burda, Wyplosz, Macroeconomics, 2005, s 481 
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under längre tid haft 10 % inflation per år, medan inflationen i USA varit 5 % per år, 
så säger teorin att kronans växelkurs ska ha deprecierats med 5 % per år mot dollarn. 

• På lång sikt ska en högre inhemsk ränta än utländsk ränta motsvara ungefär den 
förväntade apprecieringen av den utländska valutan.  

3.5 Hedging  

En investerare kan neutralisera valutarisken på en placering genom flera olika sorters derivat. 
Ett derivat är ett finansiellt instrument som har ett värde och det ger investeraren ett anspråk 
på någon typ av underliggande tillgång. Ett derivat gör det möjligt för en investerare att till ett 
förutbestämt pris reducera osäkerheten om framtida priser eller kurser. Derivat används för att 
överföra risk från den som är riskavert till den som är riskbenägen. De derivat som används 
vid valutahedging är terminer, optioner och swappar.49

3.5.1 Valutaterminer 

Ett valutaterminskontrakt är en överenskommelse om att köpa eller sälja valuta i framtiden till 
ett förutbestämt pris. En valutatermin består av två delar, forwards och futures. Ett forward-
kontrakt tvingar två parter att sälja respektive köpa valutan till ett fast (forward) pris, vilket 
eliminerar valutarisken för båda parter. Futures är standardiserade kontrakt som handlas på 
organiserade börsmarknader, men fungerar i övrigt på samma sätt som forwards.50

3.5.2 Valutaoptioner 

I ett optionsavtal har man två parter, den som vill minska risken och den som söker risk med 
anledningen att öka sin potentiella avkastning. En valutaoption ger innehavaren rätten men 
inte skyldigheten att vid ett framtida datum köpa/sälja valuta till ett förutbestämt pris.  
Utfärdaren av optionen är skyldig att köpa eller sälja till det förutbestämda priset.51

Fördelen för placeraren med optioner är att denne får ta del av hela den potentiella uppgången 
i affären, minus kostnaden för optionen, men samtidigt är skyddad mot en kraftig förlust. 
Placeraren väljer till vilken nivå denne vill skydda sig, kostnaden för optionen ökar i takt med 
den nivå som placeraren vill skydda sig. En placerare kan välja mellan att köpa en köpoption i 
valutan han lånar i eller att köpa en säljoption i valutan han placerar i. Resultatet av de båda 
möjligheterna blir detsamma.52

                                                
49 Hull J. Fundamentals of futures and options markets, 5th edition, 2005, s 47 ff
50 Ibid. s 110 ff 
51 Ibid. s 181 ff
52 Ibid. s 181 ff 
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3.5.3 Korrelationshedging 53

Ett sätt att hedga sin placering är att utnyttja olika växelkursers korrelationer, där man söker 
efter så perfekt negativ korrelation som möjligt mellan två växelkurser.  

Om en investerare finner två växelkurser med en korrelation på –1 blir effekten av 
valutakursrörelserna noll. När den ena kursen stiger rör sig den andra växelkursen exakt lika 
mycket fast i motsatt riktning.  

Vi utgår från ett lån i JPY där vi lånar ¥2000 till räntan 2 % i ett år. Sedan växlar vi ¥1000 till 
USD och placerar i USA. Resterande ¥1000 använder vi för att köpa en valuta med en så hög 
negativ korrelation mot JPY/USD som möjligt. Vi antar att korrelationen mellan JPY/USD 
och JPY/NZD är –0,9. Denna korrelation innebär att vi endast har 10 % av valutarisken kvar. 
Skillnaden mellan den här affären och en affär där vi inte hedgar placeringen alls är att 
valutarisken minskar kraftigt, men även att vi måste låna dubbelt så många JPY. Det innebär 
en dubbelt så hög lånekostnad för att hedga samma placering.    
  
Korrelationen mellan olika växelkurser ändras hela tiden, vilket betyder att det är viktigt att 
anpassa sin portfölj för att hålla den hedgad. Det beror på att globala ekonomiska faktorer, 
såsom penningpolitik, inflation och andra politiska faktorer, är dynamiska och snabbt kan 
förändras. Därför är det viktigt att se på korrelationen mellan växelkurserna på längre sikt.  

                                                
53 http://www.investopedia.com/articles/forex/05/051905.asp, hämtat 2007-04-19 
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4. Empiri 

Under empiriavsnittet kommer vi först att motivera de val vi gjort gällande olika räntor och 
tidsperioder. Vi kommer därefter att presentera resultatet från olika fiktiva carry trade-
affärer samt diagram över de olika växelkurserna. 

4.2 Uncovered interest rate parity 

Nedan kommer vi att presentera de tabeller för de hypotetiska carry trade placeringarna som 
vi studerat. Vi har även bifogat en bilaga (Bilaga 1) som visar hur uträkningarna är gjorda. 

4.2.1 Carry trade beräkningar med basår 1998 

USD/JPY 

Ränta 
(%)   

Växelkurs 
USD/JPY 

Värde i 
JPY 

Värde i 
USD 

       
Låna ¥1000 i Japan 1,625 1,50 1,375  1000  
       
Växla till $    130,120  7,685 
       
Placera beloppet i 
USA 5,62      
       
Värde vid förfall      9,055 
       
Växla tillbaka till ¥    114,906 1040,459  
       
Lös lånet     1045,68  
       
Avkastning     -0,499% 

Tabell 4, carry trade-beräkningar för USD/JPY, år 1998 
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USD/JPY 1998-2001
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Figur 6, USD/JPY 1998-2001 

Växelkursens utveckling: -11,69 %

AUD/JPY 

Ränta 
(%)   

Växelkurs 
AUD/JPY 

Värde i 
JPY 

Värde i 
AUD 

       
Låna ¥1000 i Japan 1,625 1,50 1,375  1000  
       
Växla till AUD    84,968  11,769 
       
Placera beloppet i 
Australien 5,32      
       
Värde vid förfall      13,749 
       
Växla tillbaka till JPY    63,757 876,593  
       
Lös lånet     1045,68  
       
Avkastning     -16,170% 

Tabell 5, carry trade-beräkningar för AUD/JPY, år 1998
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AUD/JPY 1998-2001
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Figur 7, AUD/JPY 1998-2001 

Växelkursens utveckling: -24,96 % 

NZD/JPY 

Ränta 
(%)   

Växelkurs 
NZD/JPY 

Värde i 
JPY 

Värde i 
NZD 

       
Låna ¥1000 i Japan 1,625 1,5 1,375  1000  
       
Växla till NZD    75,887  13,177 
       
Placera beloppet i Nya 
Zeeland 7,66 7,30 4,16    
 4,37 5,52 6,70    
Värde vid förfall      15,668 
       
Växla tillbaka till JPY    50,825 796,304  
       
Lös lånet     1045,68  
       
Avkastning     -23,848% 

Tabell 6, carry trade-beräkningar för NZD/JPY, år 1998 
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NZD/JPY 1998-2001
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Figur 8, NZD/JPY 1998-2001 

Växelkursens utveckling: -33,03% 

USD/CHF 

Ränta 
(%) 

Växelkurs 
USD/CHF 

Värde i 
CHF 

Värde i 
USD 

     
Låna 1000 CHF i 
Schweiz 1,809  1000  
     
Växla till USD  1,454  687,754 
     
Placera beloppet i USA 5,62    
     
Värde vid förfall    810,348 
     
Växla tillbaka till CHF  1,637 1326,515  
     
Lös lånet   1055,258  
     
Avkastning   25,705% 

Tabell 7, carry trade-beräkningar för USD/CHF, år 1998 
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Figur 9, USD/CHF 1998-2001 

Växelkursens utveckling: 12,58 % 
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AUD/CHF 

Ränta 
(%) 

Växelkurs 
AUD/CHF 

Värde i 
CHF Värde i AUD

     
Låna 1000 CHF i Schweiz 1,809  1000  
     
Växla till AUD  0,949  1053,222 
     
Placera beloppet i 
Australien 5,32    
     
Värde vid förfall    1230,418 
     
Växla tillbaka till CHF  0,908 1117,575  
     
Lös lånet   1055,258  
     
Avkastning   5,905% 

Tabell 8, carry trade-beräkningar för AUD/CHF, år 1998
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Figur 10, AUD/CHF 1998-2001 

Växelkursens utveckling: -4,34 % 
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NZD/CHF 

Ränta 
(%)   

Växelkurs 
NZD/CHF 

Värde i 
CHF 

Värde i 
NZD 

       
Låna 1000 CHF i Schweiz 1,809    1000  
       
Växla till NZD    0,849  1177,718 
       
Placera beloppet i Nya 
Zeeland 7,66 7,30 4,16    
 4,37 5,52 6,7    
Värde vid förfall      1400,413 
       
Växla tillbaka till CHF    0,716 1002,136  
       
Lös lånet     1055,258  

       
Avkastning     -5,034% 

Tabell 9, carry trade-beräkningar för NZD/CHF, år 1998
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Figur 11, NZD/CHF 1998-2001 

Växelkursens utveckling: -15,72 % 
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4.2.2 Carry trade beräkningar med basår 2002 

USD/JPY 

Ränta 
(%) 

Växelkurs 
USD/JPY 

Värde i 
JPY 

Värde i 
USD 

     
Låna ¥1000 i Japan 1,375   1000 
     
Växla till USD  130,863  7,642 
     
Placera beloppet i 
USA 3,75    
     
Värde vid förfall    8,534 
     
Växla tillbaka till JPY  102,526 874,939  
     
Lös lånet   1041,820  
     
Avkastning   -16,018% 

Tabell 10, carry trade-beräkningar för USD/JPY, år 2002

USD/JPY 2002-2005
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Figur 12, USD/JPY 2002-2005 

Växelkursens utveckling: -21,65 %  
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AUD/JPY 

Ränta 
(%) 

Växelkurs 
AUD/JPY 

Värde i 
JPY 

Värde i 
AUD 

     
Låna ¥1000 i Japan 1,375  1000  
     
Växla till AUD  66,742  14,983 
     
Placera beloppet i 
Australien 5,41    
     
Värde vid förfall    17,549 
     
Växla tillbaka till JPY  79,987 1403,681  
     
Lös lånet   1041,820  
     
Avkastning   34,734% 

Tabell 11, carry trade-beräkningar för AUD/JPY, år 2002

AUD/JPY 2002-2005
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Figur 13, AUD/JPY 2002-2005 

Växelkursens utveckling: 19,85 % 
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NZD/JPY 

Ränta 
(%)   

Växelkurs 
NZD/JPY 

Värde i 
JPY 

Värde i 
NZD 

       
Låna ¥1000 i Japan 1,375    1000  
       
Växla till NZD    54,362  18,395 
       
Placera beloppet i Nya 
Zeeland 4,6 5,55 5,57    
 4,75 5,26 5,77    
Värde vid förfall      21,446 
       
Växla tillbaka till JPY    74,002 1587,091  
       
Lös lånet     1041,820  
       
Avkastning     52,338% 

Tabell 12, carry trade-beräkningar för NZD/JPY, år 2002

NZD/JPY 2002-2005
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Figur 14, NZD/JPY 2002-2005 

Växelkursens utveckling: 36,13 % 
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USD/CHF 

Ränta 
(%) 

Växelkurs 
USD/CHF 

Värde i 
CHF 

Värde i 
USD 

     
Låna 1000 CHF i 
Schweiz 2,878  1000  
     
Växla till USD  1,683  594,308 
     
Placera beloppet i USA 3,75    
     
Värde vid förfall    663,707 
     
Växla tillbaka till CHF  1,133 751,804  
     
Lös lånet   1088,849  
     
Avkastning   -30,954% 

Tabell 13, carry trade-beräkningar för USD/CHF, år 2002

USD/CHF 2002-2005
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Figur 15, USD/CHF 2002-2005 

Växelkursens utveckling: -32,68 % 
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AUD/CHF 

Ränta 
(%) 

Växelkurs 
AUD/CHF 

Värde i 
CHF 

Värde i 
AUD 

     
Låna 1000 CHF i Schweiz 2,878  1000  
     
Växla till AUD  0,858  1165,284 
     
Placera beloppet i 
Australien 5,41    
     
Värde vid förfall    1364,826 
     
Växla tillbaka till CHF  0,884 1206,135  
     
Lös lånet   1088,849  
     
Avkastning   10,772% 

Tabell 14, carry trade-beräkningar för AUD/CHF, år 2002

AUD/CHF 2002-2005
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Figur 16, AUD/CHF 2002-2005 

Växelkursens utveckling: 2,98 % 
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NZD/CHF 

Ränta 
(%)   

Växelkurs 
NZD/CHF 

Värde i 
CHF 

Värde i 
NZD 

       
Låna 1000 CHF i Schweiz 2,878    1000  
       
Växla till NZD    0,699  1430,642 
       
Placera beloppet i Nya 
Zeeland 4,60 5,55 5,57    
 4,75 5,26 5,77    
Värde vid förfall      1667,962 
       
Växla tillbaka till CHF    0,818 1363,732  
       
Lös lånet     1079,256  
       
Avkastning     26,359% 

Tabell 15, carry trade-beräkningar för NZD/CHF, år 2002

NZD/CHF 2002-2005
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Figur 17, NZD/CHF 2002-2005 

Växelkursens utveckling: 16,97 % 
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4.2.3 Carry trade beräkningar med basår 2004 

USD/JPY 

Ränta 
(%) 

Växelkurs 
USD/JPY 

Värde i 
JPY 

Värde i 
USD 

     
Låna ¥1000 i Japan 1,375  1000  
     
Växla till USD  106,928  9,352 
     
Placera beloppet i USA 2,47    
     
Värde vid förfall    10,062 
     
Växla tillbaka till JPY  119,157 1199  
     
Lös lånet   1041,82  
     
Avkastning   15,09% 

Tabell 16, carry trade-beräkningar för USD/JPY, år 2004

USD/JPY 2004-2007
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Figur 18, USD/JPY 2004-2007 

Växelkursens utveckling: 11,44 % 
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AUD/JPY 

Ränta 
(%) Växelkurs AUD/JPY Värde i JPY Värde i AUD

     
Låna ¥1000 i Japan 1,375  1000  
     
Växla till AUD  80,377  12,441 
     
Placera beloppet i 
Australien 5,57    
     
Värde vid förfall    14,638 
     
Växla tillbaka till JPY  94,021 1376,295  
     
Lös lånet   1041,82  
     
Avkastning   32,11% 

Tabell 17, carry trade-beräkningar för AUD/JPY, år 2004

AUD/JPY 2004-2007
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Figur 19, AUD/JPY 2004-2007 

Växelkursens utveckling: 16,97 % 
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NZD/JPY 

Ränta 
(%)   

Växelkurs 
NZD/JPY 

Värde i 
JPY 

Värde i 
NZD 

       
Låna ¥1000 i Japan 1,375    1000  
       
Växla till NZD    70,178  14,25 
       
Placera beloppet i Nya 
Zeeland 5,26 5,77 6,26    
 6,7 6,99 6,87    
Värde vid förfall      17,119 
       
Växla tillbaka till JPY    83,808 1434,711  
       
Lös lånet     1041,82  
       
Avkastning     37,71% 

Tabell 18, carry trade-beräkningar för NZD/JPY, år 2004

NZD/JPY 2004-2007
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Figur 20, NZD/JPY 2004-2007 

Växelkursens utveckling: 19,42% 



36

USD/CHF 

Ränta 
(%) Växelkurs USD/CHF Värde i CHF Värde i USD

     
Låna 1000 CHF i 
Schweiz 1,229  1000  
     
Växla till USD  1,233  810,707 
     
Placera beloppet i USA 2,47    
     
Värde vid förfall    872,276 
     
Växla tillbaka till CHF  1,220 1064,282  
     
Lös lånet   1037,325  
     
Avkastning   2,60% 

Tabell 19, carry trade-beräkningar för USD/CHF, år 2004

USD/CHF 2004-2007

1,1

1,2

1,3

1,4

2004-01-01 2005-01-01 2006-01-01 2007-01-01

Datum

U
S

D
/C

H
F

Figur 21, USD/CHF 2004-2007 

Växelkursens utveckling: -1,08 % 
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AUD/CHF 

Ränta 
(%) 

Växelkurs 
AUD/CHF Värde i CHF Värde i AUD

     
Låna 1000 CHF 1,229  1000  
     
Växla till AUD  0,927  1078,503 
     
Placera beloppet i 
Australien 5,57    
     
Värde vid förfall    1268,946 
     
Växla tillbaka till CHF  0,963 1221,657  
     
Lös lånet   1037,325  
     
Avkastning   17,77% 

Tabell 20, carry trade-beräkningar för AUD/CHF, år 2004

AUD/CHF 2004-2007
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Figur 22, AUD/CHF 2004-2007 

Växelkursens utveckling: 3,83 % 
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NZD/CHF 

Ränta 
(%)   

Växelkurs 
NZD/CHF Värde i CHF Värde i NZD

       
Låna 1000 CHF 1,229    1000  
       
Växla till NZD    0,810  1235,253 
       
Placera beloppet i Nya 
Zeeland 5,26 5,77 6,26    
 6,7 6,99 6,87    
Värde vid förfall      1484,005 
       
Växla tillbaka till CHF    0,858 1273,511  
       
Lös lånet     1037,325  
       
Avkastning     22,77% 

Tabell 21, carry trade-beräkningar för NZD/CHF, år 2004

NZD/CHF 2004-2007
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Figur 23, NZD/CHF 2004-2007 

Växelkursens utveckling: 5,9 % 
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4.3 Covered Interest Rate Parity 

Nedan testar vi teorin som säger att det inte ska gå att nå en positiv avkastning på carry trade 
samtidigt som vi lånar och terminssäkrar vår placering. Om så inte vore fallet skulle vi ha 
möjlighet till arbitrage. Vi fortsätter att låna och placera i samma låg- och högränteländer 
samtidigt som vi terminssäkrar växelkursen för återbetalningen av lånet. Samtliga affärer 
utom för USA är gjorda på ett år, där USA-placeringarna är gjorda på sex månader. Vi bifogar 
en bilaga (Bilaga 2) som visar hur uträkningarna är gjorda. Följande fiktiva affärer gjordes 
den 16-04-2007: 

USD/JPY 

 Ränta  Växelkurs  Värde i JPY Värde i USD
       
Låna i Japan 0,69%    1000  
       
Växla till USD   119,515   8,367 
       
Köp JPY på termin   116,824    
       
Kursdifferens   2,303%    
       
Placera i USA 5.08%     8,577 
       
Återbetalning av 
lån     1006,900 8,619 
       
Avkastning      -0,486% 

Tabell 22, covered interest rate parity för USD/JPY

AUD/JPY 

 Ränta  Växelkurs  Värde i JPY Värde i AUD
       
Låna i Japan 0,69%    1000  
       
Växla till AUD   99,610   10,039 
       
Köp JPY på termin   94,013    
       
Kursdifferens   5,953%    
       
Placera i 
Australien 6,30%     10,672 
       
Återbetalning av 
lån     1006,900 10,710 
       
Avkastning      -0,360% 

Tabell 23, covered interest rate parity  för AUD/JPY
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NZD/JPY 

 Ränta  Växelkurs  Värde i JPY Värde i NZD
       
Låna i Japan 0,69%    1000  
       
Växla till NZD   88,4627   11,304 
       
Köp JPY på termin   82,375    
       
Kursdifferens   7,390%    
       
Placera i Nya 
Zeeland 6,50%     12,016 
       
Återbetalning av lån     1006,900 12,223 
       
Avkastning      -1,694% 

Tabell 24, covered interest rate parity för NZD/JPY

USD/CHF 

 Ränta  Växelkurs  Värde i CHF Värde i USD 
       
Låna i Schweiz 2,49%    1000  
       
Växla till USD   1,212   824,838 
       
Köp CHF på termin   1,195    
       
Kursdifferens   1,415%    
       
Placera i USA 5.08%     845,529 
       
Återbetalning av lån     1024,900 857,341 
       
Avkastning      -1,378% 

Tabell 25, covered interest rate parity för USD/CHF
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AUD/CHF 

 Ränta  Växelkurs  Värde i CHF Värde i AUD 
       
Låna i Schweiz 2,49%    1000  
       
Växla till AUD   1,010   989,697 
       
Köp CHF på 
termin   0,972    
       
Kursdifferens   3,994%    
       
Placera i 
Australien 6,30%     1052,048 
       
Återbetalning av 
lån     1024,900 1054,858 
       
Avkastning      -0,266% 

Tabell 26, covered interest rate parity för AUD/CHF

NZD/CHF 

 Ränta  Växelkurs  Värde i CHF Värde i NZD
       
Låna i Schweiz 2,49%    1000  
       
Växla till NZD   0,897   1114,666 
       
Köp CHF på termin   0,851    
       
Kursdifferens   5,376%    
       
Placera i Nya 
Zeeland 6,50%     1187,119 
       
Återbetalning av lån     1024,900 1203,839 
       
Avkastning      -1,389% 

Tabell 27, covered interest rate parity för NZD/CHF
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4.4 Korrelationshedging

Vi försökte finna valutor som är kraftigt negativt korrelerade gentemot varandra för att kunna 
använda dessa till att hedga bort valutarisken. Problemet som uppstod var att då växelkurser 
är mycket volatila så förändras även korrelationen kraftigt över tiden. Nedan presenterar vi 
fyra olika korrelationer över tre tidsperioder.  

  
USD/JPY - 
JPY/NZD 

USD/JPY - 
JPY/AUD 

USD/CHF - 
CHF/EUR 

USD/CHF - 
CHF/NZD 

      
2006-2007 -0,63 -0,52 0,29 -0,54 

     
2004-2007 -0,42 -0,74 -0,15 -0,29 

     
2002-2007 0,62 0,49 0,76 0,70 

Tabell 28, Korrelationer mellan olika växelkurser
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5. Analys 

I analysavsnittet kommer vi att analysera datamaterialet från empirin. Vi kommer att börja 
med en sammanfattande tabell för att senare närmare studera de enskilda åren och 
växelkurserna. Vi kommer även att analysera olika sätt att skydda placeringarna. 

5.1 Uncovered interest rate parity 

  USD/JPY AUD/JPY NZD/JPY USD/CHF AUD/CHF NZD/CHF Totalt 
          
1998  -0,499% -16,170% -23,848% 25,705% 5,905% -5,034%  -2,323% 
         
2002  -16,018% 34,734% 52,338% -30,954% 10,772% 26,359%  12,872% 
         
2004  15,087% 32,105% 37,712% 2,599% 17,770% 22,769%  21,340% 
         
Totalt  -0,477% 16,890% 22,067% -0,883% 11,482% 14, 698% 10,630% 

Tabell 29, avkastningar från carry trade-affärer 

I tabellen ovan ser vi att om en investerare genomfört alla de 18 carry trade-affärerna skulle 
avkastningen för hela portföljen vara 10,6 %. Alla gjorda affärer har varit treåriga och sett 
likadana ut. Vi har således lånat 1000 enheter i underliggande valuta där avkastningen i varje 
affär inte har påverkat nästkommande investering. Alla avkastningar är procentuella där 
värdet på den underliggande valutan inte har någon betydelse, d.v.s. alla affärer är viktade 
lika. 

Vad vi även kan se i tabellen är att sex av arton (33 %) carry trade-affärer utmynnat i en 
negativ avkastning. Resultatet finner vi anmärkningsvärt då teorin säger att valutan i landet vi 
lånar i förväntas att apprecieras och därmed ta ut räntedifferensen mellan länderna. Studerar 
vi summeringarna för både år (horisontellt) och växelkurserna (vertikalt) ser vi samma 
fenomen. Endast en tredjedel av avkastningarna är negativa, där dessa tre är de avkastningar 
som ligger närmast noll.  

1998-2001 

USD/JPY AUD/JPY NZD/JPY USD/CHF AUD/CHF NZD/CHF Totalt 
        

-0,499% -16,170% -23,848% 25,705% 5,905% -5,034%  -2,323% 

Tabell 30, avkastningar från carry trade-affärer 1998-2001 

Under år 1998 till och med år 2000 har den japanska yenen stärkts gentemot alla 
placeringsvalutorna som vi använt oss av. Detta kan man utläsa både genom de negativa 
avkastningarna på carry trade-affärerna som visas i tabellen ovan och i växelkursdiagrammen 
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för USD/JPY, AUD/JPY och NZD/JPY. Om yenen stärks gentemot exempelvis USD blir det 
dyrare att betala tillbaka lånet, mätt i USD, vilket syns på den negativa avkastningen på våra 
carry trade-affärer i tabellen. Där en placerare har lånat sina medel i Schweiz för carry trade-
affärer är tolkningen mer oklar. Placeringen gjord i USD ger nu en kraftig positiv avkastning 
och avkastningarna för placeringarna i AUD och NZD ger 5,9 respektive -5 procent. Dessa 
samtliga affärer ger en total avkastning på -2,32 %.  

I tabellen ovan har vi lånat i Japan till räntorna 1,375 % och 1,625 % och i Schweiz till räntan 
1,81 %. Skillnaden på ungefär 30 punkter är inte något som i någon högre grad påverkar 
avkastningarna, då det är växelkursernas utveckling mellan de olika ländernas valutor som gör 
att avkastningarna skiljer sig så mycket åt mellan att låna i Japan kontra Schweiz.  

2002-2005 

Tabell 31, avkastningar från carry trade-affärer 2002-2005 

Under den här perioden ser vi att i båda fallen där vi placerat i USA har affärerna en negativ 
avkastning. I båda fallen beror det på en ganska kraftig depreciering av dollarn både mot 
yenen och francen. Yenen som har stärkts mot dollarn har istället kraftigt försvagats mot både 
den australiensiska dollarn och den nya zeeländska dollarn, vilket resulterat i en starkt positiv 
avkastning.  

För treårsperioden 2002-2005 har vi lånat i Japan till räntan 1,375 % och i Schweiz till räntan 
2,88 %.  

2004-2007 

USD/JPY AUD/JPY NZD/JPY USD/CHF AUD/CHF NZD/CHF Totalt 
        

15,087% 32,105% 37,712% 2,599% 17,770% 22,769%  21,340% 

Tabell 32, avkastningar från carry trade-affärer 2004-2007 

Under perioden 2004-2007 har alla carry trade-placeringar genererat en positiv avkastning, 
som är mycket hög när vi summerar perioden som en portfölj. Den enda affären som drabbats 
av en negativ avkastning på växelkursen är USD/CHF. På grund av räntedifferensen mellan 
USA och Schweiz så har carry trade-handeln ändå gjort just den affären lönsam. I fallen där vi 
lånat i Japan och placerat i Nya Zeeland och Australien så står valutaeffekten endast för cirka 
hälften av avkastningarna. Där vi lånat i Schweiz och placerat i Australien och Nya Zeeland 
så beror den starka utvecklingen endast till en mindre del på en positiv valutakursutveckling. 
Här har vi en betydande räntedifferens mellan länderna, och eftersom valutan inte har 
deprecierat såsom teorin påstår har vi fått en hög avkastning från räntedifferensen. 

För treårsperioden 2004-2007 har vi lånat i Japan till räntan 1,375 % och i Schweiz till räntan 
1,23 %.  

USD/JPY AUD/JPY NZD/JPY USD/CHF AUD/CHF NZD/CHF Totalt 
        

-16,018% 34,734% 52,338% -30,954% 10,772% 26,359%  12,872% 



45

Nedan visar vi två tabeller, den första är samma som i början av analysen och den andra visar 
på hur avkastningen ser ut om vi bortser från växelkurseffekten.  

  USD/JPY AUD/JPY NZD/JPY USD/CHF AUD/CHF NZD/CHF Totalt 
          

1998  -0,499% -16,170% -23,848% 25,705% 5,905% -5,034%  -2,323% 
         

2002  -16,018% 34,734% 52,338% -30,954% 10,772% 26,359%  12,872% 
         

2004  15,087% 32,105% 37,712% 2,599% 17,770% 22,769%  21,340% 
         

Totalt  -0,477% 16,890% 22,067% -0,883% 11,482% 14, 698% 10,630% 

Tabell 33, avkastningar från carry trade-affärer 

  USD/JPY AUD/JPY NZD/JPY USD/CHF AUD/CHF NZD/CHF Totalt 
          

1998  12,676% 11,720% 13,704% 11,655% 10,707% 12,682%  12,191% 
         

2002  7,194% 12,422% 11,908% 2,564% 7,567% 8,027%  8,280% 
         

2004  3,272% 12,933% 15,315% 3,682% 13,399% 15,879%  10,747% 
         

Totalt 7,714% 12,359% 13,643% 5,967% 10,557% 12,196 %  10,406% 

Tabell 34, Avkastningar från carry trade-affärer, justerat för växelkurseffekten 

Anledningen till att vi gör den här jämförelsen är för att visa på hur stark effekt växelkursen 
kan ha på affärer av detta slag. Värt att nämna är att detta bara är en jämförelse, 
avkastningarna har inget värde i praktiken eftersom valutarisken inte går att bortse från i dessa 
affärer.   

I tabellen som är justerad för växelkurseffekten ser vi att alla negativa avkastningar har 
försvunnit. Detta är självklart då vi alltid har lånat till en lägre ränta än placeringsräntan. En 
stor skillnad mot det tidigare diagrammet är att alla extremvärden har försvunnit.  

Vad vi även kan utläsa ur tabellerna är att rangordningen mellan växelkurserna fortfarande 
består. Den placering som visade sig bäst när vi tog med växelkurseffekten i beräkningen 
visade sig även bäst när vi bortsåg från denna. Detsamma gäller rangordningen för de övriga 
affärerna.  

Av de sex olika kolumnerna med växelkurser är det bara de båda med USD som motsvarar 
teorin; att växelkursen ska eliminera räntedifferensen mellan länderna. Om vi istället för att 
analysera kolumnvis väljer att närmare studera varje enskild affär i dessa båda kolumner så 
skiljer sig resultatet ytterligare. I den första kolumnen, USD/JPY, så tolkar vi det som att 
endast affären gjord 1998 överrensstämmer med teorin. Affären genererar en negativ 
avkastning på -0,5 % där växelkursen till synes har tagit ut räntedifferensen mellan de båda 
länderna. De övriga två affärerna, i samma kolumn, går åt rakt motsatt riktning mot varandra 
och när vi mäter den totala avkastningen för de tre affärerna så tar dessa båda i stort sett ut 
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varandra och vi får ett svagt negativt resultat. För den andra kolumnen, USD/CHF, gäller 
motsvarande resonemang. Två av affärerna uppvisar kraftigt positiva respektive negativa 
avkastningar, där dessa två tillsammans med den sista affären totalt ger en svagt negativ 
avkastning.  

Enligt teorin förväntas växelkursen mellan ländernas valutor på sikt att helt och hållet ta ut 
ränteskillnaden. Vad som i teorin menas med på sikt verkar, i vår mening, ha utelämnats för 
egen tolkning. Affärerna som är gjorda över tre år anser vi vara tillräckligt långa för att anses 
uppfylla kriteriet ”på sikt”. Vi anser då för att teorin skulle hålla att åtminstone majoriteten av 
avkastningarna skulle ligga inom ett spann nära noll, vilket endast fyra av de arton affärerna 
gör. Skulle nu inte en treårig placering anses vara ”på sikt” så kan vi jämföra med de totala 
avkastningarna kolumnvis. Sammantaget har vi då placerat i åtta enskilda år, vilket vi anser 
borde uppfylla begreppet ”på sikt” ännu bättre. Ändå är det endast två av sex totala 
avkastningar som kan motsvara teorin om att växelkurserna på sikt ska ta ut 
räntedifferenserna.   

Vad som är en intressant likhet mellan de båda tabellerna är den totala avkastningen för de 
arton olika affärerna. Skillnaden mellan att räkna med växelkursens effekt på avkastning och 
att bortse från den är cirka 0,2 % -enheter, vilket kan ses som marginellt i just det här 
sammanhanget. När vi i vår studie istället studerar varje enskild affär så ser vi inget som tyder 
på att valutaeffekten inte har någon inverkan på den totala avkastningen.  

I tabellen som inte tar hänsyn till valutakurseffekten kan vi se att tre av placeringarna 
genererar en mycket låg avkastning. Dessa tre är USD/JPY år 2004 och USD/CHF för både år 
2002 och 2004. I praktiken hade en investerare förmodligen inte genomfört dessa affärer då 
de bara genererar mellan 2,6 % - 3,7 % för en treårig placering. Med facit i hand visar det sig 
att två av dessa affärer har genererat bland de sämsta avkastningarna, så den totala 
avkastningen och resultatet, procentuellt sett, hade blivit ännu starkare om inte dessa affärer 
utförts. Alla affärer som genererar positiva avkastningar ökar den absoluta avkastningen, men 
i vårt fall sänker två av dessa affärer den procentuella avkastningen för portföljen.

5.2 Covered Interest Rate Parity 

Tabellen nedan visar en sammanställning från empirin, över avkastningarna när carry trade-
affärerna är terminssäkrade. För USD/JPY och USD/CHF har vi använt oss av sexmånaders 
lån och placeringar.  

USD/JPY AUD/JPY NZD/JPY USD/CHF AUD/CHF NZD/JPY Totalt 
        

-0,486% -0,360% -1,694% -1,378% -0,266% -1,389%  -0,929% 

Tabell 35, avkastningar från carry trade-affärer med terminssäkring 

Till skillnad mot teorin om UIRP ser vi här att teorin om CIRP stämmer bättre överens med 
vår empiri. Teorin CIRP menar att det inte skall finnas några arbitragetillfällen, vilket är vad 
våra siffror visar. Samtidigt säger även teorin att oavsett vilket land placeringen görs i så ska 
avkastningen vara densamma, vilket betyder att avkastningen ska motsvara den avkastning vi 



47

hade fått om vi placerat i samma land som vi lånat från, i vårt fall Schweiz och Japans 
låneränta. Vi måste även ta hänsyn till lånekostnaden och då utlåningsräntor har en något 
högre ränta än placeringsräntor, i samma land, innebär det att vår empiri bör visa på svagt 
negativa avkastningssiffror, för att motsvara teorin. 

Samtliga avkastningar för våra fiktiva affärer med terminssäkring visar på svagt negativa 
siffror som alla ligger inom ett smalt spann. Teorin ter sig här stämma synnerligen väl med 
vår empiri.  
  
En skillnad mot våra resultat för UIRP är att vi här har fått entydiga siffror för våra affärer 
med terminssäkring, alla avkastningar är negativa utan någon större spridning. Att vi använt 
oss av sexmånadersräntor när vi placerat i USA anser vi inte påverka resultatet i någon högre
grad för jämförelsen då terminskursen tar hänsyn till räntedifferensen mellan länderna.  

5.3 Korrelationshedging 

Korrelationerna som presenterades i empirin ger en bild av att vara olämpliga som verktyg för 
att skydda sig mot valutafluktuationer. Även om vi skulle finna en kraftigt negativ korrelation 
mellan två växelkurser för en enskild period så bör en placerare finna liknande resultat för 
andra perioder för att se hedgingen som en potentiell strategi. Ur tabellen kan vi tydligt utläsa 
att ingen korrelation är bestående över flera tidsperioder.  

Då växelkurser beror av många olika politiska och ekonomiska faktorer finns det risk att 
resultat för en mätperiod som sträcker sig långt tillbaka i tiden blir missvisande, då inaktuella 
händelser fångas upp i mätperioden. Problemet med en kort mätperiod är att det statistiska 
underlaget blir tunt vilket leder till en hög osäkerhet.    

Ytterligare en aspekt värd att nämna är kostnaden för att hedga en placering. Om vi förutsätter 
motsvarande carry trade-affärer som tidigare blir vi nu tvungna att använda halva lånet till att 
placera i valutan med negativ korrelation. En placerare skulle då endast få avkastning 
motsvarande halva räntedifferensen.  

5.4 Valutaoptioner 

För en placerare som vill begränsa en potentiell förlust är valutaoptioner ett användbart 
instrument. Om placeraren har hittat en carry trade-affär som har en bred räntedifferens men 
är osäker på växelkursutvecklingen i framtiden samt kan tänka sig en förlust på max X % då 
potentialen i affären upplevs som stor, är optionen ett bra verktyg att använda.  

Då carry trade-affärer i grunden handlar om ganska små procentuella avkastningar så är det 
troligt att en investerare inte är intresserad av att riskera stora procentuella förluster. Vår 
empiri visar på kraftiga växelkursfluktuationer vilket skulle kunna avskräcka placerare, som 
gör placeringar för att nå en avkastning på några få procent. För vår placerare kan det då 
finnas intresse av att kunna begränsa en potentiell förlust till cirka fem eller tio procent. En 
placerare måste beakta att ett bra optionsskydd kan bli kostsamt då kostnaden ökar ju bättre 
skydd placeraren väljer.  
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6. Slutsats 

I slutsatserna redovisas uppsatsens resultat. Vi ska återkoppla till vårt syfte och ge svar på de 
frågeställningar vi haft. 

En slutsats som vi kan dra är att teorin Uncovered Interest Rate Parity stämmer dåligt överens 
med vår empiri. I majoriteten av våra placeringar har vi nått en positiv avkastning genom 
carry trade-affärer. Förklaringen till den positiva avkastningen är att växelkursen mellan de 
två valutorna inte lyckas ta ut räntedifferensen mellan länderna, i motsats till vad teorin säger. 
I flera fall leder växelkursen till att skapa en högre avkastning än vad enbart räntedifferensen 
hade gett. I ett fåtal fall har en negativ valutakurseffekt i slutändan resulterat i en positiv 
avkastning för placeringen då räntedifferensen mer än uppvägt den negativa 
växelkursutvecklingen. I många av de fiktiva affärerna har vi funnit betydande 
räntedifferenser och om då växelkurserna inte lyckas ta ut denna så finns det möjligheter till 
goda avkastningar.  

Våra resultat för Covered Interest Rate Parity finner vi däremot motsvara teorin i mycket hög 
grad. Resultaten från alla våra fiktiva affärer stöder teorin, då samtliga terminssäkrade affärer 
ger ett svagt negativt resultat på 0,3 till 1,7 %. Även vid dessa affärer fann vi betydande 
räntedifferenser men där terminspriset på lånevalutan var tillräckligt högt för att tillfälle till 
arbitrage inte skulle ges.  

Den enda risken som en placerare behöver beakta vid carry trade-affärer är valutarisken. I 
denna studie har vi funnit att växelkurser är mycket volatila och därmed svåra att förutse. Om 
vi studerar varje affär enskilt ser vi att valutaeffekten påverkar resultatet i väldigt hög grad. 
Om vi däremot studerar alla affärer för hela portföljen tar valutakurseffekten ut sig själv och 
påverkar därmed inte resultatet nämnvärt.  

Att utnyttja korrelationer för att skydda en placering mot valutarisken anser vi vara svårt att 
använda i praktiken då korrelationen kraftigt påverkas av längden på mätperioden. Problemet 
för en placerare är att veta hur väl den historiska korrelationen kommer att stämma överrens 
med den faktiska korrelationen under perioden för placeringen. En slutsats vi drar är att 
hedging med hjälp av korrelationer är bra i teorin då en placerare skulle kunna låsa sin 
positiva avkastning men vi anser att strategin är alltför osäker för att använda i praktiken.  

En annan slutsats är att carry trade-handel fungerar mellan andra länder än bara Japan och 
USA. I studien har vi analyserat fem övriga carry trade-marknader där det visar sig att 
samtliga affärer som inte involverat USA resulterat i en högre avkastning än den mellan Japan 
och USA, sett över tre affärer. Då vår studie visar på att växelkursernas utveckling inte 
stämmer överrens med teorin om UIRP så kan vi inte se varför dessa affärer inte skulle kunna 
fungera mellan några två länder som har en signifikant räntedifferens.  

Sammanfattningsvis har vi i denna studie kommit fram till tre huvudsakliga slutsatser: 

• Vi har inte funnit några arbitragetillfällen. Däremot går det att få en god avkastning på 
carry trade när placeraren tar en valutarisk. Med andra ord stämmer vår empiri väl 
överrens med CIRP men teorin bakom UIRP finner vi inget stöd för.  
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• Vi har inte funnit något effektivt sätt för att hedga sin placering mot valutarisken som 
uppstår vid en carry trade-affär.  

• Vår studie visar på att det går att göra lyckade carry trade-affärer mellan andra länder 
än bara Japan och USA.  
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7. Slutkommentarer och diskussion 

Nedan följer författarnas kommentarer, tankar och reflektioner om denna studie. 

Något vi funnit mycket intressant under vår studie är att det verkar som att växelkurserna vid 
många affärer på sikt verkar ta ut sig själva. Om vi bortser från växelkurseffekten vid våra 
oskyddade affärer är den totala avkastningen mycket snarlik den faktiska avkastningen. I 
praktiken är det alltså räntedifferensen som då skulle bli den avkastning vi får efter dessa 
affärer. Vi väljer att inte ta upp detta i slutsatsen då vi inte vet hur stor inverkan slumpen har 
på resultatet. Däremot anser vi att det vore ett intressant område att studera vidare för att 
kunna dra någon slutsats om växelkurser på sikt tar ut varandra. 

Vi finner det även intressant att vi i vår empiri finner stöd för CIRP men inte UIRP. Båda 
teorierna säger att en placerare skall nå samma avkastning oavsett vilket land den riskfria 
placeringen görs i. CIRP säger även att det inte skall finnas några arbitragetillfällen. I vårt fall 
när vi lånar pengar skall avkastningen enligt UIRP bli noll eller något negativ. Resultatet i vår 
uppsats hade varit mycket kraftigare om vi lyckats finna att CIRP inte stämmer, då det funnits 
möjlighet till arbitrage. Vi anser ändå att resultatet gällande UIRP är intressant, även om det 
inte är statistiskt säkerställt, och bidrar till viss inblick i hur och varför placerare kan ha gjort 
motsvarande affärer med lyckade resultat. 

Något som slog oss under arbetets gång var att om växelkursen genererar ett kraftigt negativt 
resultat är det möjligt att göra carry trade-affären åt motsatt håll, det vill säga låna i 
exempelvis USA och placera i Japan. Detta blir en affär som redan från början ser ut att 
generera en negativ avkastning, då låneräntan i USA är högre än placeringsräntan i Japan, 
men deprecieringen av den amerikanska dollarn gör ändå så att affären når en positiv 
avkastning. Detta är naturligtvis omöjligt att använda sig av i praktiken, då man inte förrän i 
efterhand vet hur växelkursen mellan USD/JPY har gått, men det tyder ändå på att 
verkligheten inte fungerar som UIRP säger.   

Om en svensk placerare skulle vara intresserad av att göra en carry trade-affär mellan Japan 
och USA skulle det innebära ytterligare en riskfaktor. Den riskfaktor som tillkommer uppstår 
när placeraren växlar till SEK efter att alla carry trade-transaktioner är gjorda. Att 
terminssäkra transaktionen till SEK är inte möjligt då placeraren inte vet antalet enheter som 
ska säkras. 
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Bilaga 1, uträkning för UIRP 

Ränta 
(%)   

Växelkurs 
USD/JPY Värde i JPY Värde i USD 

       
Låna ¥1000 i 
Japan 1,625 1,50 1,375  1000  
       
Växla till USD    130  7,692 
       
Placera 
beloppet i USA 5,62      
       
Värde vid förfall      7,685*(1+0,0562)^3 
       = X 
Växla tillbaka till 
JPY    114 X*114  
      = Y  
Lös lånet     1000*(1,01625)*(1,015)*(1,01375)
      = Z  
Avkastning     (Y-Z)/Z 
  



Bilaga 2, uträkning för CIRP 

Ränta 
(%)  Växelkurs  Värde i JPY Värde i USD 

       
Låna i Japan 0,69    1000  
       
Växla till USD   119   1000/119 
        = X 
Köp JPY på termin   116    
       
Kursdifferens   2,59%    
       
Placera i USA 5.08     X*(1+0,0508)^0,5
       = Y 
Återbetalning av lån     1000*(1+0,0069) 1006,9/116 
      = 1006,9  = Z 
Avkastning      (Y-Z)/Z 


