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1 Inledning

1.1 PROBLEMET

Det internationella valutakurssystemet har under 1970-ta1et radikalt
förändrats. I stället för ett system med diskreta devalveringar och
revalveringar förekommer ett antal olika varianter av system med mer
eller mindre rörliga valutakurser. De nya systemen har, framför allt
på kort sikt, inneburit större variation i valutakurserna och ökade
svårigheter att förutsäga kursförändringar.

Den ökande rörligheten på valutamarknaderna och en allt högre grad av
internationalisering av hande1s- och kapital strömmar har medfört större
risk för valutaförluster. De svenska företagens mångfaldigade utländ
ska upplåning under den senare de1an av sjuttiotalet har i hög grad
bidragit till detta. De svenska devalveringarna 1977 J 1981 och 1982,
den drastiska uppgången i schweizerfrancen under 1978 och ökningen i
den amerikanska dollarn under 1981 och 1982 medförde kraftiga uppskriv
ningar av de utländska lånen.

Med hänsyn till ett högt internationellt ränteläge och en svag lönsam
het i den svenska industrin framstår valutaförlusterna på de utländska
lånen som ett allt större problem. På grund av förändringen av den
svenska kreditpolitiken och tillämpningen av valutaförordningen drabbar
detta även de mindre och medelstora företagen. De förväntas ta på sig
en del av det ökade behovet av utlandsupplåning. Många mindre företag
har inga andra utlandsaffärer och därmed ingen tidigare kännedom om
valutamarknaden. De har heller inga möjligheter att ta igen valutaför
lusterna på utländska lån genom eventuella valutavinster på fordringar
i utländsk valuta.
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För att reducera valutariskerna på de långfristiga utländska, lånen
för sådana mindre och medelstora företag har ett antal svenska banker
konstruerat så kallade valutakorglån. Lånen förmedlas av bankerna i
fasta kombinationer av valutor, konstruerade med avsikten att minska
just valutarisken. Antalet och urvalet av valutor samt valutornas
andel av lånebeloppet varierar från bank till bank.

Tanken att minska risken genom att sprida den är förvisso inte ny.

Detta synsätt har länge tillämpats för aktieplaceringar och formalise
rats i portföljteorin. I ökande utsträckning föreslås att samma prin
ciper bör tillämpas för riskreducering vid valutahantering. Synsättet
förekommer både i teorin i form av normativa modeller och i praktiken i
form av bland annat så kallade valutacocktails (internationella räkne
enheter avsedda att användas för köpekontrakt eller internationella
låneförbindelser). De svenska bankernas korglån kan sägas vara en form
av valutacocktails.

Modellerna är mer eller mindre sofistikerade och generella. Få till
lämpningar rapporteras i litteraturen även om modellerna illustreras
med exempel med varierande grad av realism. En föreslagen användning
av modellerna är just konstruktionen av valutacocktails för att be
stänna vilka valutor, hur många valutor och med vilken andel de olika
valutorna bör ingå.

Ett vanligt argument för att använda modellerna är, att det är svårt
att göra prognoser över enskilda valutops utveckling och variation.
Modellanvändningen förut~ätter prognoser i form av meningsfulla skatt
ningar över förväntad utveckling och variation för kombinationer av

valutor. Annars ger inte modellanvändningen ett bättre resultat än
exempelvis ett slumpmässigt agerande. Vid uppskattning av förväntad
utveckling och variation för en kombination av valutor, kan prognos
felen för de enskilda valutorna i viss mån väntas ta ut varandra.
Ofta visas hur variationen i valutautvecklingen för en kombination av
valutor är mindre än variationen för en enskild valuta. Detta är en
indikator på en bättre prognosförmåga. Dock jämförs mycket sällan
prognosen med det verkliga utfallet och huruvida prognosen i detta av
seende blir bättre för en kombination av valutor än för enskilda valu

tor.
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[n med detta sammanhängande synpunkt är att kännedom om sambanden
mellan olika valutors utveckling kan utnyttjas med hjälp av dessa mo
deller. Detta kräver att samvariationen mellan valutor är stabil
över tiden och kan prognostiseras. Samvariationens stabilitet har
dock testats endast i begränsad utsträcknjng.

Modellernas användbarhet är alltså beroende av möjligheten att få
fram meningsfulla parameterskattningar. Detta kan ske på olika sätt,
med hjälp av subjektiva uppskattningar, skattningar på historiska
data, med mera. I de exempel på modelltillämpningar som redovisas i
litteraturen görs oftast skattningar på historiska data som i efter

hand visar modellens användbarhet om fullständig information förele

gat. Däremot förekommer i mycket ringa utsträckning jämförelser av
utfallet för modellanvändningen under en påföljande period, när para
meterskattningarna baserats på historiska data, fram till en viss tid
punkt, med beslutsfattande baserat på subjektiva uppskattningar (med
tillgång till samma information) eller ett slumpmässigt agerande.

1.2 STUDIENS SYFTE

I avhandlingen beskrivs hur svenska banker lyckats med sin bedömning
av valutarisk vid sammansättningen av valutakombinationer för valuta
korglån. Valutakorglånen utvärderas inbördes med avseende på hur
stora valutaförluster och räntekostnader de inneburit. Bankernas
valutakombinationer jämförs dessutom både med vad som brukar benämnas
naiva portföljer och valutor och med effektiva portföljer framtagna
med en portföljteoretisk modell med parameterskattningar baserade på
historiska data. En naiv portfölj består av ett visst antal slump
mässigt valda valutor med lika stor vikt. De effektiva P?rtföljerna
minimerar förväntad kostnad givet en viss risk. De historiska data
som används för parameterskattningen sträcker sig fram till den tid
punkt då bankerna konstruerade sina korglån. Den jämförande utvärde
ringen sker med hjälp av data som visar utvecklingen från och med
denna tidpunkt. Jämförelsen avser både valutautveckling och ränte
kostnad.
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Syftet med avhandlingen är att utvärdera och jämföra användbarheten av

portföljtänkande utan formaliserade modeller och av portföljmodeller

för hantering av valutarisk genom att tillämpa sådana principer på ett
realistiskt exempel: val av valutakombination för sådana valutakorglån
som svenska banker förmedlar till mindre och medelstora företag. Utvär
deringen sker genom att:

Utvärdera om valet av valutor och valutornas andelar i en valu
takombination blir bättre med än utan en formaliserad modell,
där parameterskattningar på historiska data används. Modell
tillämpningen utvärderas och jämförs dels med de olika bankernas
val av valutako~binationer för sina valutakorglån, dels med valu
takombinationer av slumpmässigt valda valutor med lika vikt.

Testa i vilken utsträckning valutarisken reduceras genom att
den sprids på ett antal valutor jämfört med risken i de en
skilda valutorna, både med och utan hänsyn till räntekostnaden.
Reduktionen beror på hur mycket kursutvecklingen och lånekost
naden för de olika valutorna samvarierar.

Utröna om det går bättre att göra parameterskattningar på
historiska data för en grupp eller kombination av valutor än
för enskilda valutor och i vilken grad förmågan att göra me
ningsfulla pararneterskattningar beror på hur stabila sambanden
mellan de olika valutakursernas utveckling är.

1.3 TILLVÄGAGANGSSÄTT

För att belysa korglånens konstruktion och de olika bankernas resone
mang vid val av valutakombination för sina respektive korglån har en
intervjustudie av relativt informell karaktär företagits. Företrädare
för nio olika banker samt riksbanken har intervjuats, några av dem i
flera omgångar.
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[n'· 'databas för dagl i ga val utakurser och' räntesatser har byggts upp för
att' mö'jl iggöra 'parameterskattningar, vid modelltillämpningen och den
jämf6rand'e utvärderingen. De 'räntesatser, som används och som också
ligger till grund för bankernas räntesättning på lånen är den så kal
lade LIBOR-räntan (London Inter Bank Offered Rate). Uppgifterna har
huvudsakligen hämtats från Skandinaviska Enskilda Banken och Götabanken
i Stockholm samt Scandinavian Bank i London. Valutakurserna är nomi
nella säljkurser från Skandinaviska Enskilda Bankens dagliga listor.

Valutakurserna omfattar alla i Sverige noterade valutor (17 stycken)
medarr ~äritesatserna enbart omfattar de åtta valutor som bankerna an
vänder·i sina korglån. Även får de åtta valutorna har det visat sig
svårt att erhålla räntedata långt tillbaka i tiden. Följaktligen går
räntesatserna· ti '11 baka enbart ti l-l bt>rjan av 1975 medan v'a lutakurserna
går tillbaka till början av 1970.

Databasen' 'uppdateras kontinuerl igt och huvuddelen av ana'lyserna i av
handlingen omfattar perioden främ till slutet av augusti 1981, alltså
strax före devalveringen hösten 1981. Effekterna av devalveringarna
1981 och 1982 diskuteras dock i kapitel 8 som ·även innehåller en mindre
analys av' val utautveckl ingen fram ti 11 den 15 oktober 1982, strax efter
den senare deva l veri ngen. Databasens·' uppbyggnad och omfattni ng be
skrivs utförligare i bilåga l~

Den'portföljteoretiska modell som·används för att konstruera så kalla
,de effektiva valutakombinati:öner ä'r 'en generell modell som ofta före
slagits för användning vid h~ntering,av valutatisk. Den används van
ligen för konstruktion av aktieportföljer. I ett första steg beaktas
endast va l utautveckli ngen på. 1ånen. ~Det är också fa 11 et i de fl esta
and'ra föres l agna t i 11 ämpn ;'ngar ..

I steg två tas även hänsyn till räntan genom att en genomsnittlig ef
fektiv kostnad per år'beräknas. Denna effektiva kostnad innefattar
både ränta och valutautveckl ing och, kan jämföras 'med beräkningen av
avkas'tningen på aktieportföljer när hänsyn tas till både prisutveck
ling och utdelningar~



6

Vid den utvärderande jämförelsen av olika valutakombinationer används
båda måtten: först den rena valutautvecklingen och sedan den effektiva
kostnaden, där hänsyn tagits till både räntekostnad och valutautveck
ling.

1.4 VIKTIGA AVGRÄNSNINGAR

Syftets formulering och valet av metod innebär i sig en mängd avgräns
ningar. Framför allt är avhandlingen en jämförelse och utvärdering av
riskbedömning med och utan formaliserade modeller snarare än en jäm
förelse mellan olika sätt att minska valutarisken. Alternativ till
portföljtänkande, till exempel att matcha långfristiga skulder mot
fordringar i utländsk valuta, behandlas inte i avhandlingen.

Terminssäkring av lån beaktas heller inte som ett alternativ för att
minska valutarisken på långfristiga lån, då finansiella transaktioner
kan terminssäkras högst sex månader framåt.

Valet av valutarisker som tillämpningsområde och den databas som byggts
upp för att kunna göra parameterskattningar på historiskt material och
jämförande utvärderingar har dessutom möjliggjort en mer utförlig be
skrivning av valutamarknaden än som från början avsågs.

Däremot tas teorier för valutakursernas bestämningsfaktor upp i mycket
begränsad utsträckning: enbart sambandet mellan räntesatser i olika
valutor och valutakursernas utveckling behandlas.

Valutamarknadernas effektivitet testas rnte. Däremot behandlas fråge
ställningar om prognosmöjligheter för enskilda valutor och grupper av
valutor när parametrarnas stabilitet öv~r tiden diskuterats.

Utvärderingen av lånen sker i nominella termer; svenska kronor. Hän
syn till inflation tas endast i så måttg att nominella kalkylränte
satser tillämpas för att räkna fram den effektiva kostnaden i svenska
kronor.
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Vid valet av valutakombination görs ingen jämförelse med kostnaden för
lån i svenska kronor, då målsättningen antas vara att få en så låg
lånekostnad som möjligt för ett lån i utländsk valuta. Jämförelser
med lån i svenska kronor görs dock i den avslutande diskussionen.

Redovisnings- och skattemässiga aspekter på lånen betraktas som neutra
la vid val av valutakombination och beaktas inte i modeller eller ut
värderingsmått.

En viktig begränsning är att allting räknas i en basvaluta, den svenska
kronan. Försök att påvisa betydelsen av detta förekommer både i form
av speciella analyser och i diskussionen av resultaten.

De första korglånen lanserades hösten 1977. Lånen har en genomsnitt
lig löptid av minst fem år. Utvärderingen sträcker sig fram till hös
ten 1981 med en begränsad uppdatering av utvecklingen ytterligare drygt
ett år framåt. Av naturliga skäl är därför undersökningen mer än önsk
värt begränsad i tiden.

1.5 BOKENS UPPLÄGGNING

Kapitel 2 behandlar valutariskernas ökande betydelse under 1970-talet.
För det första görs en analys av valutakursernas variabilitet på kort
och lång sikt. För det andra presenteras data över de börsnoterade
företagens valutaförluster. Kapitlet innehåller dessutom en kortfattad
redogörelse för begreppet valutarisk och valutakursutvecklingens sam
band med räntesatser i olika valutor.

I kapitel 3 återfinns en genomgång av portföljteori och portföljsteo
retiska modeller för hantering av valutarisk. Tidigare empiriska data
om samvariation mellan valutor analyseras och sammanställs i ett antal
tabeller. Dessa kompletteras med egna analyser av samvariation mellan
valutor på kort och lång sikt.
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Kapitel 4 presenterar resultat av intervjustudien med bankerna. Där
behandlas bakgrunden får lånens tillkomst, riksbankens regler för
lånen, lånens konstruktion och resonemang kring val av valutakombina
tion. Kapitlet avslutas med en redogörelse för diskussioner kring
lånens framtida utveckling.

I kapitel 5 analyseras valutautveckling, räntekostnader och effektiva
kostnader för lån i olika valutor. Här testas även i vilken utsträck
ning ränte- och valutautveckling tar ut varandra, det vill säga om den
så kallade internationella Fisher-effekten gäller. Vidare görs en
jämförande analys av de olika korglånens kostnader.

I kapitel 6 väljs valutakombinationer med hjälp aven portföljmodell
och kvadratisk programmering. Här tas enbart hänsyn till valutaut
vecklingen. Valutakombinationernas stabilitet över tiden analyseras.
Till sist innehåller kapitlet en jämförande utvärdering av valutakorg
lån, valutaportföljer framtagna med modellen och naiva portföljer av
valutor.

Kapitel? innehåller samma analyser som det föregående kapitlet med
skillnaden att hänsyn tages även till räntekostnaden. Vid portfölj
valet och utvärderingen är det den effektiva kostnaden för lån i olika
valutor som används. Resultaten jämförs med resultaten i föregående
kapitel, det vill säga hur hänsyn till räntan påverkar valet av valuta
portföljer och den jämförande utvärderingen.

I kapitel 8 diskuteras resultatens betydelse för valet av valutakombi
nationer. Här berörs även den begränsade utvärderingsperioden och
effekterna av devalveringarna hösten 1981 och hösten 1982. Därefter
jämförs kostnaderna för lån i utländsk valuta med lån i svenska kro
nor och huruvida de utländska lånen drabbar de mindre och medelstora
svenska företagen på ett ofördelaktigt sätt.
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1.6 HUVUDSAKLIGA RESULTAT

De historiska data som använts för att skatta indata till modellen
sträcker sig fram till hösten 1977 då korglånen introducerades. De
effektiva portföljerna som tagits fram med modellen minimerar den för
väntade effektiva lånekostnaden eller valutautvecklingen givet en viss
risk (mätt som variansen i kostnaden respektive valutautvecklingen).
Resultatet av modelltillämpningen blir inte en enstaka optimal port
följ utan en mängd effektiva portföljer med varierande risknivå.

Effektiva portföljer med en låg risknivå, som konstruerats med hänsyn
enbart till valutautvecklingen, innehåller cirka 80 procent norska
kronor och 20 procent franska francs. Dessa valutor (framför allt den
norska kronan) har haft en så låg variation i valutautvecklingen, att
ytterligare diversifiering inte ger en minskad risk. När hänsyn tas
även till räntan och de effektiva portföljerna konstrueras på basis
av den effektiva lånekostnaden, dominerar fortfarande samma valutor de
effektiva portföljerna med låg risknivå, trots att båda dessa valutor
haft relativt höga räntekostnader. Franska francs har dock en betyd
ligt större andel, cirka 50 procent, och norska kronor ingår med en
dast 25 procent. (Dessutom ingår 10 procent amerikanska dollar och
15 procent holländska floriner.)

Den jämförande utvärderingen baseras på utvecklingen under de följ
ande fyra åren, från hösten 1977 fram till hösten 1981. De effektiva
valutakombinationerna med låg risknivå har haft en bättre valutaut
veckling och en lägre effektiv lånekostnad både jämfört med de valuta
kombinationer som bankerna valt för sina korglån och jämfört med slump
mässigt valda valutakombinationer med lika vikt. Val utautveckl ingen
på lånebeloppet för effektiva portföljer med den lägsta risknivån har
under utvärderingsperioden varit fördelaktigt låg, - 1,4 procent,
medan valutautvecklingen för de naiva portföljerna varit + 1,5 procent.
Alla bankernas valutakombinationer utom en har haft en sämre utveck
ling, varierande mellan + 1,3 och + 6,8 procent.

Lånekostnaden för effektiva portföljer har varit cirka 11 procent per
år för portföljen med den lägsta risknivån och 12 procent för port-
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följen med del' högsta risknivån. De naiva portföljerna har haft en
genomsnittlig årlig lånekostnad på 13 procent, medan lånekostnaden för
bankernas valutakombinationer varierat mellan 13 och 16 procent. Av
de valutakombinationer som förekommer i bankernas korglån har valuta
kombinationer med fler valutor haft en bättre valutautveckling och
lägre lånekostnad än valutakombinationer med färre valutor. Samma för
hållande gäller inte alltid för de effektiva portföljerna. De effek
tiva portföljerna med låg risknivå innehåller förhållandevis få valu
tor. Dessa valutakombinationer som historiskt sett haft en låg risk
har under utvärderingsperioden haft en mycket fördelaktig valutautveck
ling och effektiv lånekostnad.

En begränsad uppdatering fram till mitten av oktober 1982 förstärker
dessa resultat. Kostnaderna för de effektiva portföljerna har då ökat
(på grund av devalveringarna 1981 och 1982) till 14-15 procent per år,
medan en naiv portfölj kostat 17 procent och bankernas valutakorglån
kostat mellan 18-21 procent.

Modellanvändningens framgång beror på att det existerade valutor som
haft en stabilt låg valutautveckling och lånekostnad i förhållande till
den svenska kronan och som identifierades genom valet av valutor med en
historiskt sett låg variation. Bankernas mindre lyckade resultat beror
på stora andelar amerikanska dollar. Samvariationen mellan valutor är
däremot av mindre intresse vid valutavalet och uppvisar inte heller
något stabilt mönster över tiden.

En valutakombination bör alltså i första hand bestå av valutor som
historiskt sett haft en låg valutautveckling och lånekostnad. Av de
här analyserade valutorna gäller detta framförallt norska kronor och
franska francs. Skall valutor med en historiskt sett hög variation
(amerikanska dollar, japanska yen, schweiziska francs och engelska
pund) ingå i valutakombinationen, bör antalet valutor i valutakombi
nationen vara relativt stort, minst ett halvdussin, och andelarna av
de enskilda valutorna små.
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2 Ökande valutarisk under 1970-talet

2.1 KAPITLETS UPPLÄGGNING

Valutarisker är ett område som ägnas allt större uppmärksamhet både hos
företagen och i forskning och undervisning. Detta ökande intresse
brukar bland annat förklaras med att växelkurserna blivit rörligare och
att företagen åsamkats större valutaförluster än tidigare.

I kapitlet ges först en kort litteraturgenomgång om den ökade rörlig
heten i valutakurserna, där vissa argument och empiriska data för detta
diskuteras. Därefter presenteras ett antal egna analyser av valuta
kursutvecklingen under 1970-talet. Valutaförändringarnas storlek på
ett halvårs sikt och på fem års sikt samt hur dessa utvecklats över
tiden visas med diagram~ Variationen i dagliga förändringar under
olika valutasystem undersöks. Slutligen analyseras hur kursföränd
ringarnas tidssikt påverkar beräkningen av genomsnittliga förändringar
och variationen kring dessa.

En sammanställning över de börsnoterade företagens redovisade valuta
vinster och valutaförluster kommenteras framför allt med avseende på
den ofullständiga bild av företagens valutarisker som visas av den ex
terna redovisningen.

Slutligen ges en kortfattad litteraturgenomgång kring begreppet valu
tarisk och vad som skall menas med valutarisk. I anslutning till
detta berörs sambandet mellan räntesatser och valutakursförändringar.
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2.2 RöRLIGA VALUTAKURSER?

Sedan 1970-talets början har det internationella valutasystemet under
gått en rad förändringar. Ar 1971 löstes USD från guldet för att
senare devalveras med närmare 8 procent. (I den fortsatta framställ
ningen anges de olika valutorna med internationella förkortningar en
ligt bilaga l.) Bretton Woods-överenskommelserna från 1944 upphörde
att gälla och ersattes aven ny uppgörelse, Smithsonian-överenskommel
sen, vilket innebär att valutakurserna tilläts att flyta inom vissa
gränser, ± 2,25 procent, i förhållande till varandra. Ej heller detta
system fungerade utan övergavs av ledande länder i början av 1973.
Redan innan dess (1972) tillkom den europeiska valutaormen, där kurs-

fluktuationerna begränsades till en marginal på ± 2,25 procent för en
skilda länder i ormen, medan ormländerna som grupp från början medgavs
marginaler på ± 4,5 procent emot omgivningen.

Ar 1973 anslöt sig Sverige till valutaormen för att sedan lämna den
samband med devalveringen hösten 1977. Sedan dess är SEK, i likhet
med ett antal andra valutor, knuten till en korg av valutor. Riks
bankens interventioner baseras på ett index byggt på femton valutor,
där valutornas vikter bestäms av landets andel av den svenska utrikes
handeln. (Se till exempel Carlsson, 1979, för en utförligare beskriv
ning av det internationella valutasystemets utveckling och bilaga 2
om sammansättningen av den svenska riksbankens valutakorg.)

Vid utvärderingen av de nya rörligare valutakursregimerna nämns ofta
kraftiga kursfluktuationer som en negativ erfarenhet. (Se exempel
vis Carlsson, 1979; Bigman och Taya, 1980.) Begrepp som lIinstabiZi

ty", lIaZarmingZy erratic", "turbuZent experience ll och "disorderZy

markets" används. Exakta definitioner eller operationaliseringar av
dessa begrepp är dock mindre vanliga, liksom även mer systematiska
empiriska data.

Ibland beskrivs denna ökande variation i kurserna med mycket illustra
tiva diagram som visar kursförändringar för olika valutor gentemot
kronan från och med ett visst datum och framåt i tiden (se till exem
pel Oxelheim, 1979). Valutorna visar där en dramatisk variation kring
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kronan, ökande med tiden i ett solfjädersformat
4
mönster. I och för

sig borde det vara naturligt att förändringarna blir större ju längre
bort från referenstidpunkten man kommer, om ett antal valutor beaktas.
Även om gränserna för kursrörelser inom de olika systemen är konstanta,
inträffar över en längre period revalveringar och devalveringar inom
de olika systemen. Variationen i valutakurserna är rimligtvis större
på fem års sikt än på en månads sikt.

~

Betraktar vi i stället valutautvecklingen fram till och med augusti
1981 från olika tidpunkter bakåt i tiden, får vi en helt motsatt bild
(se figur 2:1A och figur 2:1B), det vill säga en spegelbild av de ovan
nämnda diagrammen.

Ur diagrammen i figur 2:1A och 2:1B kan exempelvis utläsas valutakurs
utvecklingen på lån, i de åtta förekommande valutorna, upptagna vid
olika tidpunkter markerade längs den horisontella axeln och fram till
en viss tidpunkt, i det här fallet slutet av augusti 1981. Diagram
men omfattar perioden 770901-810830 och visar valutakursutvecklingen
fram till strax före devalveringen 1981 på lån upptagna efter devalve
ringen hösten 1977. (I figuren har också angetts de nominella sälj
kurserna för valutorna 810830. Liksom i följande figurer anges i

diagrammen en observation per månad, medan alla beräkningar är base
rade på dagliga data, se vidare bilaga l.) Sålunda kan till exempel
utläsas att ett lånebelopp i USD, upptaget i början av 1980, ökat med
25 procent fram till slutet av augusti 1980 på grund av valutakurs
utvecklingen. Vidare framgår att ett JPY-lån upptaget i slutet av
1979 hade i slutet av augusti 1981, det vill säga på två år, ökat med
35 procent, medan lån i FRF, upptagna i slutet av 1978 eller i början
av 1980, minskat med cirka 13 procent.

Trots att diagrammen enbart omfattar _perioden mellan de svenska de
valveringarna 1977 och 1981 förekommer alltså betydande kursföränd
ringar i de olika valutorna. Om det solfjädersformade mönstret i
diagram som visar valutautvecklingen framåt i tiden används som ett
argument för att påvisa en ökande rörlighet i valutakurserna, skulle
fi9urerna 2:1A och 2:1B kunna vara ett argument för att variationer
valutakurserna minskat, framför allt under 1981, vilket kanske är
tveksamt.
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FIGUR 2:1A Procentuella förändringar av valutakursen för GBP, USD,
NOK och Jpy fram till 810830 från olika tidpunkter bakåt
i tiden under perioden 770901 - 810830
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Ett alternativt beskrivningssätt är att mäta valutaförändringar på
en viss sikt, till exempel dagliga förändringar, månatliga förändring
ar eller årsvisa förändringar och konstatera huruvida dessa ökat över
tiden. Som exempel på valutakursernas lIintensiva fluktuationer II an
ger McKinnon (1980) att fårändringar på 15 procent på ett kvartal,
5 procent från vecka till vecka eller l procent per dag inte är ovan
liga. Förändringar på mer än l procent per dag brukar enligt Carlsson
(1979) anses karakterisera "disorderly markets". Empiriska data för
att illustrera detta är, som nämnts ovan, sparsamma. McKinnon (1980)
hänvisar till en opublicerad studie av Bigman och Lee från 1978 som
anges konstatera att variationen i valutakurserna ej avtagit under
den senare perioden av 1970-talet jämfört med mitten av 1970-talet och
därmed att lIincreased experience with floating rates have not led to

greater stabilityll .

Ur ett svenskt perspektiv konstaterar Oxe1heim (1981) att standardavvi
kelserna för procentuella kursändringar per vecka ökat för fyra av fem
valutor under perioden 1978-1980 jämfört med perioden 1974-1976. (Baserat
på en observation per vecka under perioden från och med början av 1974
till och med första kvartalet 1980 för GBP, USD, DEM, CHF och JPY.)
Denna ökning tillskrivs IImo tsvarande ökning av variationen av relativ

inflationstakt mellan Sverige och omvärlden" snarare än systemet att re
latera kronans värde till en korg, eftersom IIgenom korgkonstruktionen

vore en minskning för alla valutorna att vänta. Fördelar med denna lig

ger i att extrema kursrörelser dämpasII. Att den nya valutaregimen med
kronans värde knutet till en korg av valutor dämpar extrema kursrörelser
förefa 11 er i nte va ra en he1t själ vkl ar slutsats. Snarare fanns väl vi d
införande av korgen farhågor för större variationer gentemot enskilda va
lutor än tidigare. Ett citat för att illustrera detta:

'~et har skrivits en hel del om att kronan nu kastas ut
bland de flytande valutorna~ är utlämnad åt marknadskraf
terna 'seglar i öppen sjö'~ etc."
(Lundström, 1977)

I och för sig hävdar Lundström att kronan nu snarast är mindre flytande
än tidigare, men konstaterar också i en senare artikel (Lundström, 1978)
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att marknadskurserna för vissa valutor givetvis kan uppvisa betydligt
större fluktuationer än indexvärdet, eftersom det är den sammanvägda
kursen och inte kurserna för de enskilda valutorna som primärt stabi
liseras. I synnerhet om kursrörelser i olika valutor tenderar att gå
i motsatt riktning kan korgkonstruktionen innebära stora förändringar
i enskilda valutakurser utan att index påverkas i alltför hög grad
och därmed föranleder åtgärder från Riksbanken.

Analys av valutakursförändringarnas storlek

Även om valutaförändringarna definieras på en viss sikt, kan varia
tionen i dem mätas på olika sätt. Oxelheim (1981) använder sig av
standardavvikelsen kring medelvärdet, medan den av McKinnon (1980) re
fererade undersökningen anges använda sig av variationen kring en trend.
En något annorlunda bild av storleksordningen på valutakursernas för
ändring och utveckling över tiden ges i figur 2:2A och figur 2:28.
Där visas glidande procentuella förändringar ett halvår framåt i ti-
den för samma åtta valutor som tidigare.

Ur diagrammen kan exempelvis utläsas kursförändringar på en sexmåna
ders kundfordran i utländsk valuta. Sålunda hade en fordran i DEM,
som uppstod i början av 1972, ökat med cirka 17 procent när den för
föll sex månader senare. Diagrammen omfattar rullande halvårsföränd
ringar som börjar under perioden 700101-810230 och slutar 700601
810830. (För att åstadkomma halvårsvisa förändringar har valutakur
serna standardiserats så att alla månader omfattar 30 dagar, se vidare
bilaga l. I diagra.mmen anges liksom tidigare en observation per må
nad.) Även över en så kort period som ett halvår uppvisar valutakur
serna dramatiska förändringar, från + 30 procent (CHF 1977) till
- 17 procent (GBP 1976) under perioden. (Här bör kanske påpekas att
upp- och nedgångar uttryckta som procentsatser av utgångsvärdet inte
är symmetriska i absoluta termer. Exempelvis leder en uppgång på 50
procent följt aven nedgång med 33 1/3 procent tillbaka till utgångs
läget.)
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Om utvecklingen över tiden av de halvårsvisa förändringarnas storlek
studeras, kan konstateras att förändringarna från 1970 och ett halvår
framåt håller sig inom en mycket begränsad ram, ± 2 procent. Under
1971 börjar ändringarna av det internationella valutasystemet och de
rörligare växelkurserna ge utslag. Fram till och med 1976 håller sig
de halvårsvisa förändringarna inom intervallet ± 15 procent, utom för
USD under 1973 som då ökar med cirka 18 procent och för GBP under 1976
som minskar med ungefär 17 procent. Under 1977 och 1978 förekommer
ökningar av vissa valutors kurser på +30 procent gentemot SEK på ett
halvårs sikt dels som ett resultat av de svenska deva1ver-rngarna i
april (cirka 4 procent) och augusti (cirka 10 procent) 1977, dels ock
så beroende på allmän oro på valutamarknaden. Andra halvåret 1977 och
hela 1978 brukar också omnämnas som en IImycket turbuZent periodII på
valutamarknaden. Efter detta, 1978-1980, syns situationen vara något
lugnare med ungefär samma storleksordning på förändringarna som under
perioden 1972-1976.

Förändringarnas tidssikt skulle kunna vara av betydelse när det gäller
bedömningen av valutakursernas eventuella ökade rörlighet. De kort
siktiga fluktuationerna kan ta ut varandra över en längre period.
figur 2:3A och figur 2:3B visas glidande procentuella förändringar på
fem års sikt för samma valutor som i tidigare diagram. De här dia
grammen kan exempelvis sägas representera serier av femåriga lån upp
tagna under perioden 700101-760830 och som återbetalts under perioden
750101-810830. (Riksbanken kräver vid tillståndsgivningen i regel en
genomsnittlig löptid på fem år för långfristiga utlandslån.)

Här kan utläsas att ett lån i CHF upptaget hösten 1973 och återbetalt
hösten 1978 hade ökat med 110 procent vid återbetalningstillfället.
överhuvudtaget är förändringarna större än får halvårsförändringarna,
mellan +110 procent och -45 procent, men så är också tidssikten tio
gånger längre. Här jämnas också de kortsiktiga fluktuationerna ut och
de olika valutornas utveckling i förhållande till kronan uppvisar sta
bilare mönster. Före devalveringarna 1977 håller sig de femårsvisa
förändringarna för dessa valutor inom ±45 procent (att jämföra med
~15 procent på ett halvårs sikt).



100

19

%

GBP
USD
Jpy

NOK

50

-50

,
,--,'

---'---~----~"---~-

70-75 73-78 74-79 75-80 76-81

Tid

100

50

% FIGUR 2:3A Procentuella valutaförändrinqar på fem års sikt för GBP,
USD, Jpy och NOK. Förändringar från 700101 - 760830
till 750101 - 810830

%

DEM
FRF
CHF
NLG

-50

70-75 71-76 72-77 73-78 74-79 75-80 76-81

FIGUR 2:3B Som ovan för DEM, FRF, CHF och NLG



20

Devalveringarna, liksom även de i övrigt oroliga förhållandena på mark
naden, förskjuter de långsiktiga förändringarna uppåt med förändringen
av CHF på cirka 110 procent från 1973 till 1978 som toppnotering. Ut
vecklingen därefter, 1974-1979 och 1975-1980, dämpas något igen, men
fortfarande märks devalveringarnas inverkan, intervallet för föränd
ringarna är här från -20 procent till +70 procent.

De dagliga förändringarnas storlek och utveckling går inte att represen
tera på samma sätt över någon längre period. Ett annat sätt, omnämnt
enligt ovan av McKinnon (1980) och Carlsson (1981), används i tabell
2:1. Där visas antalet dagliga förändringar, större än eller lika med
~l procent per valuta och år för alla noterade valutor under åren 1970
1981. Arstotalerna är mycket låga under de tre första åren för att
sedan mångdubblas under 1973 och 1974, speciellt 1973. De sjunke~

igen, men till en högre nivå och har ännu några toppar, om än något
lägre, under 1978 och 1981. Även om alla valutor har fler noteringar
under oroliga år, framstår några valutor som betydligt mer rörliga i
denna bemärkelse än de andra. Detta gäller framför allt JPY, CHF, GBP,
ISK och CAD samt i något lägre utsträckning USD, ESB och ITL. Av de
riktiga stora valutorna är det enbart DEM som har få noteringar.

När det gäller jämförelser med de mede1- och långfristiga förändring
arna, skiljer sig dessa resultat åt framför allt med avseende på åren
1973-1974 och 1977-1978. För de dagliga förändringarna är det först
och främst 1973 och 1974 som framstår som mycket oroliga, medan 1978
i och för sig representerar en topp, men en lägre sådan. Devalvering
arna 1977 slår inte heller igenom på samma sätt i och med att de bara
ger utslag med två noteringar per valuta, och storleken utöver 1 pro
cent av förändringarna inte är av någon betydelse.

I tabell 2:1 anges också årsgenomsnitt för de olika perioder som
Sverige haft olika växelkurssystem. Aren 1970-1972 har då räknats
till det gamla systemet med fasta pariteter, under större delen av
1973-1977 deltog Sverige i ormsamarbetet och 1978-1981 har kronan
varit relaterad till ett index. För dessa perioder kan då sägas att
rörligheten mätt med dagliga förändringar större än l procent ökat



TABELL 2:1 Antal dagliga förändringar större än eller lika med ± l procent för alla noterade
valutor under åren 1970-1981

\~Ar GBP USD DEM FRF BEC CHF NLG DKK NOK FIM ISK ITL ATS PTE CAD ESS Jpy1 L/Ar

1970 2 1 O O 2 O O O O O O O O O 5 4 - 14}
1971 O l 4 2 l 2 4 O l O 2 O 3 10 1 8 - 39. 27/
1972 6 O 1 2 1 2 l O 2 O l 2 l 2 O 2 4 27J

1973 19 29 10 10 10 23 11 12 9 14 23 15 8 18 28 27 43 309'

1974 21 26 3 9 3 18 l 7 7 5 18 12 5 7 21 23 31 217
1975 5 14 O l O 9 O 3 O O 10 l O 5 15 8 13 84 >159/
1976 30 1 1 5 3 7 1 4 O O 5 34 O 1 3 l 6 102
1977 11 3 3 2 2 6 3 3 3 2 8 9 3 6 7 4 8 83
1978 6 14 5 11 2 60 2 4 3 1 18 3 2 5 23 - 17 1761
1979 14 4 1 O l 8 O 2 O l 5 1 1 O 5 l 16 60

J132
/

1980 7 6 2 3 3 6 2 2 O l 27 1 3 4 6 2 22 97
1981 21 32 5 7 8 16 6 6 3 l 22 5 5 14 17 7 18 193

L/Valuta 1142 131 35 52 36 157 31 43 28 25 139 83 31 72 131 87 178 1401

1 Jpy började noteras i Sverige 720404.

Ar

Ar

Ar

N
--'
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avsevärt för perioden 1973-1977 jämfört med perioden 1970-1972 för att
sedermera dämpas något igen under 1978-1981.

Analys av medelvärden och standardavvikelser

Tidigare hänvisades till ett referat aven undersökning (McKinnon,
1980), där det konstaterades att fluktuationerna i växelkurserna inte
dämpats under senare delen av 1970-ta1et jämfört med mitten av decen
niet. Denna undersökning är dock från 1978 och speglar inte utveck
lingen under 1979-1981. Oxelheim (1981), vars undersökning sträcker
sig fram till första kvartalet 1980, konstaterar inte heller någon
dämpad variation utan i stället en ökad variation under 1978-1980 jäm
fört med 1974-1976. Oxe1heim använder sig dock av ett annat mått på
variation, nämligen standardavvikelsen.

I tabell 2:2 ges medelvärden och standardavvikelser för dagliga va1u
takursförändringar. Tabellen omfattar alla noterade valutor och ana
lyser för hela perioden 1970-1981 samt delanalyser för perioder med
olika valutakurssystem. Indelningen i perioder är här mer exakt än i
tabell 2:1. Den första perioden sträcker sig fram till den första mars
1973 när Smithsonian-överenskomme1sen upphörde att gälla och alla valu
tamarknader stängdes. Valutamarknaderna öppnade igen den 19 mars 1973,
vilket markerar början på nästa period som sträcker sig fram till den
svenska devalveringen i augusti 1977. Nästa period omfattar tiden
mellan devalveringen hösten 1977 och september 1981.

Dessa analyser inkluderar alltså inte de båda tioprocentiga devalve
ringarna, vilket däremot analysen över hela perioden gör. Förutom
medelvärden och standardavvikelser för de enskilda valutorna redovisas
i tabellen också de genomsnittliga medelvärdena och standardavvikel
serna för alla valutorna för varje analysperiod. Att devalveringarna
använts som brytpunkt i de tre analyserna av del perioder innebär bland
annat att det totala medelvärdet för hela perioden inte är detsamma som
det vägda genomsnittet av medelvärdet för de olika perioderna.

Även i dessa analyser är variabiliteten i valutakurserna något lägre
mot slutet av 1970-talet; standardavvikelserna för perioden 1973-1977



TABELL 2:2 Medelvärden och standardavvikelser för pr.ocentuella dagliga valutakursförändringar

VALUTA GBP USD DEM FRF BEC CHF NLG DKK NOK FIM ISK ITL ATS PTE CAD ES8 Jpyl m

700102 m -0,01 -0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 -0,01 -0,03 -0,01 0,01 0,00 -0,01 0,01 0,03 0,00
730301 s 0,22 O, 18 0,30 0,32 0,30 0,38 0,27 0,22 0,26 0,18 0,43 O, 19 0,29 0,44 0,26 0,33 0,77 0,31
n=787

730319 m -0,03 0,00 0,02 -0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 -0,06 -0,04 0,02 -0,04 -0,01 -0,03 0,00 -0,01

770826 s 0,57 0,52 0,29 0,40 0,30 0,45 0,31 0,33 0,)0 0,34 0,94 0,54 0,31 0,69 0,53 0,81 0,55 0,48

n=1113

770829 m 0,01 0,01 0,00 -0,01 0,00 0,02 0,00 -0,01 0,00 0,01 -0,13 -0,02 0,00 -0,05 0,00 -0,01 0,02 -0,01

810911 s 0,44 0,48 0,30 0,33 0,29 0,63 0,29 0,32 0,29 0,34 0,85 0,24 0,31 0,41 0,50 0,30 0,54 0,40
t1\=1011

700102 m 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,03 0,02 0,00 0,01 0,00 -0,07 -0,02 0,02 -0,02 0,00 -0,01 0,02 0,00

811230 s 0,53 0,52 0,42 0,46 0,42 0,59 0,41 0,40 0,36 0,34 0,83 0,45 0,42 0,60 0,54 0,61 0,63 0,50

n =2988

l JPY fr o m 720404.

N
W



24

är större än standardavvikelserna för både den tidigare och den senare
perioden. Detta gäller såväl för genomsnittet av alla valutorna som
för de flesta enskilda valutorna utom för DEM, BEC, CHF, FIM och JPY.
Utom för sex av sjutton valutor; DEM, BEC, DKK, FIM, ATS och JPY, är
skillnaden i standardavvikelse mellan perioderna statistiskt signifi
kant på l procents nivå. (Egentligen är det skillnaden i varians mellan
perioderna som testats med ett F-test på kvoten mellan varianserna.)
Med så stora stickprov är detta kanske ett mindre meningsfullt mått och
den absoluta skillnaden i standardavvikelse mellan perioderna mer in
tressant.

Atminstone för dagliga förändringar kan dock konstateras att variatio
nen i valutakurserna är lägre under perioden 1978-1981 än under perio
den 1973-1977. Huruvida det nya valutasystemet med Riksbankens valu
takorg inneburit större eller mindre fluktuationer är svårt att uttala
sig om. De facto kan konstateras att dagliga procentuella förändringar
större än l procent i genomsnitt varit lägre under 1978-1981 än under
1973-1977 och att standardavvikelserna för de dagliga förändringarna
är lägre under den senare perioden. Att detta skulle bero på valuta
systemet är dock ett helt annat uttalande. Valutasystemet styr Riks
bankens interventioner på marknaden. Om interventionerna skulle varit
annorlunda och haft en mindre dämpande effekt med de marknadsförhållan
den som rådde under 1978-1981 om Sverige varit kvar i ormsamarbetet,
är en fråga som inte kan besvaras genom att studera genomsnittliga för
ändringar eller standardavvikelser under de olika regimerna.

Liksom för medelvärden för den totala perioden är standardavvikelserna
får den totala perioden större än ett vägt genomsnitt av standardav
vikelserna för del perioderna. Detta beror delvis på att devalvering
arna omfattas av analysen: dels tillkommer två mycket stora avvikelser
från medelvärdet, dels blir medelvärdet i sig förändrat och variatio
nen kring medelvärdet förändras.

En annan effekt som bidrar är den långa perioden. Om det finns tren
der i ett material och uppdelningen i delperioder ger olika medel
värden för de båda del perioderna, kommer standardavvikelserna för del-
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perioderna att bli lägre än för hela perioden. Eftersom medelvärdena
skiljer sig åt mellan delperioderna för de flesta valutorna, har även
denna effekt betydelse.

De mest variabla enskilda valutorna under hela perioden är, mätt med
standardavvikelsen, ISK, Jpy, PTE och ESB. Därefter kommer CHF, CAD,
GBP och USD. Jämfört med tabell 2:1 har PTE tillkommit bland de åtta
mest variabla valutorna, medan ITL fallit ifrån. NOK och FIM har även
med detta mått mätt den lägsta variationen.

Medelvärden och standardavvikelser på kort och lång sikt

Resultaten av ovanstående analyser skiljer sig alltså från Oxelheims
(1981) resultat. Detta kan antingen förklaras med de något olika
undersökningsperioderna, förändringarnas tidssikt (veckoförändringar
hos Oxelheim jämfört med dagliga förändringar) eller valet av veckodag
(tisdagar) som utgångspunkt för veckoförändringar.

Kohlhagen (1978) har tidigare påpekat svårigheten att jämföra empiriska
studier av valutamarknaderna på grund av att olika typer av data, dags-,
vecko-, månads- eller kvartalsdata används. Kohlhagen menar att teorin
för vilken typ av data som det är "r iktigt" att använda i olika situa
tioner inte är särskilt väl utvecklad och att det inte är klart vilka
effekterna blir av att använda olika typer av data.

För att i viss utsträckning undersöka och illustrera dessa effekter ges
i tabell 2:3 medelvärden och varianser för procentuella dagliga, halv
årsvisa och femårsvisa förändringar. De halvårsvisa och femårsvisa
förändringarna är rullande förändringar. Beräkningarn~ för de halvårs
och femårsvisa förändringarna är baserade på dagliga standardiserade
data, vilket innebär att ett år omfattar 360 dagar och att alla helg

dagar fyllts i med nästkommande vardags notering.. Följaktligen om
fattar analyser baserade på standardiserade data ett större antal ob
servationer (360/år jämfört med cirka 250/år). För rullande föränd
ringar på lång sikt försvinner dock ett antal observationer, nämligen

så många SOQ tidssikten omfattar i antal daaar (5 x 360 stycken för fem
årsvisa förändringar och 0,5 x 360 stycken för halvårsvisa förändringar).



TABELL 2:3 Medelvärden och standardavvikelser för procentuella valutaförändringar på kort
och lång sikt .

VALUTA GBP USD DEM FRF CHF NLG NOK Jpy1 m

Dagliga 700102 m 0,00 0,00 0,02 0,00 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01

förändringar 811230 s 0,53 0,52 0,42 0,46 0,59 0,41 0,36 0,63 0,49

n=2988

Halvårsvisa 700101 m -0,76 0,00 1,99 -0,05 3,42 1,44 0,78 1,90 1,09

förändringar 810830 s 6,70 6,50 5,02 4,96 7,42 4,35 2,85 8,56 5,80

n=4020

Femårsvisa 700101 m -15,85 -4,71 29,12 1,60 54,40 23,29 9,95 16,93 14,34

förändringar 810830 s 19,64 10,39 9,76 5,55 19,24 8,67 4,64 21 , 12 12,38

n=2400

l Jpy fr o m 720404.

N
O)
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De data över halvårs- och femårsförändringar som redovisas i tabellen
representerar medelvärden och standardavvikelser för kurvorna i
figurerna 2:2A och B samt 2:3A och B. I den tidi0are diskussionen om
nämndes enbart enstaka värden rår vi ssa ti dpunkter och max- och mini
värden för förändringar, den så kallade variationsbredden, på olika
tidssikt. Där konstaterades att variationsbredden för femårsföränd
ringarna var tre gånger större än får halvårsförändringarna .

.I tabell 2:3 ges dels medelvärden och standardavvikelser för sa.mma åtta
valutor som förekom; figur 2:2A och B samt i figur 2:3A och B, dels
genomsnitt av medelvärden och standardavvikelser för dessa åtta valu
tor. (De dagliga förändringarna är desamma som förekom i tabell 2:2

och är inte beräknade på standardiserade data.) Det genomsnittliga
medelvärdet för alla valutorna är ungefär 110 gånger större får de
halvårsvisa förändringarna jämfört med medelvärdet för de dagliga, och
ett halvår motsvarar cirka 125 bankdagar på ostandardiserade data. För
femårsförändringarna är det genomsnittliga medelvärdet cirka tretton
gånger större än medelvärdet för halvårsförändringarna. Perioden är
här tio gånger längre och medelvärdet ökar här mer än proportionellt
mot tidsperiodens längd.

Den proportionella ökningen varierar mellan de olika enskilda valutor
nas meclelvärden även om rangordningen är ungefär densamma. GBP har
det lägsta medelvärdet såväl på fem års sikt som på halvårs sikt och
hör även till de valutor som har det lägsta medelvärdet för dagliga
förändringar. CHF har det högsta medelvärdet i alla tre analyserna.
För de övriga valutorna ändras rangordningen något mellan analyserna.

Förklaringen till att de dagliga förändringarna ackumulerade till halv
årsvisa och femåriga förändringar inte ger ett exakt proportionellt
större medelvärde ligger i ett förhåJlande som berörts tidigare. Upp
och nedgångar som är lika stora procentuellt sett är inte lika stora
i absoluta värden. Valutakursernas förändringar för olika länder kan
ha olika mönster. Om en valuta håller sig konstant medan en annan
va:luta gått upp med 50 procent för att sedan minska med 33 procent,
blir slutresultatet för hela perioden detsamma, nämligen att båda
valutornas kurser varit konstanta. Ser man däremot till de genomsnitt-



liga förändringarna för de två delperioderna blir genomsnittet för den
första valutan noll och 8,33 (16,67/2) procent för den andra.

Även standardavvikelsernas storlek påverkas av dessa förhållanden.
Den genomsnittliga standardavvikelsen för femårsfårändringarna är unge·
fär dubbelt så stor som standardavvikelsen för halvårsförändringarna,
medan tidsperioden är tio gånger längre. För de halvårsvisa föränd
ringarna jämfört med de dagliga är den genomsnittliga standardavvikel
sen cirka tolv gånger större, medan tidsperioden är 125 gånger längre.
Om variansen skall vara ungefärligt proportionell mot'tidsperiodens
längd, skall standardavvikelsen vara ungefärligt proportionell mot
kvadratroten av tidsperiodens längd (Brealey and Meyers, 1981). I det
här fallet betyder detta ungefär tre gånger (v'lö) respektive elva
gånger (V 125) gånger större.

För de enskilda valutornas standardavvikelser är mönstret betydligt
mer varierande, men fortfarande gäller att rangordningen får de olika
valutorna är ungefär densamma oavsett tidssikten. Jpy har genomgående
den högsta standardavvikelsen och NOK den lägsta. För de andra valu
torna blir rangordningen något förändrad beroende på tidssikten.

Det är alltså inte oväsentligt vilken tidssikt som används för att
mäta va1utakurs~rändringar och tidssikten bör anpassas till den aktu
ella beslutssituationen. För femåriga lån bör valutaförändringar på
fem års sikt mätas, för sex månaders exportfordringar bör valutarisken
på ett halvårs sikt mätas, etcetera.

I det sammanhanget kan en speciell tolkning av medelvärden och standard
avvikelser för femårsvisa förändringar betonas. De representerar sam
manfattande mått över kurvorna i figur 2:3A' och B och kan alltså sägas
utgöra medelvärden och standardavvikelser av valutaförändringen på
tidsserier av femåriga lån upptagna dagligen under perioden 700101
760830 och återbetalda 750101-810830. För femårslån i CHF har valuta
förändringen under den perioden i genomsnitt alltså varit 59,40 pro
cent, för GBP -15,85 procent och de övriga ligger någonstans däremellan.
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Även om valutaförändringarna har dämpats något under senare delen
av 1970-talet, är valutaförändringarna på långfristiga lån aven be
tydande storleksordning.

2.3 STöRRE VALUTAFöRLUSTER

Hand hand med osäkerheten på valutamarknaden har följt stora valuta
förluster. Devalveringsåret 1977 redovisade de börsnoterade bolagen
cirka l 500 miljoner SEK i valutaförluster (Uutma och Lydahl, 1978).
Samma år var de redovisade nettoresultaten 2 236 miljoner SEK. De
separat redovisade valutaförlusterna består till den helt övervägande
delen (cirka l 300 miljoner SEK) av förändrade valutakursers inverkan
på fordringar och skulder i utländsk valuta i moderbolagen. Dessutom
ingår effekterna vid konsolideringen av de utländska dotterbolagens
balansräkningar, så kallade omräkningsdifferenser. Vad dessa siffror
egentligen innebär är svårt att bedöma då företagen använder sig av
mycket varierande redovisningsprinciper. Den bokföringsmässiga ökning
en av de låga skulderna i utländsk valuta som följer av valutakursför
ändringar väljer sålunda en del företag att låta direkt belasta 1977
års resultat, medan andra endast kostnadsför den realiserade delen av
skuldökningen. Oxelheim (1981) uppskattar nettoförlusterna på svenska
företags medel- och långfristiga utlandslån som följd av devalveringar
na 1977 till cirka 6 miljarder SEK. (Med nettoförlust torde här menas
den ovan nämnda orealiserade ökningen av skulderna.)

Om det är svårt att analysera de redovisade resultaten med avseende på
valutaförluster på grund av olikheter i redovisningsprinciper och
knapphet i informationen är det hart när omöjligt att utifrån redovis
ningen säga något om effekterna av valutakursförändringarna på före
tagens konkurrenskraft och framtida vinstmöjligheter. Även sådana
omedelbara verkningar på resultatet Som följer av högre intäkter vid
exportförsäljning och högre kostnader för importerade varor redovisas
inte separat som kostnad eller intäkt på grund av valutakursförändring
ar, utan ingår i rörelsens bruttoresultat, liksom ofta realiserade
kursförluster eller kursvinster på kundfordringar, leverantörsskulder
och andra kortfristiga fordringar eller skulder.
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En sammanställning av redovisade valutaförluster (och valutavinster)
för åren 1966-1979 för industriföretag på börsens A-lista visas i ta
bell 2:4A. Uppgifterna är hämtade från Handelshögskolans och Ekonom
iska Forskningsinstitutets databas FINDATA. Där redovisas enbart valu
takursvinster eller valutakursförluster enligt resultaträkningen.
(Kursvinster eller kursförluster som redovisats direkt mot balansräk
ningen eller periodiserade kursvinster och kursförluster är inte inklu
derade.) De redovisade kursförlusterna har obestridligen ökat under
1970-talet även om de gått ner igen efter 1977.

Siffrorna i tabell 2:4A är nettosiffrorna för alla företagen på A
listan. Bakom dem döljer sig de individuella företagen som emellanåt
även visar upp kursvinster (dock knappast under 1977). En viss upp
fattning om storleksordningen av dessa ges av tabellerna 2:4B, där
kursvinster och kursförluster större än la miljoner SEK under 1977
och 1979 redovisas. Att det till en så övervägande del är kursför
luster som redovisas beror naturligtvis delvis på utvecklingen av SEK,
men också på det förut nämnda förhållandet att en mycket begränsad
del av de ekonomiska konsekvenserna för företaget framgår explicit i
årsredovisningen. Oftast framgår enbart förändringar av det bokförda
värdet på tillgångar och skulder nominerade i utländsk valuta som re
sultat av att kurserna förändras från tillgångens eller skuldens an
skaffningsdatum till balansdagen (antingen det nu är fråga om till
gångar i form av dotterbolag eller långfristiga skulder). Dessutom är
det ett utslag av den så kallade försiktighetsprincipen att anteci
pera förluster men inte vinster. Orealiserade kursförluster på lång
fristiga lån redovisas ibland men däremot inte orealiserade kurs
vinster.

Den ökning av de redovisade valutaförlusterna som består av kursför
luster på långfristiga lån (en mycket stor del av till exempel 1977
års valutaförluster enligt ovan) bör också sättas i relation till den
dramatiska ökningen av företagens medel- och långfristiga upplåning i
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TABELL 2:4A Redovisade kursvinster och -förluster 1966-1979,
industriföretag på A-listan, miljoner SEK

Ar Kursv i nster
eller -för-
luster,
netto enl .
resultat-
räkningen

1966 -l
1967 -l
1968 -2
1969 3
1970 -10
1971 -49
1972 -57
1973 -55
1974 -295
1975 -62
1976 -437
1977 -1061
1978 -642
1979 -323

~LLA: FINDATA

utlandet som skett under 1970-talet. Ar 1970 gav Riksbanken tillstånd
till medel- och långfristig upplåning för svenska företag till en
summa av cirka 2 miljarder SEK, 1980 hade denna summa femdubblats.
Företagens utestående medel- och långfristiga utlandslån uppgick i
slutet av 1980 till drygt 40 miljarder SEK. (SOU 1980-51; Sveriges
Riksbank, Förvaltningsberättelse 1980.)
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TABELL 2:4B Företag med kursvinster eller -förluster> 10 miljoner
SEK år 1977 och 1979

1977

Företag Kursvinster eller
-förluster, netto
en1 resultaträk-
ningen

AGA -37
ALFA -24
ASEA -95
BILLERUD -22
BOLIDEN -37
BROSTRöM -48
CEMENTGJ -52
ESAB -16
ESSELTE -16
FLÄKT -14
GRÄNGES -105
HOLMEN -13
LME -131
MODO -19
PLM -20
SAAB -43
SKF -63

KÄLLA: FINDATA

1979

Företag Kursvinster eller
-förluster, netto
en1 resultaträk-
ningen

ASEA -28
ASTRA -17
ATLAS -74
BROSTRöM -12
ESAB -14
EUROC -12
LME 25
NIFE -18
PLM -12
SAAB 79
SANDVIK -37
SKF -152
SONESSON -11
SWMATCH -10
UDDEHOLM -10
VOLVO 12
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2.4 VAD MENAS MED VALUTARISK?

I förra avsnittet påpekades helt kort att en mycket begränsad del av
valutaförluster och valutavinster framgår av företagens årsredovisning
ar samt att redovisningspraxis på området varit mycket varierande. Ar
1978 antog FAR:s styrelse ett förslag till rekommendation för redovis
ning av fordringar och skulder i utländsk valuta. Ett förslag till re
kommendation angående omräkning av utländska dotterbolags balans- och
resultaträkning ingår som ett avsnitt i rekommendation nr 110m kon
cernredovisning. Denna utgör ett förslag i avvaktan dels på fast
ställandet av rekommendationer om fordringar och skulder i utländsk
valuta, dels på utarbetandet aven internationell rekommendation på om
rådet (FAR 1980). Till saken hör att den amerikanska bokföringsnämnden
som 1975 utfärdade en rekommendation på området (som legat till grund
för de svenska förslagen) i augusti 1980 utkom med en ny anvisning, där
man frångår den metod som tidigare rekommenderats (Rundfeldt, 1980).
Några stora svenska bolag har redan valt att frångå den tidigare re
kommenderade så kallade monetary/non monetarymetoden (Swartz, 1981).

Hur åsamkade valutaförluster respektive valutavinster skall defini
eras, mätas och redovisas, likaväl som hur framtida valutarisker skall
definieras och mätas, är ett område som debatteras flitigt. En ut
tömmande redogörelse för denna diskussion faller utanför ramen för
detta arbete, men vissa delar av den är väsentliga för den fortsatta
framställningen. Framför allt gäller detta debatten om hur valuta
risker skall definieras och mätas. Diskussionen om olika redovisnings
metoder berörs endast i den utsträckning som den anknyter till detta.
Först redogörs för de vanligaste begreppen på området.

Valutarisk eller risk för valutaförlust?

I tidigare avsnitt har valutarisk mer eller mindre implicit likställts
med valutakursernas variabilitet och mätts nled bland annat standardavvi
kelsen kring ett medelvärde. Risk har ursprungligen definierats som

skilt från osäkerhet av Knight (1921). Med risk menas då en händelse
vars utfall inte är känt, men som kan beskrivas med ett antal utfall vars
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sannolikhetsfördelning är känd. I modern investerings- och finansierings
teori definieras risk som möjliga avvikelser från ett förväntat utfall.
(Se till exempel Levy och Sarnat, 1982). Som statistiskt mått för risk
används oftast variansen eller standardavvikelsen kring ett förväntat
värde. I dagligt tal görs däremot sällan någon åtskillnad mellan en
förväntad valutakursändring och den risk som är associerad med denna
förväntan. Med valutarisk menas då att valutakursen över huvud taget
förändras. Dessutom menas då ibland enbart en IIdownside ll risk, dvs möj
ligheten att en valutaförlust kan inträffa, i motsats till det teoretiska
begreppet som omfattar variationen kring ett förväntat värde; uppåt el
ler nedåt.

Exponering för vaZutarisk

Tre begrepp återkommer ständigt i den amerikanska litteraturen om valuta
risk; IItranslation exposure ll

, Iltransaction exposure ll och lIeconomic

exposure". (Se till exempel Ankrom, 1974; Shapiro, 1978; eller Eiteman
och Stonehill, 1979.) På svenska brukar begreppen bokföringsmässig eller
redovisningsmässig exponering, transaktionsmässig exponering och ekono
misk exponering användas. Termerna exponering och risk används oftast
synonymt men medan risken ibland syftar på möjligheten aven kursföränd
ring, så syftar exponering ofta på omfattningen av de tillgångar och
skulder vars värde förändras när valutakursen förändras (som är utsatta
eller exponerade för valutarisk). I Sverige används ofta uttrycket va
lutaposition i stället för exponering. (Se Uggla, 1971; Norgren och
Uggla, 1976; eller Leksell, 1979.)

"TransZation exposure"; redovisnings- eller bokföringsmässig exponering

Den redovisningsmässiga exponeringen mäter i vilken utsträckning en växel
kursförändring inverkar på ett företags redovisade ekonomiska ställning.
Företag med tillgångar och skulder nominerade i utländsk valuta omräknar
dessa poster till sin nationella valuta på balansdagen. Om en historisk
växelkurs (anskaffningsdagens kurs) används, så registreras ingen vinst
eller förlust även om växelkursen förändras efter anskaffningsdatum. Om
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däremot balansdagens kurs används, redovisas en vinst eller förlust om
valutakursen ändras mellan anskaffningsdagen och balansdagen.

Det är alltså endast de tillgångar och skulder som värderas till balans
dagens kurs vilkas värde i kronor påverkas av förändrade valutakurser
och som i denna bemärkelse är exponerade. Den redovisningsmässiga
exponeringen är skillnaden mellan exponerade tillgångar och exponerade
skulder.

För det första måste moderbolagets egna förbindelser i utländsk valuta:
leverantörsskulder, kundfordringar samt långfristiga skulder och ford
ringar, räknas om till kronor. Olika redovisningsmetoder skiljer sig
här åt ifråga om huruvida långfristiga fordringar och skulder redovisas
till balansdagens kurs och om den vinst eller förlust som då kan uppstå
inverkar direkt på resultatet eller balanseras och periodiseras över
till exempel ett låns löptid. (Se vidare Ribers, 1978; Sigbo, Nilsson
och Jonerot, 1979; Oxelheim, 1981.)

För det andra måste redovisningshandlingar från ett multinationellt bo
lags utländska dotterbolag omräknas och konsolideras i koncernredovis
ningen. Olika metoder för omräkning av dotterbolagens balansräkningar
skiljer sig åt med avseende på vilka tillgångar och skulder som omräk
nas till balansdagens kurs respektive anskaffningsdagens kurs. Den
bokföringsmässiga vinst eller förlust som kan uppstå kallas för omräk
ningsdifferens. (Se vidare Ribers, 1978; Leksell, 1979; Oxe1heim, 1981.)

'Transaction exposure"; transaktionsmässig exponering

Denna typ av exponering härrör från den mångfald av olika sorters trans
aktioner som fordrar en uppgörelse eller betalning i utländsk valuta:
handel över gränserna, in- och utlåning i utländska valutor eller köp
och säljaktiviteter hos utländska dotterbolag. I en strikt mening inne
fattar sådana poster som redan finns på bolagets balansräkning en del av
dessa transaktioner. Däremot måste en detaljerad rapport över transak
tionsexponeringen även omfatta sådana poster som inte finns i balansräk
ningen: planerade inköp och försäljning, terminskontrakt, räntebetal-
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ningar och amorteringar och andra kontrakterade eller anteciperade in
och utbetalningar i utländsk valuta. En skillnad jämfört med den redo
visningsmässiga exponeringen är att den bokföringsmässiga exponeringen
mäter en stock av tillgångar och skulder, medan den transaktionsmäs
siga exponeringen mäter flöden av in- och utbetalningar och att tids
diMensionen hos de olika transaktionerna är en viktig del av mätningen
och rapporteringen.

Definitionen av transaktionsmässig exponering varierar något mellan
olika författare. Skillnaden gäller om den även omfattar icke-kontrak
terade, anteciperade transaktioner, det vill säga transaktioner som har
sitt ursprung i framtida beslut. Ankrom (1974) menar att transaktions
exponeringen härrör från de framtida beslut som innefattas i de antagan
den som gjorts i försä1jnings- och resultatbudget och att exponeringen
är dynamisk i så måtto att även storleken i främmande valuta på de pen
ningf1öden som omfattas kan förändras som resultat aven valutakurs

förändring.

Shapiro (1978) menar däremot att enbart kontrakterade transaktioner om
fattas av begreppet och att en allvarlig begränsning med begreppet är
att in- och utbetalningar, mätta i lokal valuta, antas förhålla sig
konstanta efter en växel kursförändring.

"Economic exposure"; ekonomisk exponering

Oklarhet i definitionen av transaktionsexponeringen speglas i viss mån
även i hur olika författare relaterar den till ekonomisk exponering.
Ankrom (1974) menar att bokföringsmässig exponering kombinerad med
transaktionsmässig ger ekonomisk exponering. Enligt Eiteman och
Stonehill (1979) är transaktionsexponeringen ett kortsiktigt special
fall 'av ekonomisk exponering. Transaktionsexponeringen avser de
omedelbara effekterna på i tiden näraliggande betalningsströmmar,
medan ekonomisk exponering avser mer långsiktiga effekter. Shapiro
(1978) däremot inkluderar transaktionsexponeringen under den bokfö
ringsmässiga exponeringen:
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"The tUJO main types of accounting exposure are translation
and transaction exposure"

När det gäller definitionen av ekonomisk exponering råder däremot
överensstämmelse. Ekonomisk exponering definieras som den rörändring
i nuvärdet av ett företags diskonterade framtida betalningsströmmar
som är resultatet aven valutakursförändring. Denna typ av exponering
har alltså sitt upphov i de förändringar i framtida betalningsströmmar
som en växelkursförändring kan ge upphov till då den påverkar företa
gets framtida konkurrenskraft, säljvolym, priser, etcetera. I den ut
sträckning kalkylräntan påverkas aven valutakursändring ger även detta
utslag på den ekonomiska exponeringen.

Med ekonomisk exponering menas alltså inte enbart omfånget av de till
gångar och skulder som är exponerade utan den kombinerade effekten av
valutakursens förändring och betalningsströmmars förändrade storlek
(och eventuellt kalkylräntans förändring). Den ekonomiska expone
ringen är den förväntade förändringen i netto nuvärde av företagets
framtida betalningsströmmar och i konsekvens med detta är valutaris
ken variationen kring denna förväntade förändring. (Se Adler och
Dumas, 1978, och vidare nedan.)

Den ekonomiska exponeringen är det ekonomisk-teoretiskt ideala måttet
för beräkning av ett företags framtida exponering. I litteraturen
råder samstämmighet om att det är ett företags ekonomiska exponering
eller risk som man bör eftersträva att mäta och som framför allt bör
ligga till grund för företagens eventuella agerande för att reducera
risken och minska eller öka den förväntade valutavinsten respektive
valutaförlusten.

2.5 PA LÄNGRE SIKT SPELAR VALUTARISK INGEN ROLL~

I anslutning till ekonomisk exponering betonar många författare sam
bandet mellan inflationstakt, räntesatser och valutakursförändringar.
(Se Adler och Dumas, 1978, och vidare nedan.) De menar att det inte är
ändamålsenligt att analysera valutaeffekter utan att ta hänsyn till in
flation och ränta, i synnerhet som effekterna av dessa ofta är mot-
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satta effekterna aven valutakursändring och att effekterna aven kurs
ändring därmed är mer iögonfallande än reella. Detta baseras på två så
kallade paritetsrelationer; "köpkraftsparitetsteoremet ll och liden inter

natione l la Fis her-effekten II •

Köpkraftsparitetsteoremet innebär i korthet att skillnader i inflations
takt mellan länder motsvaras av ändringstakten i valutakursen. Fisher
effekten indikerar att växelkurser förändras i en utsträckning som mot
svaras av skillnaden i räntesatser i olika länder men i motsatt rikt
ning. Om dessa relationer gäller, hävdas att monetära och reala till
gångar och skulder är IIoexponeradelI och att valutakursförändringar inte
har någon betydelse.

"If these propositions are continuously valid in the short
run as well as in the long run~ exchange risk disappears;
the firm's net worth~ income and market value would not be
affected by changes in exchange rates~ regardless of the
currencies in which its assets and liabilities are denom
inated. To the extent that there are devi~tions from these
propositions" either in the short ron or in the long run~

changes in. exehange rates may affeet the firm' s income and
perha:ps its market value."
(Aliber, 1978)

Att dessa relationer inte gäller perfekt i praktiken, åtnlinstone inte på
kort sikt, tycks de flesta vara överens om.' Tvärtom har det under senare
år myntats ett speciellt begrepp, lIovershooting" för att beteckna kursänd
ringar som inte står i någon proportion till vad inflations- och ränte
differential indikerar. (Se till exempel Carlsson, 1979; Bigman och
Taya, 1980.)

Teorier som på olika vis förklarar 1I0vershootingll och liknande fenomen,
som de rörliga växelkurssystemen inneburit, har ~ått en alltmer fram
trädande plats (Dombusch, 1981; Frenkel, 1979; Frenkel, 1981). Nyare
teorier om valutakursernas bestämningsfaktorer har ofta en monetär in
riktning. Valutakurserna är beroende av efterfrågan på tillgångar i
olika valutor snarare än handelsströmmar (åtminstone på kort sikt).
Men inom denna nyare teoribildning finns två helt olika ansatser som
innebär ofdrenliga effekter på förhållandet mellan valutakurser och
räntesatser (Frenkel, 1979).
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"Chicago"-skolan antar att priserna är rörliga. Som en konsekvens av
detta avspeglar förändringar i den nominella räntan förändringar i den
förväntade inflationstakten. När den inhemska räntan stiger relativt
den utländska, beror detta på att den inhemska valutan förväntas för
lora i värde genom inflation och depriciering. Efterfrågan går ned på
den inhemska valutan relativt den utländska valutan och den inhemska
valutan depricieras omedelbart.

Den "Keynesianska" skol an antar att pr; serna är tröga åtminstone på kort

sikt. Därmed anses förändringar i nominella räntesatser avspegla för
ändringar i penningpolitikens stramhet. När den inhemska räntan sti
ger jämfört med den utländska räntan, beror det på att penningmängden
har red~cerats utan en motsvarande sänkning av priserna. Den högre
räntan i hem1 andet attraherar ett kapi ta l i nfl öde som ol'sakar en omede1
bar appreciering av den inhemska valutan.

Däremot har det åtminstone tidigare hävdats att köpkraftspartitetsteo
remet och Fisher-effekten håller på längre sikt eller i genomsnitt och
att osäkerheten i valutakurserna därmed har mindre betydelse. (Al iber
och Stickney, 1975; Giddy, 1977; Shapiro, 1978.)

Aliber och Stickney (1975) testar detta genom att beräkna årliga av
vikelser från köpkraftsparitetsteorin för 48 länder under perioden
1960 till 1971 (under en period med fasta växelkurser) och procentu
ella årliga avvikelser från Fisher-effekten för tretton länder under
samma period. Resultaten ger vid handen att teorierna i stort sett
håller även om det finns signifikanta kortsiktiga avvikelser vilka
tenderar att jämnas ut över tiden. Från detta drar man slutsatsen
att vid mätning av företagets exponering är planeringshorisonten av
kritisk betydelse. På relativt kort sikt, mindre än tre år, är alla
tillgångar och skulder nominerade i utländsk valuta exponerade. På
längre sikt är de flesta tillgångar och skulder oexponerade, då av
vikelserna från paritetsteorierna tar ut varandra. Slutsatserna gäl
ler mätning av exponering som underlag för beslut om huruvida valuta
osäkerheten bör undvikas, neutraliseras med hjälp av kurssäkringsåt
gärder eller bäras. Eftersom tillgångar och skulder med livslängd
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eller löptid längre än två till tre år enligt deras resonemang inte är
exponerade, behöver heller inga kurssäkringsåtgärder vidtas med avse
ende på dessa tillgångar eller skulder.

Aliber och Stickneys resonemang om oexponerade tillgångar och skulder
och konsekvenserna av detta för beslut om kurssäkringsåtgärder har mött
en hel del invändningar både ur praktisk och teoretisk synvinkel och
oavsett huruvida de båda jämviktsrelationerna verkligen håller på längre
sikt. (Adler och Dumas, 1978; Elvestedt, 1980; Korsvold, 1981.) Fram
för allt gäller detta argumentet att avvikelserna från de båda jämvikts
relationerna jämnar ut sig på längre sikt och att valutarisken därmed
saknar betydelse. IIIn the long run we are all dead~ and in the long run

all assets and liabilities are unexposed~lI, skriver Korsvold (1.981) och
menar att i så fall är det möjligen förväntad valutaexponering, vinst/
förlust som är lika med noll på längre sikt, risken existerar fortfar
ande, och att verklig exponering vid en given tidpunkt kommer att av
vika från förväntad exponering. Om det är risk som diskuteras är det
de slumpmässiga avvikelserna från ett genomsnitt som är intressanta och
inte vad genomsnittet är. Detta har tidigare påpekats av Adler och
Dumas (1978) som också speciellt betonar den ekonomiska exponeringens
tidsdimension. Exponering mäts för en viss given tidpunkt, vilket
Aliber och Stickney inte tar hänsyn till. Ett annat sätt att uttrycka
detta är möjligen att säga att för att resonemanget om utjämning över
tiden skall gälla så måste exponeringen eller valutapositionerna vara
konstanta över tiden eller ha en slumpmässig fördelning som är obero
ende av valutakursförändringarna.

Vad Adler och Dumas för övrigt främst vänder sig emot är slutsatsen att
kurssäkringsåtgärder är onödiga då planeringshorisonten överstiger tre
år, därför att avvikelser från paritetsrelationer tenderar att jämnas
ut på lång sikt. Detta menar Adler och Dumas är helt fel. Kurssäkrings
åtgärder kan visserligen under vissa förutsättningar vara irrelevanta
för att maximera företagets värde. Men anledningen till detta är inte
att köpkrafts- eller ränteparitetsteorierna gäller. När det gäller huru
vida kurssäkringsåtgärder bör vidtas eller ej, är det kapitalmarknadernas
effektivitet och internationella integration som avgör om detta är opti
malt eller ej. Oberoende av vilka tillgångar och skulder företaget inne-
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har och dess existerande exponering, kan kurssäkringsåtgärder vara irre
levanta för företagets värde om kapitalmarknaden är effektiv.

Men risken för att ett företag kan gå i konkurs kan reducera marknadsvär
det av företaget. Om kurssäkringsåtgärder kan reducera denna risk, ökar
företagets värde, och kurssäkringsåtgärder kan vara relevanta trots effek
tiva marknader. Detta resonemang, som bland annat använts för att bestäm
ma optimal skuldsättningsgrad, tror Adler och Dumas är den mest framkonl
liga vägen att bestämma en optimal kurssäkringspolitik. Dumas (1978) har
använt sig av detta och resultatet tyder på att en diversifiering av ett
företags exponering i olika valutor generellt är bättre än att antingen

inte göra någonting alls eller att reducera exponeringen i vissa valutor
till noll. Att minska valutarisken genom att sprida risken på ett antal
valutor i stället för kurssäkring har över huvud taget kommit att framstå
som alltmer betydelsefullt och framhålls av många författare som ett al
ternativt sätt att minska valutarisken. Orsakerna till och utvecklingen
av detta i teori och praktik är ämnet för nästa kapitel.

2.6 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Syftet med kapitlet är att belysa valutariskernas ökande betydelse,
speciellt får att ge en bakgrund till den fortsatta framställningen
och får att påvisa behovet av att minska valutariskerna på långfris
tig utländsk upplåning. Rörliga valutakurser, devalveringar av SEK
och en kraftig ökning av utlandslånen har åsamkat de svenska företa
gen kraftiga förluster.

Analyser av ett antal valutors kurser gentemot SEK får perioden 1970
1980 visar på förändringar mellan +30 procent och -17 procent på ett
halvårs sikt och mellan +110 procent och -45 procent på fem års sikt.
Valutaförändringarnas storlek varierar över tiden. Fluktuationerna
har ökat kraftigt sedan 1970-ta1ets första år, men dämpats något under
perioden efter devalveringen hösten 1977. Valutaförlusterna på lång
fristiga lån var trots detta stora även i slutet av 1970-talet och
början av 1980-ta1et.
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En granskning av de börsnoterade företagens valutaförluster under peri
oden 1966-1979 visar att de redovisade valutaförlusterna per år ökat
100 gånger från 1970 till 1977; från 10 miljoner SEK till 1 106 miljoner
SEK för att sedan minska till 323 miljoner SEK 1979. De redovisade för
lusterna ger i och för sig en mycket begränsad och snedvriden bild av
företagens valutarisker. De omfattar nästan enbart valutaförluster på
långfristiga skulder. De ökade redovisade va1utarårlusterna är alltså
orsakade av ökade valutaförluster på långfristiga lån, som delvis rör
klaras av valutakursernas utveckling, men även av att utlandslånens vo~

lym mångdubblats under 1970-ta1et.

Eftersom redovisade valutaförluster ger en dålig bild av hur valuta
kursernas förändringar påverkar företaget, ges i kapitlet en kortfattad
beskrivning och diskussion av begreppet valutarisk, med tonvikt på eko
nomisk valutarisk snarare än redovisningsmässig valutarisk. I samband
med detta behandlas även den internationella Fisher-effekten och hur
valutarisken påverkas av att skillnader i räntesatser och valutakurs
utveckling kan förväntas uppväga varandra, en teori som alltmer ifråga
sätts.
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"3 Portföljer, korgar och cQcktails

3.1 KAPITLETS UPPLÄGGNING

I kapitel 2 redogjordes för valutakursernas ökade variation under de
nya rörligare valutasystemen som tillämpats sedan början av 1973. Den
ökade osäkerheten på valutamarknaden används ofta som ett argument för
ökad användning av portföljtänkande och diversifiering som ett sätt
att skydda 'sig mot valutarisk, så att risken minskas genom att den
sprids på ett antal valutor. I detta kapitel redogörs för portfölj
teoretiska modeller samt praktiska tillämpningar och empiriska tester
av portföljtänkande för hantering av valutarisk.

I kapitlet ges först en kort genomgång av några grundläggande port
följteoretiska principer; förutsättningar för att diversifiering
minskar risken och framtagandet av effektiva portföljer. Därefter
redogörs för hur den generella portföljteorin anpassats, utvecklats
och föreslås tillämpas för att reducera valutarisken.

Därefter, i avsnitt 3.3, behandlas användningen, i praktiken, av port
följteoretiska modeller och portföljtänkande (utan att en modell nöd
vändigtvis används) för hantering av valutarisk. Där ges bland annat
exempel på ett antal vanligen föreko~mande valutacocktails. Empiriska
tester av modellerna, med historiska data, kommenteras.

För att en spridning aven portfölj på flera valutor skall ge en risk
minskning fordras att alla valutakurser inte utvecklas parallellt.
Historiska data över graden av samvariation mellan valutor ingår där
för som en väsentlig del av argumentationen för portföljtänkande hos
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ett flertal författare. En sammanställning och jämförande analys med en
viss bearbetning av tidigare undersökningar återfinns i kapitlet. Slut
ligen redovisas ett antal egna, kompletterande analyser av samvariationen
mellan valutor, som framför allt inriktas på hur samvariationen påverkas
av valutaförändringarnas tidssikt.

3.2 GENERELLT OM PORTFölJTEORI

I föregående kapitel diskuterades begreppet valutarisk. I portföljteo
rin rörutsätts att beslutsfattaren avväger risk mot förväntad avkastnin9.
Risk definieras även här som möjliga avvikelser från ett förväntat ut
fall. Som statistiskt mått för risk används oftast standardavvikelsen
eller variansen av avkastningen. Portföljteorin betonar framför allt
att en portföljs total risk under vissa förutsättningar är lägre än dess
komponenters, medan portföljens förväntade avkastning är ett vägt medel
tal av dess komponenters förväntade avkastning (se exempelvis Nars,
1979. )

Antag att en portfölj består av N värdepapper med andelar xi investerat
i de olika papperen. Portröljens procentuella avkastning är en vägd
summa av komponenternas procentuella avkastning, och portföljens förvän
tade procentuella avkastning E är då en vägd summa av komponenternas
förväntade procentuella avkastning E.

1.,

Portföljens varians V är ett mer komplicerat uttryck där varianserna,
v., och kovarianserna, o , för de olika värdepapperens avkastning in

1.,

går

N.2 N N
V = L: x ~. + L: L: x .x." .0 ••

i=l 1., 1., i=l j=l 1., J l.,J
ijj



45

Kovariansen mellan två komponenter kan också uttryckas som korrelations
koefficienten p •• multiplicerat med standardavvikelserna för de båda kom

l.,J
ponenterna, G. och G.

1., J

ijj

Riskreduceringsmöjligheterna beror då på komponenternas inbördes beroen
de. Tre olika fall kan särskiljas. I det första fallet är den förvän
tade avkastningen av två komponenter positivt beroende av varandra
O<p~l. Om förväntade förändringar är perfekt positivt beroende av var
andra, p=l, är portföljens varians lika stor som ett vägt medeltal av
komponenternas varianser. Om p däremot är mindre än 1, minskar portföl
jens varians jämfört med ett medeltal av komponenternas varianser. Ju
mindre positivt beroende komponenternas utveckling är, desto mer minskar
variansen. (När det gäller ett företags valutahantering bör vikterna
för portföljens komponenter kunna vara både positiva och negativa, det
vill säga att företaget kan ha både fordringar och skulder i olika valu
tor. Totalrisken kan då reduceras inte enbart genom att en fordran
matchas mot en skuld i samma valuta utan också genom att en fordran
innehas i den ena valutan och en skuld i den andra. Perfekt positivt
beroende, p=l, leder då till att risken helt kan elimineras.)

I det andra fallet, då komponenternas utveckling är negativt beroende

-l~<O, kan likaså risken reduceras. När två komponenters beroende är
perfekt negativt korrelerade, p=-l, kan de kombineras på ett sätt som
eliminerar risken helt.

Även i det tredje fallet, där komponenternas kursutveckling är oberoende,

har portföljdiversifiering riskreducerande effekter. Ju fler värdepap
per som ingår i portföljen, desto lägre blir variansen.

Storleksordning av de riskreducerande effekterna åskådliggörs i figur
3:1. Där visas minskningen av portföljens varians när antalet komponen
ter ökar för några olika nivåer på korrelationskoefficienten p, mellan
O och +1, under förutsättning att de olika komponenterna har samma posi
tiva vikter, varianser och att samma kovarianser (och därmed även korre-
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lationskoefficienter) gäller för alla parvisa kombinationer av komponen
ter. (Om komponenterna har olika varianser och kovarianser bör vikterna
inte vara lika stora för att uppnå maximal riskreduceringseffekt utan
vara negativt proportionella mot komponentens samvariation med övriga
komponenter i portföljen (Shapiro och Rutenberg, 1976).)

Portföljens varians, V

r------------------------ p=l

P=.75

p=.5

p=.25

o 5 10 15 20

p=o
Antal kompo

25 nenter, N

FIGUR 3:1 Reduktion aven portföljs varians när antalet komponenter
ökas, givet att de olika komponenterna har samma positiva
vikter, varianser och kovarianser

Portföljens varians minskas kraftigt i början för att ganska snart
asymptotiskt närma sig värdet av korrelationskoefficienten. Ju högre
korrelationskoefficient, desto fortare uppnås konvergens och värdet av
riskminskning av ytterligare diversifiering avtar. För negativa korre
lationskoefficienter är sambandet svårare att illustrera, då man knap
past kan anta att alla komponenter skall vara negativt beroende, men
generellt sett blir effekten större så att vi hamnar någonstans mellan
den horisontella axeln och kurvan för p=O. (Hela resonemanget i figur
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3:1 bygger på att inga skulder, det vill säga negativa vikter, förekom
mer. Om detta är möjligt kan mycket kraftiga riskminskningar åstadkom

mas, speciellt vid höga positiva korrelationskoefficienter.)

Markowitz' grundläggande modell

Markowitz (1952) var den som först formulerade en kvantitativ modell för
portföljval som explicit tar hänsyn till fördelarna med diversifiering,
som han ansåg vara ett både intuitivt tilltalande och observerat bete
ende. Markowitz utgår därvid ifrån att en investerare anser att avkast
ning är något positivt, men att variation i avkastning är något nega
tivt. Han menar att en modell där målfunktionen är sådan att investe
raren maximerar sin förväntade avkastning inte är acceptabel, eftersom
detta aldrig implicerar att det finns en diversifierad portfölj som är
överlägsen alla icke-diversifierade portföljer.

Markowitz modell innebär att investeraren, som ser avkastning som något
positivt, alltid väljer högsta möjliga avkastning, givet en viss risk

nivå. Omvänt så väljs alltid minsta möjliga risk, givet en viss av

kastning, eftersom risk värderas negativt. Detta ger ingen vägledning
vid val mellan två portföljer, där den ena har en högre avkastning, men
också högre risk än den andra. Valet mellan dessa beror på vilken kom
bination av förväntad avkastning och risk som beslutsfattaren föredrar.

Det finns alltså inge~ enstaka optimal lösning (som gäller för alla be
slutsfattare) på portföljproblemet, men däremot en mängd optimala lös
ningar, så kallade effektiva portföljer, som är så beskaffade att de
maximerar avkastningen, givet en viss risk eller minimerar risken,
givet en viss avkastning. En extremvariant är en lösning där risken
minimeras till varje pris oavsett avkastning. Den motsatta extremlös
ningen är att avkastningen maximeras oavsett risk. Mellan dessa båda
extremlösningar finns en mängd lösningar med ökande tonvikt på avkast
ningen på bekostnad aven tilltagande risk. Målfunktionen optimeras
därför med alla tänkbara vikter åsatta på avkastning respektive risk,

det vill säga:

maximera Z = AE - V
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där E och V definieras enligt ovan och

O<A<OO

under restriktionen

N
L x. = 1

i=l ~

A är en vikt som varieras mellan noll och oändligheten och motsvarar be
slutsfattarens riskbenägenhet. Noll representerar en beslutsfattare som
till varje pris vill reducera risken och helt bortser från avkastningen.
Oändligheten motsvarar en beslutsfattare som är villig att acceptera hur
hög risk som helst ror en högre avkastning. Variansen för en portfölj
innehåller kvadratiska termer, och problemet kan lösas med kvadratisk
programmering. Var och en av lösningarna är då optimal rår en viss
given risknivå, det vill säga rår ett visst värde på A.

Kritik har riktats mot portföljteorin både ifråga om dess grundantagan
den och problem med att operationalisera dem. En huvudfråga är om vari
ansen i avkastningen avspeglar alla dimensioner av företagens osäkerhet.
Användningen av variansen som ett mått på risk maximerar beslutsfatta
rens nytta, om antingen avkastningen är normalfördelad eller beslutsfat
tarens nyttofunktion är kvadratisk (se till exempel Tobin, 1958).

När det gäller avkastningen på aktier anses denna ofta vara approxima
tivt normalfördelad för kortare perioder (Brealey och ~1yers, 1981). För
längre perioder kan dock fördelningen bli skev, då det kan förekomma att
avkastningen är högre än +100 procent men inte att avkastningen är lägre
än -100 procent (se även avsnitt 2.2). Westerfield (1977) hävdar att
valutakursförändringar inte följer en normalfördelning ens på relativt
kort sikt (veckoförändringar) och att variansen därmed inte är ett bra
mått på valutarisker. Lietaer (1971), vars grundmodell baseras på ett
system för diskreta devalveringar, stöder sig inte heller på antagandet
om normalfördelade kostnader och intäkter utan förlitar sig på att be
slutsfattaren har en kvadratisk nyttofunktion.
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Tester av eventuell normalfördelning i aktie- och valutamarknadernas
avkastning är baserade på historisk erfarenhet. Portföljteorin är dock
formulerad i termer av förväntad framtida utveckling och variation. Ett
av de största problemen med att normativt tillämpa portföljteorin är att
få fram meningsfulla skattningar rår förväntade medelvärden, varianser
och kovarianser. Markowitz (1952) röreslog i sin ursprungliga artikel
att observationer på historiska data kunde användas som preliminära
skattningar. Han trodde dock att bättre metoder, som beaktar mer in
formati on, ,skull e -kunna utveckl as.

3.3 PORTFölJMODELLER FöR HANTERING AV VALUTARISK

De första tillämpningarna av portröljteorin ägnades åt investeringar i
värdepapper på nationella kapitalmarknader. Senare har portföljteorin
tillämpats på internationellt diversifierade värdepappersportföljer.
Först skedde detta av Grube1 (1968) som undersökte potentiella fördelar
för amerikanska investerare som diversifierade internationellt.

Lietaer (1970 och 1971) var den som först formulerade en portföljteore
tisk modell speciellt får ett företags valutahantering. Ytterligare
portföljteoretiska modeller för valutarisk har föreslagits av Gull (1975)
och Soenen (1979A och 1979B). Aubey och Cramer (1977), Levy och Sarnat
(1978), Makin (1978), Johnson och Zuber (1979) samt Dince och Umoh (1981)
tillämpar Markowitz~ generella modell får konstruktion av optimala valu
tacocktai1s, valutakorgar eller valutaportföljer att användas som inter
nationella räkneenheter eller vid valutapositionshantering. I de tre
förstnämnda modellerna, som beskrivs närmare nedan, har den generella
modellen anpassats och utvecklats, bland annat så att hänsyn tas till
transaktionskostnader i form av räntor, kostnader för terminssäkring,
etcetera. I tillämpningarna av den generella modellen beaktas enbart
valutautvecklingen.
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Lietaers modeZZ

Lietaers (1970 och 1971) modell identifierar en kombination av investe
rings-, finansierings- och kurssäkrande åtgärder som minimerar förvän
tade kostnader eller maximerar ~rväntade intäkter givet en viss risk
och givet ett antal restriktioner får ett företags verksamhet. Förvän
tade kostnader och intäkter inkluderar alla investerings-, finansie
rings- och kurssäkringskostnader och intäkter samt förväntade vinster
eller förluster på grund av devalveringar. Risken är en kombination
av osäkerhet beträffande kostnadernas storlek och valutakursernas ut
veckling. Restriktionerna för verksamheten kan vara av olika karaktär,
till exempel framtida finansieringsbehov, kurssäkrings- och finansi
eringsmöjligheter, policybeslut eller legala restriktioner.

Modellen är en utveckling och anpassning av portföljteorin. Varje tänk
bar finansierings- och kurssäkringsåtgärd och redan existerande tillgång
(även så kallade icke-monetära eller reala tillgå~gar) eller skuld nomi
nerad i lokal valuta är en komponent motsvarande ett värdepapper i en
värdepappersportfölj. I sin grundläggande version är modellen utformad
för ett system med fasta växelkurser och diskreta devalveringar. Den är
komplicerad och kräver stora mängder indata.

Den grundläggande modellen formuleras för en period och en lokal valuta:
därefter utvecklas modellen till en flerperiodsmodell. Modellen förfi
nas i ytterligare dimensioner, hänsyn tas till skatt genom speciella
formuleringar och till tidspreferenser genom en diskonteringsfaktor.
Därmed introduceras möjlighet till olika längd på tidsperioderna. Si
mulering av lösningsvektorn för diskussion kring riskbegreppet och val
av optimal lösning rekommenderas. Vidare visas hur modellen kan anpassas
till revalveringar såväl som devalveringar, hur modellen kan omformuleras
så att nettopositionerna inte behöver vara positiva och hur flexibla
växelkurser kan införas i stället får diskreta devalveringar eller hur
en kombination av båda systemen kan användas.

Modellen anpassas slutligen för att hantera kurssäkringsstrategin i ett
antal olika valutor samtidigt. Detta är den mest generella modellen.
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extremfallet, formulerad för att ta hänsyn till skatter, olika långa
tidsperioder, investeringsprogram etcetera, kan den teoretiskt sett an
vändas för allokering av resurser i ett antal länder.

Problemet löses med kvadratisk programmering och lösningen består av ett
antal optimala lösningar som var och en motsvarar en viss risknivå.
Företagsledningen måste välja den risknivå som man är villig att accep
tera för den kommande perioden. Bara den första periodens lösning före
slås implementeras. Om nya data framkommer under perioden kan en ny lös
ning genereras i' början av nästa period.

Gulls modell

Gull (1975) identifierar en serie effektiva portföljer av valutapositio
ner, mätta i hemlandets valuta. Givet valutapositioner i slutet av perio
den och kostnader för positionspåverkande åtgärder i olika valutor, samt
vissa restriktioner på positionernas storlek genereras portföljer där
kurssäkringskostnaderna minimerats för en given risk. I kostnaderna för
positionspåverkan inkluderas dels den direkta kostnaden för den åtgärd
som företas (terolinssäkring, lån eller dylikt), dels den förväntade vins
ten eller förlusten på grund av valutakursens utveckling under perioden.

Utifrån detta beräknas periodens totala förväntade kurssäkringskostnad
såsom förväntad kostnad för positionspåverkande åtgärder multiplicerat
med storleken av den positionspåverkande åtgärden (utgångsposition i
slutet av perioden minskad med den optimala positionen), summerat över
alla valutor.

Den enda osäkra faktorn vid valutahanteringen antas vara valutakursernas
förändring. Med risk avses variansen för värdet av företagets valuta
portfölj efter positionspåverkande åtgärder, formulerad enligt Marko
witz ' generella modell.

En inkonsekvens eller direkt felaktighet i Gulls modell, som inte tidi
gare påpekats, förefaller finnas i sambandet mellan risk och förväntad
kostnad. Den risk som modellen mäter är variansen för värdet av den
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resulterande optimala portföljen av valutapositioner mätt i hemlandets
valuta. I den förväntade kurssäkringskostnaden ingår kostnaden eller
intäkten på grund av valutakursens förändring, men bara för den del av
utgångspositionerna som kurssäkras. Den förväntade vinsten eller för
lusten på grund av kursförändringar på de återstående optimala positio
nerna finns inte medräknad, vilket den borde vara om de återstående op
timala positionerna inte är lika med noll. I de exempel som illustrerar
modellen tas inte heller någon hänsyn till denna förväntade kostnad.

Soenens modell

Soenen (1979A och B) utgår från givna valutapositioner som kan kurssäk
ras på olika sätt. Beslutsvariabler är omfattningen av de kurssäkrings
åtgärder som bör vidtagas för att reducera portföljens varians till
önskvärd nivå.

Tre olika typer positionspåverkande åtgärder kan vidtagas; kurssäkring
på terminsmarknaden, in- och utlåning på eurovalutamarknaden och in
och utlåning på den lokala kapitalmarknaden för valutan ifråga. Den
enda osäkerhetsfaktorn är den framtida avistakursen för de olika valu
torna, medan kostnaderna för de positionspåverkande åtgärderna antas
vara kända.

Med utgångspunkt från detta beräknas det förväntade värdet av företagets
valutapositioner som det förväntade värdet av nettopositionen före kurs
säkrande åtgärder minskat med värdet av kostnader för positionsp~verkan

de åtgärder på terminsmarknaden, eurovalutamarknaden och de lokala kapi
talmarknaderna (multiplicerat med den positionspåverkande åtgärdens
storlek) summerat över alla valutor.

Varianser får portföljen av de resterande va1jutapositionerna beräknas
enligt Markowitz' generella modell. Storleken på de resterande positio
nerna är dock beräknad så att hänsyn tagits till räntekostnader i de
olika lokala valutorna.
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1iZlämpningar av Markowitz' generella modell: Aubey och Cramer~ Levyoch

Sarnat~ Makin~ Johnson och Zuber~ Dince och Umoh

Vid tillämpningar av Markowitz l grundläggande generella modell (enligt
avsnitt 3.2) byts avkastningen på ett värdepapper ut mot valutautveck
lingen på en tillgång eller skuld i utländsk valuta. I övrigt sker
ingen anpassning av modellen.

Aubey och Cramer (1977) visar hur Markowitz f grundläggande modell för
portföljval kan användas för konstruktion av valutacocktails, interna
tionella räkneenheter avsedda att användas som faktureringsvaluta, för
lånekontrakt eller liknande. Ingen hänsyn tas till eventuella transak
tions- eller räntekostnader.

Levy och Sarnat (1978) använder sig av den generella modellen för att
konstruera optimala portföljer av valutor (icke räntebärande) och jäm
för dessa med portföljer där även (utländska och inhemska] aktier till
låts ingå.

Makin (1978) föreslår att Markowitz· modell (förmodligen, redovisas
inte explicit) tillämpas på positionshantering i företag, kallat för
MARP: management of accounts receivab1e and payable. Inte heller här
tas någon hänsyn till kurssäkrings- eller räntekostnader, eller till
storleken av givna positioner vid periodens slut, som företaget antas
anpassa till en identifierad optimal portfölj.

Johnson och Zubers (1979) artikel är likaså en demonstration av hur
Markowitz· modell kan användas för konstruktion av valutacocktails för
användning på obligationsmarknaden samt i internationell bankhandel
och försäkringsverksamhet som ett medel för att reducera yalutarisken.

Dince och Umoh (1981) tillämpar den generella modellen för att identifi
era optimala portföljer i ett antal afrikanska valutor som ett medel
att minska valutarisken för multinationella företag.
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Svårigheter vid tillämpning av portföljteorin på valutaproblem

Speciella problem uppstår när portföljteorin appliceras på valutahante
ring. Ett företags valutapositioner består av in- och utbetalningar som
är knutna till bestämda tidpunkter, och positionernas omfattning kan där
med variera över tiden. Att förändra givna positioner till optimala po
sitioner enligt en modell förefaller därför kunna kräva ett mycket mer
aktivt agerande i valutafallet än för en värdepappersportfölj där man inte

nödvändigtvis har några givna positioner att anpassa sig till. Dessutom
varierar förmodligen de optimala positionerna med olika utgångspositio
ner om hänsyn tas till transaktionskostnader.

Vid applicering av portföljteorin på valutahantering tas enbart hänsyn
till tillgångar och skulder nominerade i utländsk valuta. Ingen hänsyn
tas till inflation och att även tillgångar och skulder nominerade i den
inhemska valutan kan anses vara exponerande realt sett (se Adler och
Dumas, 1978). Problem att applicera portföljteorin på valutaproblem
uppstår också om betalningsströmmarna i de olika valutorna är stokas
tiska och skall multipliceras med stokastiska valutakurser, speciellt
om dessa båda effekter inte kan antas vara oberoende (Adler och Dumas,
1977). Ett exempel på detta kan vara en rörlig ränta som är beroende
av valutakursen (eller tvärtom). De ~Jltiplikativa effekterna måste då
approximeras med en additiv modell för att kunna formuleras som ett
kvadratiskt programmeringsproblem.

Alla dessa punkter anknyter till den tidigare diskussionen om defini
tionen av valutarisk. De ovan refererade modellerna hanterar dessa pro
blem på olika sätt likaväl som deras definitioner av valutarisk skiljer
sig åt, även om definitionen av valutarisk sällan diskuteras. Alla mo
dellerna, utom Lietaers, använder sig aven defintion som ansluter sig
till Iltransactions exposure ll av icke-dynamisk karaktär (enligt Shapiro,
1978, se avsnitt 2.4), så att in- och utbetalningarna mätta i lokal
valuta är konstanta efter växelkursändringen. Inga andra osäkra fakto
rer antas förekomma och enbart monetära tillgångar och skulder beaktas.

Lietaers modell och definition av valutarisk ansluter sig betydligt när
mare till definitionen av lIeconomic exposure ll

• Alla tillgångar och
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skulder nominerade i utländsk valuta är exponerade enligt modellen.
Osäkerhet beträffande andra faktorer än valutakurserna behandlas också
enbart av Lietaer, där avkastningen antas vara osäker och avkastningen
på olika tillgångar kan vara korrelerad. Däremot antas osäkerheten
avkastningen vara oberoende av osäkerheten i valutakurserna.

Positionernas dynamiska karaktär hanteras av Lietaer genom en flerperi
odsmodell, där perioderna kan vara av olika längd. Härigenom kan be
slutsvariablerna omfatta åtgärder som påverkar företaget under flera
perioder och perioderna är sammankopplade genom restriktioner och ko
varianser. Hänsyn till utgångspositioner och transaktionskostnader tas
i alla modeller utom i tillämpningarna av Markowitz ' generella modell.

Stora mängder data krävs för avancerade tillämpningar av portföljteorin
på valutahantering. Nars (1979) anser detta vara en av de största svå
righeterna vid tillämpningen, men tror att portföljteorin trots sina
brister kan ge en referensram vid beslut under osäkerhet och att valuta
kursernas höga variabilitet talar för ökade testningar av portföljteorin
på detta område. Detta argument framförs utan undantag av de författare
som föreslår portföljteoretiska modeller för valutahantering.

3.4 EMPIRISKA TESTER OCH TILLÄMPNINGAR

Jilling (1978) redovisar resultaten aven enkät om valutariskhantering
i amerikanska multinationella företag från 1976. Där ingår en fråga om
användning av formella modeller (bland annat Lietaers modell som ett
exempel på en modell av portföljvalstyp). Frågan gäller huruvida be
fattningshavare i företaget hade hört talas om, läst, förstått eller
implementerat modellerna ifråga. Av de 107 företag som besvarat enkä
ten hade en av fyra någon som helst kännedom om modellerna, men bara
ett av företagen hade implementerat någon modell. Ett flertal påpekade
dock att de ännu inte funnit något sätt att använda modellerna i prak
tiken. En respondent, från vad som betecknas som ett sofistikerat
multinationellt företag, påpekade att modellerna är för komplicerade,
men ändå nyttiga, eftersom de specificerar vilka parametrar som är nöd
vändiga för en effektiv valutariskhantering.
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Stanley och Block (1980) frågar i en enkät till amerikanska företag från
1978 om olika tekniker för hantering av valutarisk. Företagen ombeds
att ange de mest använda teknikerna av ett antal alternativ, varav vari
ans/kovariansana1ys är en teknik. Endast två av 86 företag anger att
varians/kovariansana1ys är en av de tre mest använda teknikerna för han
tering av valutarisk.

Portföljtänkande i praktiken - korgar och cocktails

Även om de portföljteoretiska modellerna för valutarisk hitintills inte
används i någon större utsträckning, kan man nog ändå, liksom Markowitz,
konstatera att diversifiering är ett både intuitivt tilltalande och ob
serverat beteende. Även vid hantering av valutarisk och trots att det
mycket sällan förefaller innebära att en formell modell används.

I företagsekonomiska sammanhang är det främsta exemplet på detta använd
ningen av internationella räkneenheter, valutakorgar eller valutacock
tails. Enligt Waesterberg (1978) används sådana huvudsakligen inom tre
områden:

111. som internationellt betalningsmedel vid transaktion
mellan centralbanker

2. som räkneenhet vid internationella avtal om prissätt
ning av varor och tjänster

3. som räkneenhet vid fastställandet av 'valutakurs' för inter
nationella lån. II

litteraturen ges exempel på ett antal sådana cocktails, både sådana
räkneenheter som tillskapats av banker och officiellt grundade räkneen
heter. En lista över de vanligaste förekommande räkneenheterna ges i
tabell 3: l .

TABELL 3:1 Internationella räkneenheter

SDR

EUA
EURCO
ECU
ARCRU
B-unit
IFU

Special Drawing Right
European Unit of Account
European Composite Unit
European Currency Unit
Arab Currency-Related Unit
Barc1ays Unit
International Financial Unit
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SDR, särskilda dragningsrätter, används förutom som en reservtillgång i
vissa av IMF:s medlemsländers betalningsbalans också som en internatio

nell räkneenhet (Waesterberg, 1978). Som reservtillgång har SDR existe
rat sedan 1969 och ursprungligen fastställdes värdet i relation till
guld. Ar 1974 infö~des ett nytt värderingssystem där SDR relateras till
en valutakorg med 16 valutor, de mest betydande i världshandeln. Valu
tornas vikter motsvarade deras andel av världshandeln. Ar 1978 justera
des vikterna och två valutor byttes ut. Hösten 1980 beslöt IMF att
radikalt ändra sammansättningen och SDR relateras från början av 1981
till enbart fem valutor: GBP, USD, DEM, FRF och JPY.

EUA, European Unit of Account, omnämns ofta (Brown, 1978; Euromoney,
1976; Heywood, 1978; Thie1, 1978; Waesterberg, 1978) som den mest kom
mersiellt använda europeiska internationella räkneenhetLn. EUA är
egentligen ingen valutakorg i dagens mening utan baseras på en fast
relation mellan fem europeiska valutor (DKK, DEM, NLG, BEC och Luxem
burgfrancs). Relationen bestäms av valutornas centralkurs uttryckt i
SDR eller guld, värderat enligt det officiella guldpriset. En EUA mot
svarar ett visst antal enheter DKK respektive ett annat antal e~heter

DEM, och så vidare. Värdet av EUA kan ändras enligt ett komplicerat
system (Waesterberg, 1978).

EURCO, European Composite, grundas på en valutakorg som består av ett
fast antal enheter av var och en av EG-ländernas valutor, vilket inne
bär att procentandelen av respektive valuta förändras när valutakurser
na ändras. Samma sak gäller för SDR (Heywood, 1978). Valutornas ur
sprungliga andelar är baserade på ländernas andel av EG:s sammanlagda
BNP.

ECU, European Currency Unit, har ett fast värde i termer av de ursprung
liga EG-1ändernas valutakurser under ett låns hela löptid. ECU-kursen
bestäms i samband med emissionen av varje berört lån (Waesterberg,
1978).

ARCRU, Arab Currency-Related Unit, är relaterad till förhållandet mel
lan USD och tolv arabiska valutor. Värdet bestäms av ett ovägt genom-
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snitt av de tolvarabvalutorna i förhållande till USD, där de två svag
aste och de två starkaste inte tillåts påverka värdet.

B-unit, Barclays Unit, är som framgår av namnet skapad av Barclays Bank.
Värdet bestäms av ett fast antal enheter av USD, GBP, DEM, FRF och CHF.
Vid introduktionen 1974 utgjorde valutorna 20 procent vardera i valuta
kombinationen.

IFU, International Financial Unit, har skapats av franska Credit Lyonnais
och baseras på en korg av tio valutor. EG-ländernas valutor svarar för
58 procent, medan 42 procent faller på ett antal andra valutor
(Waesterberg, 1978).

Nars (1979) omnämner även valutakorgar eller räkneenheter som används av
finska företag och talar då om finska valutabankers valutakorgkrediter.
Nars uppger att de flesta finska valutabankerna använder egna lånevaluta
cocktails och att en av dessa består av 35 procent USD, 25 procent SEK,
20 procent GBP och 20 procent DEM. Sådana korgkrediter utnyttjas i
Finland främst för kortfristig (~aximalt sex månader) importfinansi
ering och av små och medelstora företag.

De svenska valutabankernas korglån, som utgör huvudämne för den här stu
dien och beskrivs närmare i kapitel 4, introducerades 1977 och har sedan
dess vuxit till att omfatta en stor del av de mindre och medelstora
svenska företagens långfristiga upplåning. Bergendahl &Liff (1980) ger
exempel på hur svenska företag själva ställer samman portföljer av lån
i olika valutor. Planer på att redovisa koncernens verksamhet i en va
lutakorg för att ge en rättvisande vinstbedömning har presenterats av
Cederroths AB i Veckans Affärer (Englund och Dahlqvist, 1978).

Hur vanligt förekommande användningen av valutacocktails eller valuta
korgar är förefaller oklart. Nars' (1979) enkätundersökning av 45
finska export- och importföretag tycks vara den enda undersökning som
explicit behandlar detta och där ingår frågor om valutacocktails i en
mycket större undersökning om företagets beteende med avseende på
valutaosäkerhet. Användningen av cocktails var synnerligen begränsad,
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men röreföll vara ökande. De utnyttjades av företagen främst vid va1u
taupplåning men också i form -av bindning av exportkontrakt till egna
valutakorgar omfattande två till fyra valutor. Vid valutaupplåning hade
både finska och internationella valutakorgar utnyttjats, bland annat
[URea och EUA. Den finska valutakorglånetekniken hade dock inte i högre
grad utvecklats under undersökningsperioden som främst omfattar 1970
1977.

Utvärderingar av modeZZer med historiska data

Alla de i avsnitt 3.3 redovisade modellerna anvisar tilltänkta till
lämpningar av portföljteorimodeller för hantering av valutarisk. Model
lerna illustreras med ett antal exempel med föreslagna tillämpningar,
där graden av realism varierar. En del av dessa exempel baseras på em
piriska data om valutakursutvecklingen. Det finns en tendens att för
fattarna av de senare artiklarna lägger ner mindre arbete på själva
modellutvecklingen och mer arbete på att skatta indata och testa om
portföljtänkande ger en lägre risk och om tillämpningen av modellerna
ger goda resultat.

Detta verkar vara en logisk utveckling då de flesta teoretiskt avance
rade problemen finns lösta i Lietaers modell, och därför att det är
naturligt att i ett senare stadium koncentrera sig på implementering
av modellerna. Denna utveckling kan också bero på att situationen på
valutamarknaden förändrats. Lietaers grundmodell är utvecklad för ett
system med diskreta devalveringar, där man koncentrerar sig på en valu
ta i taget. Modellen utvecklas i och för sig till att kunna tillämpas
på andra växelkurssystem och ett antal valutor, men även Lietaer själv
betvivlade att en modell för många valutor med dåvarande informations
system skulle kunna användas i praktiken (Lietaer, 1971). Som indata
för de osäkra parametrarna i modellen. antogs beslutsfattarna göra sub
jektiva uppskattningar av förväntade medelvärden, kovarianser och
varianser.
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Alla andra författare som illustrerar sina modeller med exempel baserade
på historiska data ägnar större utrymme åt prognosproblematiken eller
varje fall åt att empiriskt visa att portföljtänkande minskar valuta
risken. Som en väsentlig del i denna argumentation redovisas ofta
skattningar av samvariation mellan valutakurser på historiska data. (En
sammanställning och analys av dessa skattningar redovisas nedan i av
snitt 3.5.) Vad dessa exempel grundade på historiska data visar är dock
oftast lönsamheten av optimala strategier när man haft full information
om utvecklingen, det vill säga i efterhand optimala strategier.

Som påpekats i avsnitt 3.3 är skattningen av medelvärden, varianser och
kovarianser får den framtida avkastningen ett av de största problemen
vid tillämpningen av portföljteorin. Användningen av historiska data
som skattningar av förväntade värden ger ett optimalt framtida utfall
enbart om parametervärdena är stationära över tiden. Levy och Sarnat
(1978) undersöker i och för sig hur valet av undersökningsperiod påver
kar portföljvalet genom att beräkna optimala portföljer får tre 01 ika
perioder av historiska data. De gör dock ingen beräkning av hur opti
mala portföljer, baserade på historiska data för en viss period, utfal
ler under en följande period. En sådan jämförelse görs inte heller av
Dince och Umoh (1981), som jämför optimala portföljer av afrikanska
valutor under två olika perioder med portföljer av samma valutor, där
vikterna bestämts på basis av bruttonationalprodukterna.

På aktiemarknadsdata har däremot förekommit test av hur optimala aktie
portföljer baserade på historiska data utfaller framåt i tiden. Frank
furter och Frecka (1981) jämför utfallet av optimala aktieportföljer
med utfallet av naiva portföljer, där ett visst antal slumpmässigt
valda aktier ingår med lika vikt. Utfallet för de optimala portföljer
na visar sig då vara överlägset utfallet för naiva portföljer.

3.5 EMPIRISKA DATA OM SAMVARIATION MELLAN VALUTOR

I början av kapitlet redogjordes för hur en portföljs totala risk
minskar, i förhållande till risken hos de enskilda komponenterna, om
samvariationen mellan komponenterna är liten eller om samvariationen
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är mycket hög och det är möjligt att inneha både fordringar och skulder
i olika valutor. Många av de i avsnitt 3.3 nämnda författarna redovisar
skattningar, baserade på historiska data, av korrelationskoefficienter
mellan olika valutakurser i samband med exempel på beräkningarna av op
timala portföljer. Några andra författare redogör för sådana data i
samband med andra analyser av valutakursutvecklingen. Undersökningarna
är av skiftande omfattning och ambitionsnivå bland annat beroende på
syftet med undersökningarna.

Tidigare undersökningar

I litteraturen förekommer ett antal sinsemellan mycket olika undersök
ningar; olika tidsperioder, från januari 1968 till slutet av 1980;
varierande längd på perioden, där den kortaste är femton dagliga obser
vationer och den längsta sträcker sig över åtta år; olika typer av data,
dagliga, vecko-, månads- (genomsnitt eller första/sista dagen i månaden)
och kvartalsdata; olika (antal) valutor, varierande mellan fem och
sjutton stycken, samt inte minst; olika basvaluta. En sammanställning
över undersökningarna ges i tabell 3:2A.

1. Gull (1975) redovisar, i samband med beräkningsexempel på tillämp
ningar av sin modell, förväntade värden, varianser och kovarianser
för fjorton valutor på veckodata för perioden januari 1968 till
oktober 1974. Han har dock använt sig av absoluta (i stället för
relativa, det vill säga procentuella) värden på valutakursändring
arna, vilket förmodligen förvränger resultaten. Lika stora abso
luta förändringar är inte detsamma som lika stora procentuella om
inte det absoluta utgångsvärdet i USD för valutorna är detsamma.
Resultaten kommenteras inte speciellt förutom ett påpekande att
relativa förändringar bör användas och att alla praktiska tillämp
ningar av modellen kräver en kontinuerlig uppdatering av kursrörel
ser på de internationella marknaderna. Han säger sig dock inte ha
funnit några indikationer på instabilitet och anser att stickprovs
storleken är tillfredsställande för att kunna skatta parametrarna
med rimlig tillfredsställelse.



TABELL 3:2A ANALYSER AV KORRELATIONER MELLAN VALUTAKURSER BASERADE PA HISTORISKA DATA

2 Shapiro &Rutenberg USD
(1976 )

11st: BEC,CHF,DEM,DKK,FRF,GBP,NLG, JA 1970-1977
NOK,SEK,SUR,USD B-I 1970,1971,1972,1973,

1974,1975,1976,1977

O"
N

96
12

72

ca 52

ANTAL
OBSERVA
TIONER
ca 355

ca 15
ca 15

30

30

vecka3)

vecka, onsdag2)

månad, snitt

månad

månad, första dagen

månad, snitt
II II

dag
II

TYP AV DATA

1973-1978

PERIOD

jan 1968-okt 1974

{
A 1 aug 1973-21 aug 1973
B 2 dec 1974-20 dec 1974
C mar 1974-aug 1975

nov 1970-apr 1973

5st: CHF,DEM,FRF,GBP,JPY

8st: BEC,CHF,DEM,FRF,GBP,ITL,
JPY,NLG

UNDERSöKTA VALUTOR
1

14st: AUO,ATS,BEC,CHF,DEM,DKK,ESP,
FRF,GBP,ITL,NLG,NOK,PTE,SEK

7st: CAD,CHF,FRF,GBP,ITL,JPY,
NLG

14st: ATS,AUD,BEC,CAD,DEM,DKK,ESP, sep 1976-aug 1977
FRF,GBP,ITL,JPY,NLG,NOK,SEK

USD

BAS
VALUTA

USD

USD
DEM

USD

FIM

FöRFATTARE

1 Gull (1975)

3 Levy &Sarnat
(1978)

4 Brown (1979)

5 Johnson &Zuber
(1979)

6 Nars (1979)

7 Soenen (1979B)

8 Oxe1heim (1981)

USD ~ A 17st: ATS,AUD,BEC,CAD,CHF,DEM,DKK,
ESP,FRF,GBP,ITL,JPY,NLG,NOK,
PTE,SEK,ZAR

B lOst: AUD,BEC,CAD,CHF,DEM,FRF,GBP,
ITL,JPY,NLG

SEKIA-C 13st: ATS,BEC,CHF,DEM,DKK,FIM,
FRF,GBP,ITL,JPY,NLG,NOK,
USD

D 12st: Som ovan utom FIM

jun 1971-dec 1976

jun 1971-dec 1976

A 1974-1980
B 1978-1980
C 1974-1976
D1974-1980

månad, sista dagen4)

månad, sista dagen

vecka, tisdag
II II

kvarta1

67

67

324
117
155

23

l AUD = australisk dollar, SUR = sovjetisk rubel, ZAR = sydafrikansk rand

2 Absoluta värden
3 Data korrigerade för devalveringar
4 Realiserade va1utakursfärändringar i relation till förväntade valutakursförändringar
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2. Shapiro och Rutenberg (1976) ger exempel på samvariation mellan
v.alutor i en artikel som behandlar valutapositionshantering under
de nya rörliga växelkurssystemen mer generellt. De presenterar tre
olika uppsättningar data får fem valutor; två serier med korrela
tioner mellan dagliga data, femton dagar i augusti 1973 och femton
dagar i december 1974 samt en serie med korrelationer mellan månat
liga förändringar från mars 1974 till augusti 1975. De drar inga
långtgående slutsatser av dessa data, men konstaterar att korrela
tionerna kan vara otillräckligt stabila under nuvarande växelkurs
systern för att extrapolera historiska samband mellan valutorna
(mycket stora skillnader vid jämförelsen av de två serierna med
dagliga data). De finner också att de korrelationer som är basera
de på månadsdata i allmänhet tycks vara mindre positiva eller mer
negativa än de kortsiktiga variationerna från dag till dag.

3. Levy och Sarnat (1978) redovisar en korrelationsmatris över åtta
valutor (mellan förändringar i månadsgenomsnitt) för perioden novem
ber 1970 till april 1973 som en förklaring till varför en optimal
portfölj av valutor under den perioden enbart innehåller DEM och Jpy

i en analys av hur optimala portföljer förändras över tiden. Korre
lationerna mellan DEM/NLG och DEM/CHF är så höga att av dessa tre
ingår bara DEM i portföljen under den perioden. I övrigt kommente
ras inte tabellen.

4. Brown (1979) inriktar analysen speciellt på det negativa sambandet
mellan USD och DEM. Hans data är speciella såtillvida att de omfat
tar sju valutor uttryckta i basvalutorna USD och DEM för månatliga
förändringar under perioden 1973-1978. Dock redovisas inte de kom
pletta korrelationsmatriserna utan enbart korrelationerna mellan
vissa valutakombinationer. Brown använder materialet för att iden
tifiera två valutazoner; en nordamerikansk som omfattar USA och
Kanada och en som omfattar Benelux, Västtyskland, Frankrike och
Schweiz. Inom zonerna är valutorna starkt positivt korrelerade
och mellan zonerna är rörelserna i valutorna negativt korrelerade.
Kring zonbegreppet utvecklas ett antal hypoteser. Zonerna är base
rade på handelsberoende. Starkare korrelationer förväntas gälla på
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kortare sikt än på längre sikt om länderna är interdependenta när
det gäller handel, men har olika monetär politik. När två länder,
vars handel inte är beroende har en liknande monetär politik är kor
relationen större på längre sikt än på kort sikt, då de långsiktiga
förändringarna influeras starkare av likartad inflationstakt.

5. Johnson och Zuber (1979) visar upp korrelationer mellan fjorton valu
tor, mätt som förändringar per vecka, under perioden september 1976
till augusti 1977 som illustration till beräkning av optimala valuta
cocktails. Samvariationen mellan valutorna kommenteras inte närmare.
Valutor som devalverats under perioden har justerats för att undvika
"skevheter" vid beräkning av varianser och kovarianser.

6. Även Nars (1979) tar upp devalveringsproblematiken. Han visar kor
relationer med FIM som basvaluta för att "illustrera portföljdiversi

fieringens förutsättningar". Nars skiljer i sina kommentarer mellan
"internt" och "externt" inducerade kursförändringar och menar med
internt inducerade förändringar devalveringar eller revalveringar av
den egna valutan, medan de externt inducerade betecknar glidande
kursförändringar i andra valutor av varierande storlek och riktning.
Portföljdiversifiering kan inte minska risken vid internt inducerade
kursförändringar, eftersom detta innebär en lika stor nivåhöjning
alla valutakurser och ger ett perfekt positivt beroende.

Nars ger korrelationer mellan månatliga kursfårändringar i tio valutor
dels för hela undersökningsperioden 1970-1977, dels för de individu
ella åren under perioden. När det gäller hela perioden konstaterar
Nars framför allt vissa valutors höga positiva inbördes beroende
(BEC/NLG 0,91; BEC/DKK 0,88; DEM/DKK 0,82; DEM/CHF 0,76; NOK/DKK
0,66 etcetera), vilket försvårar diversifiering men kan utnyttjas
genom att matcha fordringar och skulder i högt korrelerade valutor.
Han konstaterar också att "många andra valutor uppfyllde rätt långt

riskreduceringsvillkoren antingen genom ett negativt eller mycket

lågt positivt beroende (till exempel USD/SEK~ USD/DKK~ USD/DEM~ GBP/

SEK~ SUR/DKK~ SUR/CHF etcetera)". När det gäller korrelationskoef
ficienterna för de enskilda åren konstateras att koefficienterna för
kortare perioder ofta var betydligt högre än för hela undersöknings-



65

perioden (speciellt en hög positiv korrelation mellan de flesta valu
tor devalveringsåret 1977) och varierade dessutom kraftigt från år
till år (med undantag av EG-valutorna), vilket försvårade utnyttjan
det av portfåljre1ationer.

7. Soenens (1979B) analys av valutakursernas sa.mvariation skiljer sig
på flera sätt från de tidigare. Valutarisken mäts som den realise
rade valutakursförändringens avvikelse från den förväntade valuta
kursförändringen, där den förväntade valutakursförändringen ges av
räntedifferentialen på euromarknaden. Kovarianserna som används som
parametrar i modellen är också beräknade enligt detta med månatliga
data i sjutton valutor för perioden juni 1971 till december 1976.
Soenen redovisar också traditionella korrelationer för tio av dessa
valutor under samma period i ett appendix. I detta appendix görs
även beräkningar av betingade korrelationer mellan valutorna, där
inflytandet från ett antal variabler som antas förklara valutaför
ändringarna har eliminerats. Syftet är att försöka reducera kovari
anserna mellan valutorna till noll. De variabler som valutakursför
ändringarna antas vara betingade av är relativa inflationstakter,
penningmängden och internationella reserver. Eftersom kovarianser
na mellan de betingade valutakursförändringarna är förhållandevis
höga används inte dessa vidare.

8. OxeZheim (1981) redovisar samband mellan kursändringar i SEK för
tretton valutor under perioden 1974-1980. Syftet är att undersöka
om det finns ett stabilt korrelationsmönster, som kan utnyttjas för
att eliminera eller minska valutarisken. Förutom analys av samvari
ationen mellan veckovisa förändringar sker en uppdelning med avsikt
att möjliggöra en Jämförelse av mönstret för perioden 1974-1976 med
perioden 1978-1980. Oxelheim anser att olikheterna i mönstret san
nolikt kan hänföras till övergången till nya valutaarrangemang som
skett mellan 1974 och 1980. Som exempel på kurser som visat stor
samvariation hela perioden anges DEM/ATS. Perioden 1978-1980 visar
många valutor höga koefficienter, bland dem valutorna inom EMS, det
europeiska valutasamarbetet. Oxelheim har även studerat kvartals
visa förändringars korrelationer och finner att korrelationerna på
längre sikt är större än på kort sikt.
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Jämförande anaZys av tidigare undersökningar

Frågorna, som de olika författarna söker svara på, är alltså något olika
vinklade, men kan sammanfattas ungefär på följande sätt:

l. Är samvariationen mellan valutorna tillräckligt låg för att diver
sifiering i fler valutor skall ge en mind~e risk och/eller till
räckligt hög, så att matchning av fordringar och skulder mellan va
lutor (i stället för i en och samma valuta) kan ge en minskad risk?

2. Är samvariationen mellan valutorna större eller mindre på lång sikt
jämfört med på kort sikt?

3. Uppvisar samvariationen ett stabilt mönster över tiden?

4. Kan samvariationen förklaras med någon eller några bakomliggande
variabler?

Frågorna 1 och 2 är av betydelse för användbarheten av portföljsdiversi
fiering överhuvudtaget med eller utan en formell modell. Frågorna 3 och
4 är av större betydelse, när det gäller användbarheten av portföljteo
retiska modeller. Om fråga l kan besvaras positivt och svaret på fråga
2 indikerar att portföljdiversifiering kan ha betydelse både på lång och
kort sikt, medan svaren på frågorna 3 och 4 är negativt, ger det kanske
lika bra resultat att använda sig aven naiv portfölj med slumpmässigt
valda valutor med lika stor andel som att välja effektiva portföljer med
hjälp aven modell.

För att kunna utnyttja eventuellt höga positiva korrelationskoefficien
ter för matchning av fordringar och skulder mellan valutor måste i viss
mån även fråga 3 besvaras positivt, så att det är möjligt att identifi
era vilka valutor som kan matchas på detta sätt.

Trots olikheten i undersökningarna kan resultaten kanske användas för
några sammanfattande slutsatser om ovanstående frågeställningar. Jag
har med denna avsikt sammanställt och bearbetat resultaten från de
olika undersökningarna i två typer av analyser. I den första analysen
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studeras korrelationskoefficienternas absoluta storlek i ett försök att
besvara fråga l. I den andra analysen studeras i stället korrelations
koefficienternas relativa storlek (med avsikten att göra undersökning
arna jämförbara, trots olika basvalutor och undersökningsperioder) i ett
försök att besvara fråga 3.

KoppeZationskoefficienternas absoZuta stopZek

I tabell 3:2B har korrelationskoefficienterna i respektive undersökning
fördelats på storleksklasser, åtta lika stora klasser mellan +1 och -l.
I tabellen anges först vilken undersökning som avses (enligt tabell 3:2A)
och det absoluta antalet koefficienter i respektive undersökning. Gene
rellt sett är andelen positiva koefficienter betydligt större än andelen
negativa koefficienter. Andelen negativa koefficienter varierar mellan
O procent (2A, 3, 4 80) och upp till drygt 35 procent (60-H, 8B). Efter
som 6D-H och 8B utgör analyser av del perioder för 6A och 8A så kan detta
tolkas som att analyser för kortare perioder ger fler negativa koeffici
enter, och de ger i de flesta fall även fler höga positiva koefficienter.
överhuvudtaget ger analyser av del perioder fler extrema värden åt båda
håll, som sedan jämnas ut när en längre period beaktas. Diversifierings
möjligheterna blir inte nödvändigtvjs mindre för detta i och med att
korrelationskoefficienternas storlek så att säga går åt båda håll, några
blir mer positiva och några blir mer negativa i det kortare perspekti
vet. Däremot kan det behövas fler valutor för att fånga in båda dessa
tendenser, om de inte kan fångas in genom identifikation av ett stabilt
mönster.

Koefficienternas storlek är överhuvudtaget sådan att diversifiering bör
kunna ge riskreduktion, utom i ett fall, nämligen i undersökning 2A
(Shapiro och Rutenberg, 1976). I den är alla koefficienterna större än
0,75. I och för sig gäller det en analys på enbart fem valutor över
femton dagar, men det kan möjligen peka på en förklaring till instabi
litet över tiden, som inte poängterats speciellt mycket, nämligen hur
rörelsen i basvalutan påverkar analysen. Om dollarns (basvalutans)
rörelse (uppåt eller nedåt) dominerar över de övriga valutornas inbör
des rörelser blir resultatet mycket höga positiva korrelationer mellan
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Sammanställning över resultaten av analyserna tabell 3:2A

UNDER- ANTAL KORRELATIONSKOEFFICIENTERNAS STORLEK, PROCENTUELL FöRDELNING
SöKNING KORRELATIONS-

KOEFFICIENTER -l ~p<-. 75 <p<-.5 ~p<- .. 25 ~p<O ::p<.25 ~p<.5 ::p<.75 ::p::l

91 3 18 4 12 62

2A 10 100
B 10 10 20 30 10 30
C 10 10 10 10 30 30 10

3 28 7 39 54
4 21 52 24 la 14

5 91 8 17 40 12 15 8

6A 55 3 20 22 11 31 13
B 55 5 16 33 13 15 18
C 55 15 16 26 16 27

D 55 13 24 23 7 20 13
E 55 5 10 7 16 9 2 22 29
F 55 15 11 9 3 22 18 22
G 55 9 11 16 7 15 9 33
H 55 4 16 18 24 6 16 16
I 55 2 13 2 33 50

7A 136 13- 43 18 25
B 45 2 20 20 38 20

8A 78 l 19 48 24 8
B 78 3 4 5 25- 21 19 15 8
C 78 15 41 35 8 l

D 66 5 47 33 15
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alla valutorna. Nars påpekar dessa effekter vid re- och devalveringar
genom sin indelning i internt och externt inducerade förändringar och
Johnson och Zuber korrigerar för devalveringar för att undvika sådana
effekter.

Ett sätt att mäta och kontrollera för sådana effekter skulle möjligen
vara att utvidga begreppet internt inducerade förändringar till att om
fatta inte bara re- och devalveringar utan även glidningar i basvalu
tans värde, mätt med någon typ av index gentemot en korg av valutor,
basvalutans så kallade effektiva kurs. Variationerna i valutakurserna
skulle då kunna delas upp i en internt inducerad komponent, relaterad
till basvalutan och externt inducerade komponenter, som hänför sig till
de övriga valutornas variationer och samvariationerna mellan övriga
valutor analyseras, betingade av rörelserna i basvalutan.

En sådan analys skulle kunna jämföras med Soenens försök att relatera
kursvariationerna till andra ekonomiska variabler. Syftet skulle inte
vara att få fram en diagonal modell, där kovarianserna mellan valutorna
helt förklaras med en gemensam bakomliggande faktor, utan att genom
denna uppdelning eventuellt uppnå ett stabilare korrelationsmönster
mellan valutorna över tiden. En indelning i internt och externt induce
rade valutakursförändringar eller valutarisker kan också jämföras med
aktiekursanalyser där variationen i aktiekurserna delas upp i systema
tisk och icke-systematisk eller diversifierbar risk (se vidare till ex
empel Brealey och Myers, 1981). Den systematiska risken mäts då med
ett aktiemarknadsindex som kan jämföras med en valutas effektiva kurs
mätt gentemot en korg av valutor. Båda dessa risker är icke diversifi
erbara, det vill säga kan inte undvikas genom att risken sprids på ett
antal valutor eller aktier.

Både valet av basvaluta och tidsperiod kan alltså vara av betydelse för
korrelationernas storlek i allmänhet. En portfölj uttryckt i USD har
mindre möjligheter till portföljdiversifiering i europeiska valutor
under vissa perioder, om USD rör sig gemensamt mot alla dessa valutor.
Detta beror på den internt inducerade risken, uttryckt som dollarns (bas
valutans) effektiva växelkurs gentemot dessa valutor, snarare än på
dessa valutors interna relationer.
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Korrelationskoefficienternas relativa storlek

Tabellerna 3:3A och 3:3B representerar ett försök att i efterhand kon
trollera för internt inducerad risk och på så vis eventuellt erhålla ett
stabilt mönster av korrelationer mellan valutor. Resonemanget bakom
detta är följande. Basvaluta och tidsperiod förskjuter hela fördelning
en. Det är omöjligt att i efterhand justera för intern risk med ett
index om man inte har tillgång till grunddata. I stället för att jäm
föra den absoluta storleken av korrelationskoefficienterna mellan speci
ficerade valutor i olika undersökningar~ kan koefficienternas relativa

storlek (i förhållande till alla de övriga i just den undersökningen)
jämföras. Korrelationerna i de olika undersökningarna har därför delats
in i kvartiler. Därefter har jag identifierat i vilka undersökningar
som till exempel korrelationskoefficienten DEM/BEC förekommer i den
undre (tabell 3:3A) respektive den övre (tabell 3:3B) kvartilen. (Med
den undre kvartilen menas här värden som är lägre än den första kvarti
len. Med den övre kvartilen menas värden som är högre än den tredje
kvartilen.) I analysen ingår bara korrelationer mellan de nio valutor
som förekommer i de flesta undersökningarna.

Framför allt när det gäller sa.mvariationer~ som förekommer i den övre
kvartilen~ framkommer ett tydligt mönster av parvisa kombinationer av
valutor som har höga relativa koefficienter i många undersökningar.
Stora relativa koefficienter har alla kombinationer av BEC~ CHF~ DEM~

FRF och NLG. CHF i kombination med BEC~ FRF och NLG är något mindre
förekommande liksom FRF med alla de övriga.

Även för den undre kvartilen~ med valutor som har en låg samvariation~

kan ett mönster urskiljas. I den undre kvartilen förekommer USD (som
dessutom bara ingår i de undersökningar där den inte är en basvaluta)
gentemot BEC~ CHF~ DEM~ FRF och NLG ofta och i mindre utsträckning mot
GBP. GBP har också en del noteringar i den undre kvartilen framför
allt gentemot CHF. Noteringar förekommer i alla CHF-rutor~ dock bara
en enstaka mot ITL. Jpy och ITL förekommer också i den lägre kvarti
len~ med med avsevärt färre noteringar~ liksom NLG.
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TABELL 3:3A KORRELATIONSKOEFFICIENTER MELLAN BEC 5 CHF 5 DEM 5 FRF 5 GBP 5 ITL 5 JPV 5 NLG och USDl) SOM I

ANGIVNA UNDERSöKNINGAR BEFUNNIT SIG I DEN LÄGRE KVARTILEN

CHF DEM FRF GBP ITL JPV NLG USD VALUTA

6C 6B 6C l 5 6E 5 8C-D 6A 6C-H
6H 8A-D

BEC

6B l 3 6B l 8A 8C-0 2A -C 4 6A 6E-G
60-E 6G-I 8C 61 8A-D CHF8A 8C-0

6B 80 l 3 5 6B l 3 5 8C 2A-C 4 6A-B
6E 6H 8C 60-G 8A-D DEM

l 2A 3 6E 2A-B 6B-C 6A 6C-E
6G 8B-C FRF

3 3 6H 8B l 3 5 6B 6C-0 6H
80 6E 8C 8B GBP

l) BEC i ngår ej i 2 och 4
CHF II II II 5
ITL II 2 och 6
JPV II 2 och 6
NLG II 2
USO ingår enbart i de undersÖkningar där den

inte är basvaluta 5 dvs till viss del i 4, i 6 och 8

TABELL 3:3B SOM OVAN MEN FöR DEN öVRE KVARTILEN

5 80 l 8C 80

ITL

8C

Jpy

6A 6C-H
8A-C NLG

CHF DEM FRF GBP ITL J PV NLG USD VALUTA

6A 6F-G l 3 5 6A 3 6A 60-E 6C 7B 3 l 3 5 6A 6B
7B 8B 60-E 61 7A 6H-I 7A-B 6A-I 7A-B

BEC8A-D 8A-B 8A-D

l 2A-C 3 2A-B 6E l 3 4 6F 6H
4 6A 6C-E 7B 7B 8A-C CHF8A-0

2A-C 4 l 3 5 6A
60-E 7A 6C-E 6G-I DEM
8A-B 7A 8A-B

80

8C 80 6D-E 61 6 l
7A-B 8A-B FRF

2C 8C 4 61 8C

GBP

ITL

8C

\.1 PV

NLG
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Vid jämförelsen mellan tabell 3:3A och tabell 3:3B är det markant att
de valutakombinationer som har många noteringar i sin ruta i en av figu
rerna så gott som alltid har tomt i den andra figuren, vilket också
tyder på stabilitet mellan dessa undersökningar. Undantag kan ofta hän
föras till den tidigaste delen av undersökningsperioden; exempelvis 6B
och 6C som representerar 1970 och 1971.

Slutsatser från analysen av tidigare undersökningar

Analysen av korrelationskoefficienternas absoluta storlek i tabell 3:2B
tyder alltså på att samvariationen mellan valutor är tillräckligt låg
för att diversifiering skall ge en minskad risk.

Enligt analysen av koefficienternas relativa storlek i tabellerna 3:3A
och 3:3B föreligger också ett visst gemensamt mönster mellan de olika
undersökningarna av höga och låga korrelationskoefficienter. Förekom
sten av detta mönster antyder att det kan vara möjligt att identifiera
och välja valutakombinationer med låg risk med hjälp av modeller och
historiska data.

Inget försök har gjorts att förklara samvariationen med någon eller
några bakomliggande variabler, men det mönster som framträder stämmer
tämligen väl överens med Browns (1979) indelning i valutazoner (base
rad på handelsrelationer som omnämndes ovan).

När det gäller samvariation på kort och lång sikt är det svårt att dra
några långtgående slutsatser av materialet. Bland undersökningarna
finns två mycket begränsade analyser av dagliga data (2A och 2B), fem
analyser av veckodata (1, 5, 8A-C), en analys av kvartalsdata (80) och
resten månadsdata. Ibland är analysen baserad på genomsnitt, ibland på
sista eller första dag i månaden, vilket också ger skillnader, eftersom
en del av variationen är borta i månadsgenomsnitten. Analysen av kvar
talsdata omfattar enbart 23 så kallade icke-överlappande observationer.

Med tanke på hur stora variationer som kan förekomma inom ett kvartal
är detta inget särskilt tillförlitligt material.
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överhuvudtaget är det märkligt, att inga analyser gjorts på samvaria
tioner på längre sikt. Portfåljbes1ut, även när det gäller valutor, är
rimligtvis ofta inriktade på skulder eller tillgångar som har längre löp
tid än en vecka eller månad. För att framför allt analysera samvaria
tionen mellan valutakursernas förändring på kort och lång sikt redovisas
nedan ett antal egna analyser av samvariation :me11an valutor.

Egna anaZyser av samvariation på kort och Zång sikt

För att utröna hur samvariationen mellan valutakursers förändringar på
verkas av tidssikten har här fyra olika analyser utförts; för dagliga,
månads-, halvårs- och femårsförändringar. Speciellt de två senare före
faller angelägna då inga sådana finns redovisade i litteraturen och des
sa tidssikter åtminstone i Sverige är vanliga löptider för långfristiga
skulder och kortfristiga exportfordringar och importskulder nominerade i
utländsk valuta. I kapitel 2 redovisades ha1vårs- och femårsförändringar
för ett antal valutor (figur 2:2A och B samt figur 2:3A och B). Där
förändrades mönstret i variationen kraftigt med en längre tidssikt vil
ket förmodligen innebär att även samvariationen mellan förändringarna
ändras.

Perioden är densamma för de fyra olika analyserna, 1973-1980 och basva
luta är SEK. Analyserna är alla baserade på dagliga data med rullande
(överlappande) månads-, halvårs- och femårsförändringar, vilket dock inne
bär att antalet observationer blir lägre för exempelvis de femåriga för
ändringarna, eftersom fem års observationer försvinner, se tabell 3:4A.
Analyserna på dagliga förändringar är inte baserade på standardiserade
data som de övriga analyserna och har därför ett lägre antal observatio

ner (se vidare bilaga 1). Tolv stycken valutor har analyserats. Lik-
som i många av analyserna i kapitel 2 har data inte justerats för de
valveringar.

I tabell 3:4A visas korrelationskoefficienterna mellan de parvisa valuta
kombinationerna för alla fyra analyserna; korrelationer mellan femårs
visa, halvårsvisa, månatliga och dagliga förändringar. I figuren har
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BASERADE PA DAGLIGA DATA
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också en jämförelse av storleksordningen mellan koefficienter med olika
tidssikt gjorts, i stigande ordning, med "större än", "mindre än" och
"lika med"-tecken. Koefficienterna för månadsförändringar jämförs med
koefficienter för dagliga förändring~r. Koefficienterna för halvårs
förändringar jämförs med koefficienterna dels för de dagliga förändring
arna, dels för månadsfårändringar och slutligen jämförs koefficienterna
för de femåriga förändringarna med de övriga tre.

I figuren anges också genomsnitten av de 66 koefficienterna för femårs-,
halvårs-, månads- och dagliga förändringar. Genomsnitten för korrela
tionerna är även här sådana att portföljdiversifiering bör minska risken.
För de dagliga förändringarna är snittet av koefficienterna något högre
än för de månatliga, medan genomsnittet för de halvårsvisa koefficien
terna är något högre än för de dagliga och månatliga. Den största möj
ligheten till riskreducering påvisar dock genomsnittet av koefficienter
na för femårsvisa förändringar som är mindre än hälften av något av de
övriga tre genomsnitten.

I tabell 3:4B ges frekvenserna för de olika mönstren av storleksrela
tioner. Det mest slående resultatet, även i detta avseende, är hur
mycket lägre korrelationerna på fem års sikt är jämfört med de tre andra.
I 48 fall av 66 är de lägre än i de tre övriga analyserna och i ytter
ligare sju fall är de lägre än i två av de andra analyserna. I fem fall
är koefficienterna större i femårsanalysen än i alla de andra. De valu
takombinationer som uppvisar detta mönster innehåller två av valutorna
CAD, GBP, Jpy och USD. CAD/USD uppvisar överhuvudtaget en mycket hög
samvariation, men JPY/USD och JPY/CAD ökar kraftigt med tidssikten, till
en hög koefficient. Även GBP/CAD och GBP/USD ökar, men mindre kraftigt,
till en hög koefficient.

När det gäller jämförelsen av samvari~tionen mellan halvårsförändringar
med samvariationen för kortare tidssikt är mönstret tvärtom. Här är 45
stycken koefficienter större än koefficienterna i de två analyserna med
kortare tidsperspektiv, även om tolv stycken uppvisar det totalt motsatta
mönstret~ I tio fall av tolv innehåller sådana valutakombinationer,
med minskande samvariation på halvårs- jämfört med månads- eller daglig
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TABELL 3:4B Analys av storleksrelationer mellan korrelationskoeffi
cienter på kort och lång sikt enligt tabell 3:4A

Tecken
kombina
tion

»>

=»

<»

><>

»<

«>

<=>

=<>

«=

«<

»

>=

><

=<

«

>

<

Antal
koeffi
cienter

48

1

4

1

1

3

l

1

1

5

66

12

1

2

5

1

45

66

42

4

20

66

Valutakombinationer

övriga
NOK/USD
BEC/DKK, CHF/USD, DEM/DKK, ITL/JPY
CAD/CHF
CAD/ITL
CAD/NOK, GBP/JPY, GBP/NOK
GBP/ITL
JPY/NOK
ITL/USD
JPY/USD, GBP/USD, CAD/JPY, CAD/GBP, CAD/USD

BEC/CAD, BEC/FRF, CAD/DKK, CAD/FRF, CAD/GBP, CAD/ITL,
DEM/FRF, DKK/FRF, DKK/NOK, FRF/NLG, FRF/NOK, GBP/USD
CAD/JPY
CAD/USD, FRF/JPY
CAD/NLG, CAD/DEM, CHF/NOK, DEM/JPY, JPY/NLG
FRF/USD
övriga
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sikt, FRF eller CAD. I de övriga två, DKK/NOK och GBP/USD, är minsk
ningen mycket liten.

Den tredje jämförelsen vänder tillbaka mönstret igen; 42 stycken av koef

ficienterna för de månatliga f1rändringarna är ~indre än för de daglina.

En kombination av dessa jämförelser ger ett ohanterligt stort antal möj
liga mönsterkombinationer, men det kan konstateras; att den mest troliga
kombinationen (med hänsyn till de tre separata jämfårelserna), »>, «

och >, förekommer i 22 fall av 66; att en rakt minskande ordning, »>,

» och >, fårekommer åtta gånger och det motsatta ingen gång, även om
valutakombinationen ITL/USD ligger mycket nära.

Jämförelse med tidigare undersökningar

Resultaten stämmer alltså överens med Sha~iro och Rutenbergs (1976) i
och för sig begränsade undersökning av månatliga och dagliga data, där
korrelationerna baserade på månadsdata visade sig vara lägre än korre
lationer baserade på dagsdata.

Oxelheim (1981) som jämfört kvartalsdata med veckodata fann att korrela
tionerna för kvartalsdata var större än för veckodata. Ej heller detta
motsäger att de halvårsvisa korrelationerna är större ~n korrelationerna
för månatliga och dagliga förändringar.

Även Brown (1979) hävdade att korrelationerna på kort och lång sikt
skilde sig åt och analyserade även orsakerna till detta. På lång sikt
ansågs korrelationerna vara betingade av den monetära politiken och på
kort sikt av handelsrelationer.

Resultaten av ovanstående analyser, framför allt för de femåriga för
ändringarna, skulle då kunna tolkas som att på fem års sikt är den re
lativa inflationstakten i olika länder så pass skild åt att valutakur
sernas förändringar är relativt oberoende. På fem års sikt är också de
förekommande valutasystemen (exempelvis EMS) mindre restriktiva, då ett
antal paritetsjusteringar erfarenhetsmässigt inträffar under en så pass
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lång period. Den högre samvariationen på ett halvårs sikt jämfört med
på korta re si kt och den l ägre på en månads si kt jämfört med på dagl i g
sikt kan förmodligen också förklaras med en dynamisk analys och modeller
som tar hänsyn till både handels- och kapital strömmar samt ekonomisk
politik (se till exempel Isard, 1978).

Den lägre samvariationen på fem års sikt och högre på ett halvårs sikt
avspeglas även i tabell 3:4C, som kan jämföras med tabell 3:2B. För
att kunna jämföra de här analyserna med de övriga undersökningarna görs
som tidigare ett försök att kontrollera för olika basvalutor och under
sökningsperioder genom att urskilja de största och minsta koefficien
terna i de 01 i ka analyserna för att undersöka om det är samma va l uta
kombinationer som är höga respektive låga i de olika analyserna och
undersökningarna.

TABELL 3:4C Sammanställning över resultaten av analyserna i tabell 3:4A

Ana- Antal Korrelationskoefficienternas storlek, procentuell fördelning
lys korrelations-

koeffi~ienter~~1~p<~.75 ~p<-.5 ~p<-.25 ~p<O :::p<.25 ~p<.5 ~p<.75 ~p~l.

A 66 10 21 28 21 14 6
B 66 15 42 32 11
C 66 6 21 41 21 11
D 66 2 18 50 24 6

En inbördes jämförelse mellan de fyra analyserna med olika tidssikt,
se tabell 3:4D, visar följande. Nio stycken valutakombinationer av 66
har i alla fyra analyserna placerat sig i den övre respektive undre
kvartilen. I den övre finns USD/CAD, BEC/NOK, BEC/NLG, BEC/DKK, BEC/
DEM, DEM/NLG, DKK/DEM, NLG/DKK och NLG/NOK och i den undre finns BEC/
CAD, BEC/USD, DEM/CAD, DKK/CAD, FRF/CAD, USD/CHF, USD/DEM, USD/DKK och
USD/FRF.

I stort sett är resultaten desamma som i de tidigare undersökningarna
även om alla valutorna inte finns representerade där. Möjligen har
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TABELL 3:40 Korrelationskoefficienter som i delanalyserna A-D enligt
tabell 3:4A befunnit sig i övre respektive undre kvar
ti l en

CAD CHF DEM DKK FRF GBP ITL Jpy NLG NOK USD
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CHF ett starkare samband med DEM, vilket förklaras av att alla analy
serna i tidigare undersökningar är på kort sikt. FRF/ITL visade enbart
upp ett starkt samband i 8D (Oxelheim, 1981), det vill säga för kvar
talsförändringar, vilket också är konsistent med resu1taten.i tabell
3:4D. I den undre kvartilen gäller att FRF/USD var mindre ofta före
kommande och i övrigt fanns inte CAD, NOK och DKK med i dessa undersök
ningar.

Resultaten av analyserna tyder alltså på att samvariationerna mellan
valutorna är sådana att portföljdiversifiering är möjlig framför allt
på längre sikt. Dessutom tycks det vara så att en del valutakombina
tioner har konsistent svaga eller starka samband (som i några fall för
stärks eller reduceras på längre sikt), vilket talar för att historiska
data i viss utsträckning kan användas på portföljval. Därmed är det
inte bevisat att användande av optimeringsmodeller for portföljval med
parameterskattningar från historiska data ger bättre beslut, även om
det är en positiv indikation. Den frågan återkommer dock i senare
kapitel.

3.6 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Kapitlet behandlar portföljteoretiskt tänkande som ett sätt att minska
valutarisken. Syftet med kapitlet är att ge en redogörelse för tidig
are forskning på området och visa på några aspekter som hitintills
förefaller att vara ofullständigt behandlade.

Ett antal formella portföljteoretiska modeller har utvecklats för
valutahantering i företag. Tillämpningar av modellerna är ovanliga,
även om portföljteoretiska principer tillämpas i praktiken. Model
lerna illustreras med exempel på historiska data, men det framtida ut
fallet av ett agerande baserat på historiska data utvärderas inte.

Portföljdiversifiering kräver att samvariationen mellan valutor upp
fyller vissa villkor. Ett antal författare redovisar historiska data
över samvariation mellan valutor. En jämförande analys av andra för
fattares resultat ger vid handen att samvariationen mellan valutor är
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tillräckligt låg för att r~skminskning skall kunna erhållas. Dessutom
föreligger ett gemensamt mönster av höga och låga korrelationskoeffici
enter, som indikerar att det är möjligt att välja valutakombinationer
på grundval av historiska data.

De analyserade undersökningarna gäller främst samvariation på kort sikt.
En egen undersökning av samvariation mellan valutor med olika tidssikt
visar att samvariationen på mycket lång sikt (fem år) är avsevärt lägre
än på kort sikt. Detta betyder bland annat stora möjligheter att minska
valutarisken på långfristiga lån genom portföljdiversifiering.
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4 Svenska bankers valutakorglån

4.1 KAPITLETS UPPLÄGGNING

I föregående kapitel redogjordes för formella modeller för portfölj
val vid valutarisk, den hitintills ringa tillämpningen av sådan model
ler och exempel på portfå1jtänkande i praktiken. I det här kapitlet
ges en beskrivning av ett svenskt exempel på portföljtänkande vid
valutarisk som fått allt större omfattning under senare år; svenska
bankers valutakorglån.

Kapitlet är huvudsakligen en sammanställning aven serie intervjuer
med företrädare för ett antal banker och riksbanken, men innehåller
också (med hänvisningar) en del material från tryckta källor, främst
riksbankens regler avseende denna typ av utlandslån samt tidnings
artj.k1ar och broschyrer om korglån.

Kapitlet inleds med en beskrivning av intervjustudiens uppläggning.
Därefter redogörs för bakgrunden till korglånens tillkomst och de
regler som möjliggjort utvecklingen av lånen samt i vissa avseenden
styrt utformningen av dem.

Nästa avsnitt behandlar lånens konstruktion hos olika banker och de
förekommande valutakombinationerna. Hur de olika bankerna resonerat
vid val av valutakombination framgår därnäst, en redogörelse som
sedan kommenteras och analyseras. Slutligen behandlas åsikter och
förväntningar om lånens framtida utveckling och liknande.
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4.2 INTERVJUSTUDIENS UPPLÄGGNING

Intervjustudien omfattar nio banker och Sveriges Riksbank. I bilaga 3
återfinns en förteckning över intervjuade personer och vilka banker de
representerar. I flertalet banker har flera personer intervjuats. In
tervjupersonerna har i viss mån haft olika ställning i bankerna, men de
flesta har varit sådana som arbetar med valutakorglånen eller ansvarar
för dem. I· några fall, framföra 11 t på de större bankerna, har perso
ner med ansvar för utformningen av lånen intervjuats.

Intervjuerna har företagits i två omgångar. En första omgång utfördes
våren 1980 med relativt kortfattade intervjuer med allmänna frågor om
korglånen, lånens tekniska konstruktion och val av valutor. I en andra
omgång hösten 1980 kompletterades de första intervjuerna med fler frå
gor hos de redan intervjuade bankerna och med intervjuer hos ytterligare
några banker. Förutom fler frågor om resonemang och principer, som
tillämpats vid val av valutakombination, behandlades även lånens för
väntade framtida utveckling och bankernas inställning till korglånen
överhuvudtaget. I bilaga 4 återfinns en intervjuguide med samtliga
frågeställningar. Intervjuerna har haft en informell karaktär i sam
talsform. Guiden har inte alltid följts exakt, då svar på en fråga
medfört att en senare fråga framstått som irrelevant.

Syftet med intervjuerna var att få fram ett underlag för att applicera
en modell av portföljvalstyp på problemet, val av valutakombination
för korglån och att kontrastera bankernas resonemang vid valet av
valutor med resultat av modelltillämpningen. Frågorna är i stor ut
sträckning utformade med tanke på detta.

Resultaten av intervjuerna kan inte hävdas vara uttömmande eller helt
representativa. Jag har, som omnämndes ovan, intervjuat ~ersoner på
olika nivåer i olika banker, och korglånen har sedan de infördes
varit ett expansivt och kontinuerligt föränderligt ämnesområde. Sedan
intervjuerna företogs har säkerligen vissa förhållanden ändrats.
Banker som då uppgav sig inte ha fasta korglån kan ha infört dem. I
de banker som intervjuats kan förhållandena ha förändrats. Våren 1981
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reviderades en version av detta kapitel av de intervjuade bankerna och
några kommentarer har tillkorrmit efter detta.

4.3 RAMTILLSTANDEN OCH KORGLANENS TILLKOMST

Efter oljekrisen 1973 har den svenska kreditpolitiken inriktats på att
åstadkomma den utlandsupplåning som fordras för att, finansiera under
skotten i bytesbalansen (Sveriges Riksbank, 1979). Til1ämpni-ngen av
valutaregleringen som tidigare främst syftat till att avskärma den
svenska kreditmarknaden lades om för att i stället möjliggöra och'under
lätta upplåning på den internationella kreditmarknaden. Samtidigt
stramades den -inhemska marknaden åt för att stimu1 era företag att 1åna
utomlands.

I slutet av oktober 1976 gav riksbanken valutabankerna de så kallade
ramtillstånden (Sveriges Riksbank, 1976). Inom ett för varje valuta
bank fastställt rambelopp medgavs upplåning av medel i utlandet för
vidareutlåning till mindre och medelstora företag för dire,kt finansi
ering av allmän produktiv verksamhet. Bakgrunden till detta var att
Handel sbanken för s-in egen räkning gjort en framställan om ett sådant
tillstånd. (Enligt Handelsbanken hade en första kontakt om detta
tagits redan 1970.) När riksbanken (efter valet) 1976 medgav ett ge
nerellt tillstånd, gick man ut till alla valutabankerna med detta,
vilket passade väl in i politiken att stimulera utlandsupplåningen.
Med detta förenklade förfarande kunde även mindre och medelstora före
tag, som själva inte kan ta upp lån på utlandsmarknaden, stimuleras
att i ökande utsträckning ta på sig en del av behovet av upplåningen
i utländsk valuta.

Vid en sådan vidareutlåning behövde den slutliga låntagaren inte ha
inhämtat riksbankens tillstånd. Vidareutlåningen fick i det enskilda
fallet ej överskrida motvärdet av fem miljoner SEK och skulle ha en
genomsnittlig löptid av minst fem år. Bankens upplåning i utlandet
skall svara mot vidareutlåningen till företagen. Upplåningen får
dock bestå av lån med kortare löptid än lånen till företagen (Eko
nomisk Revy, 1980). Genom denna vidareutlåning kunde bankerna under-
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lätta finansieringen för mindre och medelstora företag utan att för
sämra sina egna kassareserver och likviditetskvoter som inte påverkas
av refinansieringsinlåning i utländska valutor (Elshult, 1980).

I början av 1977 minskade företagens intresse för utlandsupplåning på
grund av devalveringsförväntningar. Nettoförlusterna på de svenska
företagens utlandslån på grund av devalveringarna under 1977 har upp
skattats till cirka 6 miljarder SEK (Oxelheim, 1981). Några valutor
hade stigit speciellt kraftigt under 1977. CHF steg med 39 procent
(från 1,68 till 2,33) och fortsatte att stiga ända till i september
1978, då den noterades får 2,99 (nominell säljkurs den 26 september
1978). En hel del av de lån som upptagits under ramtillståndet under
slutet av 1976 och början av 1977 var nominerade i CHF. (Vid slutet
av 1977 utgjorde CHF totalt cirka 24 procent av företagens utestående
medel- och långfristiga lån i utlandet (Oxelheim, 1979). Räntan på
dessa lån hade varit mycket förmånlig, refinansieringskostnaden för
sexmånaders eur6krediter i schweizerfrancs var 2-3 procent per år
under 1976 (se vidare kapitel 5). En av de intervjuade bankerna upp
gav att 95 procent av de företag som i början tog upp lån under ram
tillståndet lånade just i CHF, vilket låntagarna kanske fick anledning
att ångra senare. I varje fall tycks bankerna ha fått höra en del
reaktioner: "De ku:nde inte sova på nätterna" var en fras som en in
tervjuad banktjänsteman använde.

Efter devalveringarna ökade intresset för utlandslån igen, samtidigt
som det nya valutasystemet innebar en viss osäkerhet om hur stora
kursrörelser i enskilda valutor det kunde medföra och många företag
dessutom hade dåliga erfarenheter av CHF-1ån. I detta läge (september
1977) lanserade Handelsbanken ett så kallat valutakorglån, en ny låne
form avsedd att användas under ramtillståndet. Avsikten med detta
var att erbjuda utlandslån med spridd och därmed begränsad kursrisk.
Lånen gavs i en fast kombination av olika valutor, i det här fallet
sex valutor. Sedan dess har åtminstone åtta andra banker introducerat
egna korglån och idag ges en mycket stor del av krediterna under till
ståndet (som numera inte är något "ram"-ti11stånd utan ett generellt
tillstånd) i form av korglån. Handelsbanken som har en mycket stor
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del av marknaden, uppskattningsvis 50 procent, uppger att 90 procent av
krediterna under det generella tillståndet ges i korglån. För de andra
bankerna är förmodligen andelen korglån något mindre.

Vid årsskiftet 1980/81 uppgick svenska företags utestående medel- och
långfristiga utlandslån till 43,9 miljarder SEK (Sveriges Riksbank,
1980 A). Av dessa utgjordes närmare 6 miljarder av sådan upplåning som
upptagits under det numera generella tillståndet. Enligt uppgifter
från riksbanken upptogs cirka 1,5 miljarder (av dessa 6 miljarder) under
1977, l miljard under 1978, ytterligare 1,5 miljard under 1979 och 2
miljarder under 1980.

4.4 LANENS KONSTRUKTION

Lånens konstruktion är i mångt och mycket anpassad så att riksbankens
ramtillstånd skall vara tillämpligt. Ett antal förutsättningar har
redan nämnts, en genomsnittlig löptid på minst fem år, ett enskilt
totalbelopp ej överstigande 5 miljarder SEK oc~, att vidareutlåningen
till små och medelstora svenska företag skulle avse direkt finansiering
av allmänt produktiv verksamhet i Sverige. Riksbanken undantog från
och med juni 1977 vissa låntagare och låneändamål. Denna inskränkning
gällde kommuner och kommunägda bolag, byggföretag med huvudsaklig in
riktning på byggnation av bostäder och fritidshus, fastighetsbolag får
förvärv av mark och fastigheter, hote11- och restaurangrörelser med
undantag för sådana med direkt anknytning till turistindustrin, en
skilda personer (med undantag för jordbrukare som är skyldiga att föra
handelsböcker) samt uppförare av sporthallar och idrottsanläggningar.

Ramtillståndet har senare mjukats upp i en del avseenden. Den enskilda
beloppsgränsen för vidareutlåning har höjts från 5 miljoner SEK till
10 miljoner SEK. Samtidigt-medgavs att ramtillståndet utnyttjades
även för finansiering av sådana direkta investeringar i utlandet som
riksbanken lämnat tillstånd till. I början av 1980 beslöt valutasty
relsen ändra valutaföreskrifterna så att kriteriet om "direkt finansi

ering av aZZmänt produktiv verksamhet" slopades. Lånen får dock inte
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lämnas till finansieringsföretag (liksom ej heller till kommuner, kom
munägda företag eller sådana privatpersoner som ej är rörelseidkare)
respektive för förvärv i kapitalplaceringssyfte av fastigheter, värde
papper eller andra tillgångar, eller för finansiering av bostads- eller
fritidshus. Dessutom slopades själva ramtillståndet och ersattes av
ett generellt medgivande för valutabankerna att verkställa sådan upp
låning och vidareutlåning utan begränsade beloppsramar (Sveriges Riks
bank, 1980 B).

Gemensamt för alla korglån är att bankerna refinansierar lånen på
euromarknaden med sexmånaders krediter i de olika valutorna, som allt
så förnyas varje halvår, så kallade rolloverkrediter. Som en konse
kvens av detta är räntesatsen känd endast ett halvår i förväg, det
vill säga för innevarande ränteperiod. Att bankerna valt att refinan
siera lånen med just sexmånaders krediter motiveras med att den största
volymen av krediter på euromarknaden ges just i tre- respektive sex
månaders krediter. Att refinansiera lånen var tredje månad anses allt
för administrativt betungande. Krediter med längre löptid är mindre
vanliga och kan eventuellt innebära svårigheter vid refinansieringen.

Räntan för den sl utl i ga 1åntagaren utgörs av den ränta som banken er
hållit på euromarknaden, så kallad LIBOR (London Inter Bank Offered
Rate), jämte bankens räntemarginal. Marginalen varierar från bank
till bank och från kund till kund och eventuellt också med lånens
storlek. Även om bankerna i viss utsträckning varit förtegna i detta
avseehde har marginaler varierande mellan 1,25 - 3,25 procentenheter
nämnts vid intervjuerna. Även policyn bakom marginalsättningen vari
eras. I SE-bankens broschyr om korglån anges en räntemarginal på 1,75
procentenheter på de utländska valutorna. Detta uppges dock vara
standardmarginalen och kan eventuellt sänkas beroende på kunden. En
annan bank uppger sig ha en och samma marginal, 2,5 procentenheter,
oavsett kund. Handelsbanken säger sig här utnyttja de möjligheter so~

ges till en mycket varierad marginalsättning, jämfört med lån i SEK
där marginalerna är reglerade.
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Även räntesättningen för eventuella ingående SEK varierar. SE-banken
angav i sin broschyr från 1979 diskontot plus 3,5 procentenheter.
Under 1980 har dock SE-bankens marginal ökat till 4,25 procentenheter.
Dessa är standardmarginaler enligt ovan och kan eventuellt reduceras.
Götabanken har en kombinerad policy för räntemarginalen på SEK och ut
ländsk valuta. Räntan på SEK sätts lika med bankens inlåningskostnad.
På utlandsdelen av lånet läggs en marginal som motsvarar den marginal
som skulle erhållits på ett lån i enbart utländsk valuta, det vill
säga marginalen på utlandslån (som varierar med kunden) multiplicerad
med 1,25 (då andelen SEK är 0,2).

Räntan på lånebeloppet betalas i efterskott halvårsvi~ till de kurser
som gäller för de ingående valutorna på förfallodagen. Räntekostnaden
uttryckt i SEK är alltså inte känd innan dess. PK-banken utgör här
ett undantag; banken står för valutarisken på räntebetalningarna under
sexmånadersperioden och räntekostnaden i SEK fastställs i början aven
ränteperiod.

Det existerar några olika återbetalningsplaner och kredittider, även
om femåriga lån som återbetalas med hela summan på en gång dominerar.
Dessutom förekommer sjuåriga lån med två amorteringsfria år, vilket
ger den genomsnittliga kredittiden på fem år som krävs av riksbanken.
För Sparbankernas Bank gäller, att lånesumman bör överstiga 400 000
SEK för att en sjuårig kredit skall medges. Hos PK-banken förekommer
även tioåriga lån.

När det gäller lånebeloppets storlek är det högsta beloppet reglerat
av riksbankens regler, tidigare 5, numera 10 miljoner SEK (för valuta
delen) per företag och lånetillfälle. Den nedre gränsen varierar
något mellan bankerna, vilka ofta successivt sänkt minimigränsen.
Från början var gränsen vanligen satt till 500 000 SEK. Hösten 1980
tillämpar Svenska Handelsbanken, Sparbankernas Bank och Wermlands
banken 100 000 SEK som minimibelopp. SE-banken tillämpar 150 000 SEK,
Sundsvallsbanken och Uplandsbanken 200 000 SEK, Götabanken 250 000
SEK och Skaraborgsbanken 500 000 SEK som minimibelopp. Den successiva
sänkningen av minimigränsen anges i och för sig vara ett resultat av
efterfrågan. Sänkningen har dock möjliggjorts först när den enskilda
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banken haft en tillräckligt stor volym av korgkrediter, så att man kan
refinansiera ett antal krediter åt gången. Det är praktiskt taget
omöjligt att refinansiera så små belopp som de enskilda valutorna i ett
litet korglån uppgår till.

Kreditprövning görs i vanlig ordning av bankerna som står för kredit
risken gentemot de utländska långivarna. Denna kreditprövning kan dock
behöva göras om ifall lånets motvärde i SEK ökar radikalt under 1åne
tiden (vilket exempelvis torde vara fallet med en del CHF-lån som upp
togs i slutet av 1976).

Riksbankens genere11'a tillstånd är riktat speciellt till mindre och
medelstora företag. Låntagarna utgörs till en mycket stor del av före
tag som inte har några utlandsaffärer i övrigt och f"orlllodl igen ingen
större kännedom om valutamarknaden, till exempel jordbrukare.

De valutakombinationer bankerna valt för sina korglån (se tabell 4:1)
varierar både med avseende på vilka valutor som ingår, hur många valu
tor som ingår och de olika valutornas vikter i respektive korgar. Tre
banker har en viss andel SEK i sin korg. I alla korgar ingår USD och
DEM.

TABELL 4:1 Valutakombinationer i procent för olika valutakorglån

SEK GBP USD DEM FRF CHF NLG NOK Jpy

Handelsbanken 21 24 25 8 7 15
SE-banken 30 30 20 20
Sparbankernas
Ba.nk 35 25 20 20
Sundsvalls-
banken 50 50
PKbanken 15 25 35 10 5 10
Götabanken 20 40 20 20
Uplandsbanken
Skaraborgsbanken 25 15 15 15 15 15
Werm1andsbanken
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Några av provinsbankerna använder sig av samma valutakombination. Val
av valutakombination och de resonemang som ligger bakom kommenteras ut
förligare i avsnitt 4.5.

De ovan beskrivna korglånen ges i fasta valutakombinationer. Bankerna
ger även andra 'lån, som också refinansieras på euromarknaden, och som
tillämpar korgtänkande, en del av dem under ramtillståndet. Till ex
empel ges ofta lån med 50 procent USD och 50 procent DEM, eller en korg
som är anpassad efter låntagarens övriga vaiutaexponering. Dessa kan
vara lån med så kallad multicurrencyklausul, som innebär att låntagaren
har rätt att byta lånevaluta(-or) vid början av varje ny ränteperiod.
Sådana lån är dock ofta mycket större än (de mindre av) korglånen och
den slutliga låntagaren har en större kompetens och kännedom om valuta
marknaden.

Korglånen kan princip inte terminsäkras på grund av riksbankens reg
ler om att finansiella transaktioner kan terminsäkras högst sex måna
der framåt. Enbart räntebetalningarna och det sista halvåret av lånet
kan då terminsäkras.

4.5 VAL AV VALUTAKOMBINATION

Handelsbankens valutakorglån lanserades som tidigare nämnts hösten 1977.
Efter ett år lanserade SE-banken ett korglån, tätt följt av Sparbankerna
och så småningom följde de andra. Redogörelsen får resonemangen för val
av valutakombinationer görs också i ungefärlig kronologisk ordning.

Handelsbanken, valutaandelar i procent:

GBP
21

USD
24

DEM FRF
25 8

CHF NLG
7

NOK Jpy

15

SEK

Handelsbanken utformade sin valutamix med utgångspunkt från Riksbankens
valutakorg. Handelsbankens korg innehåller i och för sig bara sex valu-
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tor~ medan riksbankskorgen innehåller femton. Kriterierna för val av
valutor ur riksbankskorgen var dels att valutan skulle ha en stor andel
i riksbankskorgen~ dels att det skulle finnas en bred euromarknad i
valutan så att inga problem skulle uppstå vid refinansieringen. Riks
bankskorgen hade då (september 1977) följande utseende:

DEM USD GBP NOK DKK FIM FRF NLG SEC ITL CHF VEN ATS ESB CAD
% l6~7 16~0 l3~9 9,9 9~5 7~2 5~3 5~1 3~9 3~2 2~6 2~1 1~9 l ~5 1,2

Av de åtta största valutorna uteslöts DKK och FIM på grund av den mycket
tunna euromarknaden i dessa valutor. Man ville gärna ha med en nordenba
serad valuta och valde då NOK som är något större på euro~arknaden (även
om den väl knappast kan karakteriseras som en bred eurovaluta). De res
terande sex valutorna utgjorde 67 procent av riksbankskorgen. Dessa räk
nades s~dan upp till 100 procent med bibehållna proportioner~ vilket gav
resultat enltgt ovanstående rubrik och tabell 4.1. I samband med detta
gjordes en historisk analys~ där man kons~aterade att kursutvecklingen for
Handelsbankens korg under 1972-1977 inte skulle ha avvikit från riksbanks
korgen med mer än två proc,entenheter (Ekman ~ 1977):

"Så länge ~om riksbanken lyckas i sina föresatser att hålla
kronan stabil mot sin korg kommer lån som uttryckts enligt
SHE-korgen att vara förknippade med mycket små kursrisker
samtidigt som räntan3 som nämnts ovan~ är förhållandevis
låg. "

Riksbankens korg har i och för sig reviderats en gång om året sedan
dess, men förändringarna är marginella. Handelsbankens korg har också
förändrats, om man ser till de olika valutornas procentuella andel.
Detta beror på att korgen har en speciell konstruktion som automatiskt
innebär en viss mindre förskjutning av procentandelarna när valuta
kurserna ändras. Handelsbankens korg är nämligen definierad i ett
visst antal GBP, USD~ DEM, FRF~ NLG och NOK. (I likhet med många av
de internationella räkneenheter som omtalades i kapitel 3.) När kor
gen konstruerades svarade respektive valutor för så många procentan
delar som angivits i rubriken. I och med att valutakurserna föränd
rats kommer dock respektive valutors procentandel att förändras något.
I slutet av augusti 1981 var procentandelarna:



92

GBP USD DEM FRF CHF NLG NOK Jpy SEK

23 25 25 7 7 13

SE-banken3 valutaandelar i procent:

GBP USD DEM FRF CHF NLG NOK Jpy SEK
30 20 20 30

SE-bankens korg som lanserades härnäst skiljer sig avsevärt från Handels
bankens. I den ingår enbart tre utländska valutor och dessutom SEK. Va
let av valutor har skett med syfte att lIdels hålla en rimlig räntenivå~

deis minska vaZutariskerna ll (Ekonomisk Revy 1978:8). Vidare sägs, att
lånets valutaomsättning påverkats av att kursrörelserna f~r de i lånen
ingående valutorna i viss mån kommer att ta ut varandra. (Dessa argument
anges i och för sig av alla bankerna som motivering till varför man valt
en viss valutakombination.) Vid intervjutillfället ansåg man det snarast
ha varit ett misstag att ta med NLG (Ilen viss spekulation att ha med denn).

Den hade man förmodligen inte tagit med om man väntat en tid, utan då
gått på Sundsvallsbankens linje med enbart USD, DEM och SEK. Den stora
andelen SEK motiveras med att valutarisken minskas. Räntenivån ansåg
man borde ligga två procent under alternativfinansieringskostnad i SEK

och detta sägs även i viss mån varit avgörande för att andelen SEK i
korgen är 30 procent.

Sparbankernas Bank~ valutaandelar i procent:

GBP USD DEM FRF CHF NLG NOK Jpy SEK
25 20 20 35

Sparbankernas Bank hade ursprungligen som avsikt att introducera en valu
tamix som överensstämde med SE-bankens ovan. När SE-banken hann före med
att lansera "sinII korg .en månad innan Sparbankernas Bank, ändrade Sparban
kerna sammansättning, minskade USD med 5 procent och ökade SEK för att
därmed få en konkurrensfördel. Som bas för utformning av mixen gjordes
en historisk analys ett år tillbaka i tiden. Utgångspunkten för valuta
valet var tillgängligheten på euromarknaden, där man ville undvika tunna
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valutor. (Här tycks man ha haft strängare krav än Handelsbanken.) NOK
ansågs vara besvärlig att refinansiera, då man kunde vara tvungen att
gå över USD och göra en "SWap ll (låna ut i NOK, refinansiera i USD och
sälja NOK mot USD på termin), vilket man tyckte gav dålig kontroll på
kostnaden (kostnaden för terminssäkring läggs då till räntekostnaden).
Vissa andra valutor som BEC, GBP och FRF har regeringarna i respektive
länder försökt begränsa euromarknaden i, åtminstone periodvis. CHF
ville man undvika. Att inkludera många valutor ansågs inte vara något
självändamål, men en blandning av starka och svaga valutor var önskvärd.
NLG ansågs vara någonstans mitt emellan. En stor andel SEK ansågs vara
positivt. Detta var möjligt på grund aven god likviditet hos de loka
la sparbankerna som stod får SEK-delen av lånen.

Sundsvallsbanken~ valutaandelar i procent:

GBP USD DEM FRF CHF NLG NOK Jpy SEK
50 50

Sundsvallsbanken lanserade i slutet av 1978 en valutakorg med 1/3 SEK,
1/3 DEM och 1/3 USD. Ganska snart ansågs detta ohållbart, då banken
inte hade tillräckligt med SEK tillgängliga och följaktligen slopade
dessa i korgen. Även Sundsvallsbanken har valt valutor utifrån till
gången på euromarknaden. CHF ansåg man dock vara en utpräglad speku
lationsvaluta, som i och för sig ger lägre ränta, men är helt oförut
sägbar. GBP ger en hög ränta, har i och för sig en svag ekonomi, men
kan gå upp på grund av oljan. De övriga eurovalutorna anser man kurs
mässigt skulle innebära samma sak som DEM men ge en högre ränta. USD
och DEM har historiskt sett varit motpoler och fungerat som IIkorrrrnuni

cerande kärlII, vilket bör ge en tillräckligt stabil kursutveckling.
SEK i korgen ansågs ej vara en speciellt stor konkurrensfördel.
11Kunder som oroar sig för valutarisken tycker den är för stor i alla

fallII. (Det kan vara värt att påpeka att denna åsikt framlades redan
vid den första intervjun, när Sundsvallsbanken fortfarande hade 1/3
av SEK i sin korg.)
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PKbanken3 vaZutaandeZar i procent:

GBP USD DEM FRF CHF NLG NOK Jpy SEK
15 25 35 10 5 1O

PKbanken säger sig framförallt ha valt sin korg så att IIränta och valuta

utvecklingen ska vara i paritet med SEK II
• Man relaterar också korgen

till riksbankskorgen,.. som PKbankens korglån omfattar cirka 60 procent
utav. Man har också försökt matcha svaga och starka valutor. Vid
korgens tillkomst räknades DEM och CHF som starka valutor, medan GBP,
USD och FRF räknades som svaga och NLG låg mitt emellan. CHF ansågs i
och för sig vara riskfyl1d~ men den fick en liten andel och har en låg
ränta. NOK ansågs alldeles för tunn för att över huvud taget komma
ifråga. I övrigt säger man sig inte ha tillämpat någon speciell prin
cip, utan gått mer på "fingerspitzgefilhl ll

• En analys bakåt i tiden vi
sade att Pkbankskorgen var bättre ur räntesynpunkt men sämre ur kursut
vecklingssynpunkt än Handelsbankskorgen.

Götabanken3 valutaandelar i procent:

GBP USD DEM FRF CHF NLG NOK Jpy SEK
40 20 20 20

Götabanken säger sig vilja ha så få valutor som möjligt för att korglå
nen ska vara IIhanterbara Jl

• SEK; korgarna ser man som en psykologisk
morot för kunderna. De starka och svaga valutorna ska matcha varandra
och valutautvecklingen förhoppningsvis vara stabil under en längre tid.
CHF ger i och för sig en hög risk, men'är en fördel räntemässigt. Syf
tet är att det inte ska bli någon valutaförlust, men verkade snarare bli
en valutavinst på grund av svag DEM. Ditintills sades också lånekostna
den ha varit billigare än för SEK (Hösten 1980).

Uplandsbanken3 Skaraborgsbanken och Wermlandsbanken3 valutaandelar i

procent:

GBP USD DEM FRF CHF NLG NOK Jpy SEK
25 15 15 15 15 15
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Up1andsbankens korg sägs omfatta 56 procent av riksbankskorgen. Pro
centsatserna på 25 respektive 15 procent har valts av praktiska skäl
dels får att de enskilda valutaandelarna inte skall bli för små, dels
för att ha en enkel princip. CHF ville man inte ta med, då Sverige har
ett begränsat handelsutbyte med Schweiz. Vid refinansieringen av korg
lånen samarbetar Uplandsbanken ibland med utländska banker, som levere
rar en "färdig blandning" av dessa valutor. Detta gäller även Skara
borgsbanken och Wermlandsbanken som använder sig av samma valutakombi
nation som Uplandsbanken.

4.6 KOMMENTARER TILL VAL AV VALUTAKOMBINATION

Ingen av de intervjuade bankerna uppges ha använt sig aven formell
modell får att utforma sin valutakombination. (På Sparbankernas Bank
hade en av de intervjuade hört talas om portföljmodeller och val av
valutakombinationer med portföljteoretiska modeller på en kurs i
London.) Analyser med historiska data hade av SHB och PKbanken före
tagits som en efterhandskontroll, medan Sparbankernas Bank anger sig
ha analyserat data ett år bakåt i tiden vid utformningen av sin valuta
mix.

Två principer

Förutom den gemensamma målsättningen om att "starka och svag,-~ valutors

kursrörelser ska ta ut varandra" och "en ränte- och valutautveckling i

paritet med kronan" kan i stort sett två olika principer urskiljas. Den
ena principen baseras på riksbankskorgen (Handelsbanken, PKbanken och
Uplandsbanken) och den andra (SE-banken, Sparbankernas Bank, Sundsvalls
banken och Götabanken) på att USDjDEM antas ha ett negativt samband.

I det första fallet har alla tre korgarna sex valutor, varav fyra är
desamma (USD, DEM, FRF och NLG), även om vikterna varierar. NOK och
GBP ingår i två av dem. Jpy och CHF ingår i vardera en av dessa kor
gar. Dessa korgar sägs omfatta mellan 56 procent och 67 procent av
valutorna i riksbankskorgen.
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Resterande fyra korgar bygger starkt på sambandet mellan USD/DEM.
tre av fallen har man dessutom lagt till en tredje valuta som är starkt
knuten till DEM; CHF eller NLG, den ena något starkare och den andra
något svagare än DEM.

De banker som valt den första principen kan sägas ha förlitat sig på
att riksbanken skulle hålla riksbankskorgens indexvärde stabilt. Om
bankernas valutakorglån exakt följer riksbankskorgen så har den externt
inducerade risken (enligt kapitel 3) eliminerats. Däremot återstår den
internt inducerade risken att SEK re- eller devalverar eller att riks
banken tillåter glidningar i index. Detta kan vara en nackdel om SEK
anses svag; devalveras SEK ökar korglånen med lika mycket. En teore
tiskt alternativ strategi vore att försöka välja valutor som anses
minst lika svaga som kronan eller som samvarierar negativt med riks
bankskorgen (valutor vars värde går ned när index går 'upp, exempelvis
vid en devalvering).

Korglånen omfattar endast en viss andel av valutorna i riksbankskorgen.
Om de resterande valutorna i riksbankskorgen vore starkt positivt sam
varierande, men däremot samvarierade negativt med de valutor som finns
med i valutakorglånen, skulle index teoretiskt sett kunna förbli oför
ändrat, även om korglånevalutorna rörde sig ganska kraftigt uppåt eller
nedåt.

De banker som valt princip nummer två har förlitat sig på att ett er
farenhetsmässigt negativt samband mellan USD och DEM skall gälla även
i fortsättningen. I kapitel 3 kunde vi också konstatera att USD/DEM
hade en stabilt låg korrelationskoefficient, som i något fall var nega
tiv (-0,31 på fem års sikt enligt tabell 3:4A). Men även om den ena
valutan ofta går upp när den andra går ned är de inte perfekt negativt
korrelerade och fårändringarna tar inte ut varandra. Enligt figur
2:3A och B hade exempelvis USD ökat med 19 procent mellan slutet av
augusti 1976 och slutet av augusti 1981. Under samma period ökade
DEM med 23 procent. Före devalveringen hösten 1977 kan man dock hävda
att förändringarna på fem års sikt i USD och DEM i stort sett tog ut
varandra (även detta enligt figur 2:3A och B).
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Vilka valutor3 hur många valutor och hur stora andelar?

Principiellt kan valet av valutakombination delas in i tre delbeslut:
1) hur många valutor som skall ingå~ 2) vilka valutor som skall ingå
och 3) med hur stor vikt eller andel som de utvalda valutorna skall in
gå. Bankerna förefaller inte ha analyserat sina beslut i exakt de här
termerna. Men de tiverväganden som gjorts och principer som tillämpats
har resulterat i beslut avseende alla dessa aspekter mer eller mindre
direkt.

Ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för att en valuta skall
kunna ingå i korgarna har varit tillgängligheten på euromarknaden.
Här verkar bankerna haft något olika uppfattning. I stort sett råder
dock överensstämmelse om att alla de åtta valutor (förutom SE K) som
ingår i korgarna, utom möjligen NOK, är tillräckligt stora på euro
marknaden för att inga problem skall uppstå vid refinansieringen.
Handelsbanken angav ett speciellt skäl för att ta med NOK, nämligen
att man ville ha med en nordenbaserad valuta. De provinsbanker som
också har med NOK i sina korgar refinansierar ofta dessa med hjälp av
utländska banker.

Sparbankernas Bank hade invändningar även mot GBP och FRF, som ingår i
två respektive tre av de sju förekommande valutakombinationerna. CHF
är i och för sig en bred eurovaluta, men dess utveckling under 1977 och
1978 (se avsnitt 4.3) hade förmodligen en avskräckande effekt. Några
av bankerna tog också aktivt avstånd från CHF. Jpy förekommer enbart
i en av valutakombinationerna. Den ör förhållandevis ny på euromarknaden
och har haft en mycket variabel utveckling (se exempelvis tabell 2:3).

Handelsbankens vikter för de olika valutorna har bestämts av respek
tive valutas andel i riksbankskorgen. PKbanken säger sig inte ha
tillämpat något speciellt system och vikterna är avrundade till när
maste femtal procent. Uplandsbanken ville ha ett enkelt system och
tyckte sig heller inte finna någon anledning att differentiera mellan
valutorna och valde lika vikt, utom för USD som har en något större
andel (och är den dominerande valutan på euromarknaden). Inte heller
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de övriga bankerna har tillämpat några speciella principer förutom att
matcha svaga och starka valutor. Definitionen aven valuta som är svag
eller stark är naturligtvis vanskligt i ett längre perspektiv, liksom
att förlita sig på stabiliteten i den negativa samvariationen mellan
valutor.

Antalet utländska valutor i valutakorglånen är antingen två, tre eller
sex. Som vi sett i avsnitt 3.2, minskar risken (under vissa förutsätt
ningar) med ett större antal komponenter i en portfölj. En viss skep
sis mot detta skymtade fram under intervjuerna, speciellt hos banker
med få valutor i sina valutakombinationer. Att tolka detta som ett
önsketänkande från deras sida är att gå väl långt, men ett större an
tal valutor är naturligtvis administrativt mer betungande och skulle
kunna nödvändiggöra högre marginaler. Två eller tre valutor kan före
falla som ett litet antal valutor för att åstadkomma ~iskspridning.

(Även om en stor del av riskreduktionen uppnås med ett fåtal komponen
ter vid en låg korrelationskoefficient, se figur 3:1.)

SEX i korgarna

Från början hade alla korgar med två eller fyra valutor en fast andel
SEK. SEK i korgarna fra.mhå11s som en konkurrensfördel av de banker
som har sådana på grund av den minskade valutarisken. Sundsvallsban
ken var dock redan innan man tog bort SEK i sin korg i viss mån skep
tisk till detta. De banker som inte har SEK i korglånen påpekar att
de ofta ger korglån tillsammans med lån i SEK, men som två separata
lån. PKbanken hade till exempel i början en outtalad policy att ge
50 procent i korglån och 50 procent i SEK.

Med allt sämre tillgång på svenska kronor blir det förmodligen allt
färre lån i SEK i kombination med korglån. Det finns även anledning
att spekulera i hur länge SEK finns kvar i korgarna. Sparbankernas
Bank som står för valutadelen på Sparbankernas korglån, medan de
lokala sparbankerna står för SEK, uppgav sålunda i slutet av 1980 att
man eventuellt hade får avsikt att i fortsättningen stå även får SEK,



99

då de lokala Sparbankerna fann dessa betungande. Från maj 1981 har
Sparbankerna dock övergått till att ge två typer av korglån, en typ med
SEK och en typ utan SEK och i stället med 40 procent USD, 30 procent
DEM och 30 procent NLG. Götabanken gav utlandslån utan SEK för mindre
belopp än minimibeloppet 250 tkr.

Ovan har ibland nämnts kostnad för motsvarande finansiering i SEK eller
alternativfinansiering i SEK. Men vad som skall menas med detta är
oklart, eftersom de företag som får dessa lån i realiteten inte har
något val; det är ofta en fråga om korglån eller inget lån alls. Den
alternativkostnad som refereras till (i och för sig även den svårdefi
nierad) är lånekostnaden för femårslån för företag som får låna SEK
(som i och för sig kan vara högre än för utländska lån). Alternativ
kostnaden för företaget är dock förmodligen leasing, avbetalning eller
någon annan typ av finansieringsform.

Räntekostnad och vaZutautveckZing

Räntekostnaden i SEK har åtminstone periodvis varit högre än för ut
landslån. Trots detta förefaller det som om ett banklån i SEK skulle
föredras av korglånekunderna, eftersom SEK i korgarna eller i kombina
tion med korgarna framhålls av bankerna som något positivt. Man kan
säga att minskade kostnader för räntor inte är tillräckligt för att
kompensera valutarisken.

Man kan också uttrycka det så att bankerna och deras kunder inte för
litar sig på att den internationella Fisher-effekten skall jämna ut
valutaförluster och räntekostnader i olika valutor. Om den interna
tionella Fisher-effekten gällde, skulle det inte spela någon roll för
den effektiva lånekostnaden (när hänsyn tagits till både räntekostnad
och valutautveckling) i vilken valuta man lånade.

Bankerna är naturligtvis mycket medvetna om att lågräntevalutor som
CHF och DEM historiskt sett varit starka valutor, men det förefaller
inte som man bedömt ränteskillnaderna som tillräckliga för att kom-



100

pensera valutariskerna. I så fall behövs inga korglån. En annan tolk
ning kan vara att räntekostnaden i företagen betraktas som en normal
rörelsekostnad oavsett storlek, medan valutaförluster betraktas som en
extraordinär kostnad, vilken man till varje pris vill undvika, även om
de uppvägs av låga räntekostnader. Vid förfrågan om detta svarade
bankerna att IInu för tiden måste man betrakta valutaförluster som en

del av lånekostnadenII men lidet är nog så att räntan fortfarande ses

som en mer normal rörelsekostnad än valutaförlusterna ll
• Bankernas

principer för val av valutakombination förefaller också vara mest in
riktade på att minska valutaförluster, även om också räntekostnadens
betydelse framhålls i resonemangen. De två grundläggande principerna
är i varje fall helt och hållet inriktade på valutautvecklingen.

4.7 KORGLANENS FRAMTIDA UTVECKLING

Under intervjuerna med bankerna har diskuterats en del frågor om hur
man förväntar s i g val utautveckl ingen för korgarna, vad som skall ske
för att valutasammansättningen skall ändras, hur en devalvering skulle
påverka korgarna, om man har en positiv inställning till riksbankens
generella tillstånd samt den framtida tillväxten av korglånen.

När det gäller valutautvecklingen för korglånen är bankerna mycket för
siktiga i sina uttalanden. liDet finns ingen anledning att tro att

valutaförändringen på lånen ger någon stor effekt ll (ibland med förbe
hållet lI under förutsättning att SEX inte devalverasII) och liknande ut
talanden ges. Det mest konkreta uttalandet på den här punkten angav
en valutafårändring på högst 5 procent per fem år. Några andra ut
talanden kan tolkas som en fingerhänvisning i detta avseende. Sunds
vallsbanken rekommenderar vissa kunder att fondera en halv till en
procent av lånebeloppet halvårsvis vid varje räntebetalning för täck
ande av eventuella kursförluster när lånet skall återbetalas. Med
ränta på ränta (15 procent) blir detta 7-14 procent vid slutet av
femårsperioden. SE-banken ansåg att räntan bör ligga 2 procent
under svensk finansiering, vilket eventuellt skulle kunna tyda på att
man förväntar sig att valutaförluster på upp emot 14 procent skulle
kunna inträffa (summerat med ränta på ränta, 15 procent, som tidigare).
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På frågan om hur en devalvering skulle påverka korglånen, var den genom
gående åsikten att alla skulle påverkas i samma utsträckning, även om man
i några fall visar förhoppningar om att den egna kombinationen ska påver
kas mindre än de andra. Reservationer för hur en eventuell förändring
av valutasystemet vid en devalvering skulle påverka utvecklingen har ock
så förekommi t.

Alla bankerna säger sig i stort sett vara nöjda med sina korgar och inte
se någon anledning att ändra valutakombinationerna. "För att korgen ska

ändras ska den kombinerade effekten av ränte- och valutautveckling vara

helt i obalans" är ett typiskt uttalande. Vissa tendenser till utveck
lingar och ändringar av korglånen kan i och för sig redan nu urskiljas.
Sundsvallsbanken säger sig vara helt beredda att ändra san]nansättning
II när marknaden ändrasII och har redan ändrat en gång genom att ute-
sluta SEK. Som tidigare nämnts är det inte otänkbart att även en del
av de andra bankerna frångår SEK mer och mer. Förmodligen inte så att
man helt tar bort de gamla kombinationerna med SEK, men det kommer kan
ske att finnas korglån med och utan SEK. Beroende på kreditläge och
kund erbjuds det ena eller det andra som hos Sparbanken. Hösten 1981
var det enbart SE-banken som alltid gav SEK i korglånen.

Även i andra avseenden finns exempel på förändringar av korglånen. Hos
Wermlandsbanken har man använt sig av några olika valutakombinationer.
Inte så att redan upptagna lån ändrar kombination, men nya korglån
upptas i andra kombinationer. Ursprungligen hade man den ovan be
skrivna korgen. När Jpy sjönk till ett lågt ingångsvärde rekommende
rade dock Scandinavian Bank i London, som ibland bistår vid refinansi
eringen, ett utbyte av JPY. Wermlandsbanken bytte då ut Jpy mot CHF.
Dessutom har man på senare tid börjat ge korgar i tre utländska valu
tor, 25 procent USD, 35 procent DEM, 20 procent NOK och 20 procent
SEK, då man anser korgar med sex valutor "krångliga ll

• Ett annat ex
empel är Handelsbankens fast förräntade korglån, som lanserades i
slutet av 1980 och innehåller 25 procent av vardera USD, DEM, CHF och
Luxemburgfrancs. Den korgen erbjuds endast i begränsad omfattning
och först efter det att banken genomfört motsvarande upplåning.
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Riksbanken och bankerna är helt överens om att korglånen och de ut
ländska krediterna kommer att finnas kvar inom en överskådlig framtid.
När det gäller bankernas inställning till lånen skymtar olika aspekter
fram. "Det här är företag som egentligen skulle ha SEK", säger man på
en bank. "Det är beklagligt att Sverige är i ett sådant läge~ men

underskotten måste ju finansieras på något sätt. Sedan kan man ju dis

kutera vem som ska vara med att dela bördan" är en annan. Ett tredje,
mer färgstarkt, exempel lyder "för den sakens skull behöver man ju inte

ge CHF-lån till varenda korvkiosk". En bank menar också att utlands
lånen innebär en större kreditrisk. Exempel på detta är CHF-1ånen som
under 1978 i några fall medverkade till konkurser. Den positiva sidan
av lånen anser man vara, att det är en något lättare refinansierings
marknad än får SEK och innebär en expansion av utlandssidan, den mest
lönsamma delen av bankernas verksamhet. Som tidigare nämnts är ju
inte heller marginalerna reglerade på samma sätt som i SEK.

4.8 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Kapitlet behandlar utformningen av ett antal svenska bankers valuta
korglån. Syftet har varit att beskriva en realistisk situation, där
en portföljmodell skulle kunna tillämpas och ge underlag får en sådan
modellutformning samt att beskriva bankernas tillvägagångssätt vid val
av va1utakombinati on får korg1 ånen för att senare kunna jämföra med
modelltillämpningen.

Lånens konstruktion är mycket likartad hos de olika bankerna och i
princip anpassad så att riksbankens generella tillstånd för utlandslån
till mindre och medelstora fåretag skall vara tillämpligt. Valuta
kombinationerna varierar från bank till bank. Antalet valutor i va1u
takombinationerna varierar mellan två och sex. Sammanlagt åtta ut
ländska valutor förekommer i korg1ånskomb-inationerna.

Ingen av bankerna har använt sig aven formell modell vid utformingen
av sin valutakombination. Två olika principer har tillämpats, den ena
baserad på riksbankens valutaindex och den andra på en negativ sam-
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variation mellan USD och DEM. Även om en viss hänsyn sägs ha tagits
till räntekostnaden, har valutavalet huvudsakligen baserats på valuta
kursutvecklingen.

Korglånen har kommit att utgöra en betydande del av utlandslånen.
Många av de företag som har korglån har inga andra utlandsaffärer.
Bankernas inställning till lånen skiftar, å andra sidan medför korg
lånen en möjlighet att överhuvudtaget ge ett banklån när tillgången
på SEK är begränsad.
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5 Räntekostnader och valutautveckling

5.1 KAPITLETS UPPLÄGGNING

Räntekostnadens betydelse för val av lånevaluta har tagits upp tidi
gare i avhandlingen. I diskussionen om definition av valutarisk hävda
des att hänsyn måste tas till räntan, som kan förväntas kompensera
eller motverka valutaförändringen åtminstone på lång sikt. I några av
de formella modellerna behandlas räntan som en kostnad (men ej som en
osäker variabel) och i en av dem behandlas räntekostnaden även som en
osäker variabel. Bankerna har i sitt val av valutakombination tagit
en viss hänsyn till räntekostnaden.

I detta kapitel görs dels en generell analys av räntekostnaden och
valutautvecklingen på euromarknaden, dels en jämförande utvärdering
av de olika korglånens räntekostnader och valutautveckling.

Först ges en beskrivning och analys av räntesatser på euromarknaden.
Analysen av räntesatser jämförs med analysen av valutakursens utveck
ling i kapitel 2. Därefter testas den internationella Fisher-effek
ten på effektiva lånekostnader i olika valutor. I samband med detta
analyseras även hur lånekostnaden för olika valutor utjämnas över
tiden.

I kapitlets sista avsnitt görs en jämförande utvärdering av de korg
lån som beskrivits i kapitel 4 för perioden efter devalveringen hösten
1977. Räntekostnader, valutautveckling och effektiva lånekostnader
för korglånen analyseras.
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5.2 RÄNTESATSER PA EUROMARKNADEN

Som påpekats i kapitel l har det varit mycket svårt att erhålla ränte
data på daglig basis långt tillbaka i tiden för vissa valutor, framför
allt FRF, NOK och Jpy (se vidare bilaga l). Analyserna av räntekostna
der är därför begränsade till en period som börjar i januari 1975 (för
Jpy januari 1976) och slutar (liksom analyserna av valutautvecklingen)

augusti 1981.

figurerna 5:1A och B visas diagram över de räntesatser för sexmåna
ders krediter på euromarknaden som ligger till grund för räntekostna
den för bland annat korglån. I tabell 5:1 visas medelvärden och stan
dardavvikelser för dessa räntesatser (som är uttryckta i procent per
år).

TABELL 5:1 Medelvärden och standardavvikelser av dagliga räntesatser
i procent per år för sexmånaders eurokrediter under peri
oden 750101-810230

Valuta GBP USD DEM FRF CHF NLG NOK Jpy m

750101-
810230 m 12,94 9.,53 5,71 11 ,41 3,48 7,59 10,93 6,91 8,56
n=2220 S 2,85 3,51 2, 12 1,85 1,98 2,48 2,39 2,69 2,48(JPY,
n=1860)

Tabellen ger medelvärden och standardavvikelser för hela undersöknings
perioden. Förutom värden för de enskilda valutorna ges ett ovägt
genomsnitt av medelvärden och standardavvikelser för de åtta valutorna
längst till höger i tabellen.

Medelvärdet av räntesatserna för de enskilda valutorna varierar med
cirka 9,5 procentenheter, mellan 3,48 procent (CHF) och 12,94 procent
(GBP). Genomsnittet för alla valutornas medelvärden är 8,56 procent.
GBP har alltså det högsta medelvärdet, därefter kommer FRF, NOK, USD,
NLG, JPY, DEM och slutligen CHF.
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För den undersökta perioden har de förekommande valutorna inbördes rang
ordning som hög- eller lågräntevalutor varit tämligen stabil~ vilket
framgår av figurerna 5:1A och B. Enligt den internationella Fisher
effekten skall de relativa ränteskillnaderna motsvaras av förväntade
val~taförändringar. Test~n av Fisher-effekten redovisas i avsnitt 5.3
nedan. Det ovan redovisade materialet jämfört med de analyser av valu
tautvecklingen som företogs i kapitel 2 kan dock redan här utnyttjas för
några preliminära slutsatser.

Nivåskillnaden mellan högsta och lägsta räntesats enligt figurerna 5:1A
och B är omkring 10 procentenheter under hela undersökningsperioden.
Detta kan jämföras med figurerna 2:2A och B~ där halvårsförändringar för
samma valutor visas. Räntesatserna är dock uttryckta per år. Den re
ella kostnadsskillnaden per halvår mellan högsta och lägsta räntan~ ut
tryckt i procent av lånebeloppet, är alltså 5 procent. Valutaföränd
ringar på ett halvårs sikt har däremot en betydligt större spridning.
Skillnaden mellan den största och minsta förändringen är ofta åtminstone
20 procentenheter, alltså fyra gånger större än vad de relativa ränte
satserna indikerar.

Undersökningsperioden för räntekostnaderna är inte densamma som för
valutaförändringarna i kapitel 2. En jämförelse mellan de halvårsvisa
valutaförändringarna i tabell 2:3 och tabell 5:1 visar ändå på att rang
ordningen mellan valutor av räntesatsernas medelvärden är i stort sett
rakt motsatt rangordningen av de halvårsvisa förändringarnas medelvär
den. GBP som har den högsta räntan har den lägsta valutautvecklingen
och CHF som har den lägsta räntan har den högsta valutautvecklingen.
Undantaget är USD och NOK som byter plats. USD har den tredje lägsta
valutautvecklingen men bara den fjärde högsta räntan. För NOK är det
tvärtom. Trots att valutaförändringarna verkar vara betydligt större
än vad som betingas av räntedifferen~~alerna~ förefaller de gå i rätt
riktning enligt den internationella Fisher-effekten.
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5.3 DEN INTERNATIONELLA FISHER-EFFEKTEN

Fisher-effekten har testats av ett antal forskare, men först och främst
för nationella lånemarknader. Empiriska tester ger ett visst stöd för
teorin, även om ansenliga avvikelser föreligger på kort sikt (Giddy,
1976). I kapitel 2 refererades en undersökning av Aliber och Stickney
(1975) för perioden 1960 till 1971 (under systemet med fasta växelkur
ser). På euromarknaden är det främst den kurssäkrade ränteparitets
relationen som testats. Enligt ränteparitetsteorin skall kostnaden
för terminssäkring vara lika med skillnaden mellan räntor i olika valu
tor, så att den terminssäkrade lånekostnaden blir densamma för alla
valutor. Bland andra Frenke1 och Levitch (1975) har visat att avvikel
serna från ränteparitetsteorin är mindre än transaktionskostnaden. Se
vidare även Kohlhagen (1978) och A1iber (1973).

Den internationella Fisher-effekten anger att skillnader i räntesatser
uppvägs av förväntade kursändringar. Det faktiska utfallet skiljer sig
dock nästan alltid från det förväntade. Test av den internationella
Fisher-effekten inriktas på att inga systematiska skillnader föreligger
mellan förväntan och utfall och att skillnaden mellan räntedifferenser
och reaZiserade kursförändringar i genomsnitt, under en viss period, är
lika med noll.

På detta sätt testar Oxe1heim (1981) Fisher-effekten för tremånaders
krediter på euromarknaden i GBP, USD, DEM och Jpy för perioden 1974
1980 och del perioderna 1974-1976 och 1970-1980. Analyserna bygger på
månadsvisa observationer och stickprovsstorleken är därför begränsad
(71, 36 respektive 23 observationer). Som jämförelsebas får SEK an
vänds inte eurokronräntan utan räntor på tremånadersskattkammarväxlar
och lån med tre månaders löptid för för~tk1assiga låntagare.

Oxe1heim redovisar fyra (av 27 möjliga) signifikanta avvikelser (på
5-procentsnivå) från Fisher-effekten. GBP har en negativ avvikelse
under perioden 1974-1976 och har en lägre effektiv lånekostnad både
vid jämförelse med skattkammarväxlar och lån till förstklassiga lån
tagare. DEM och CHF visar signifikanta positiva avvikelser till först-
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Vid analyser av effektiva lånekostnader för olika valutor är det inte
nödvändigt att använda en SEK-ränta som utgångspunkt för räntedifferen
tialerna. Som diskuterades i kapitel 4 är det svårt att entydigt defi
niera en räntekostnad i SEK som kan sägas utgöra en alternativkostnad
får korglånen. Den effektiva lånekostnaden för de olika valutorna an
vänds också senare i kapitlet för att utvärdera korglånen och i kapitel
7 för att välja effektiva portföljer av valutor.

figurerna 5:2A och B visas effektiva lånekostnader, uttryckta som pro
cent per år, för sexmånaders rolloverkrediter i de åtta korglånsvalutor
na. I ett rårsta steg analyseras här de effektiva kostnaderna för en
staka sexmånaderskrediter, vilket innebär att räntebetalning och åter
betalning av lånebeloppet äger rum samtidigt. Inga marginaler har lagts
till räntesatserna.

Om

Ait =avistakursen för valuta i vid tidpunkt t

och

AiO =avistakursen för valuta i vid tidpunkt O

så är

A_t - A·O
F. = ~ ~ = relativ fårändring av valuta i:s kurs gentemot
~t A.

~o SEK från tidpunkt O till tidpunkt t

där

i = 1~2~ ..• ~N representerar valutor, N=8, l=GBP, 2=USD, 3=DEM,
4=FRF, 5=CHF, 6=NLG, 7=NOK, 8=JPY

och

t = 1~2~ ••• ~T representerar tidpunkter med avståndet t gånger 6
månader från tidpunkten o.
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klassiga låntagare. Oxe1heim drar slutsatsen att Fisher-effekten gällt
för SEK gentemot de stora lånevalutorna under perioden 1974-1980.

Andra studier indikerar att det existerar olika riskpremier för'olika
valutor och att de förväntade förändringarna i valutakurserna konsi
stent kan skilja sig från räntedifferentialerna (Eiteman och Stonehill,
1981). Andra testmetoder förekommer också. Cumby och Obstfe1d (1981)
gör en kombinerad test av den internationella Fisher-effekten och av
valutamarknadseffektivitet (i svag form). I stället för att testa
huruvida medelvärdet av skillnaderna mellan räntedifferentialer och
realiserade kursförändringar är lika med noll, testar de om skillnader
na mellan räntedifferentialer och realiserade kursförändringar utgör en
slumpmässig se~ie. Bland annat testas seriekorrelation. De höga serie
korrelationerna i alla testade valutor (CAD, FRF, DEM, NLG, CHF, GBP)
utom GBP medför att de förkastar den internationella Fisher-hypotesen.
Testet omfattar veckovisa observationer från mitten av 1974 till mitten
av 1980.

Analyser av effektiva lånekostnader i olika vaZutor

I stället för att analysera den internationella Fisher-effekten som
räntedifferenser jämfört med valutaförändringar har jag valt att ana
lysera skillnaden mellan effektiva lånekostnader, uttryckt i SEK, för
olika valutor. Med effektiv kostnad menas här räntekostnad plus den
förändring av lånebeloppet som följer aven eventuell förändring av
valutakurserna under låneperioden och den kombinationseffekt som even
tuellt uppstår då räntan betalas på det utfallande beloppet (som kan
ha förändrats). Fisher-effekten innebär att valutakurser förändras i
en utsträckning som motsvaras av skillnaden i räntesatser i olika län
der, men i motsatt riktning. Omformulerat i termer av effektiva kost
nader skulle detta betyda att den effektiva lånekostnaden i olika va
lutor skall vara lika stor. Jag har använt mig av den förstnämnda av
de två ovanstående metoderna och testar om medelvärdena av de effektiva
kostnaderna i olika valutor under en viss period är signifikant skilda
åt.
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Vidare är

rit =den årliga räntesatsen för valuta i under perioden närmast
föregående tidpunkt t.

Den effektiva kostnaden i SEK i förhållande till det ursprungliga låne
beloppet, uttryckt på årsbasis, för en enstaka sexmånaderskredit i
valuta i är då
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FIGUR 5:2A Effektiva kostnader, per år, för sexmånaders eurokrediter
upptagna under perioden 750101-810230 i GBP, USD, Jpy och
NOK.
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FIGUR 5:2B Effektiva kostnader, per år, för sexmånaders eurokrediter
upptagna under perioden 750101-810230 i DEM, FRF, CHF och
NLG.

För att uttrycka lånekostnaden som procent per år har valutautveck
lingen på lånebeloppet multiplicerats med två.

För en enstaka sexmånaderskredit varierar kostnaden mellan cirka -25
procent (GBP 1976, Jpy 1978 och 1979) och närmare +70 procent (CHF
1977) under perioden, som omfattar krediter upptagna från och med bör
jan av 1975 till och med slutet av februari 1981 (för Jpy från början
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av 1976) och återbetalda från och med början av juli 1975 till slutet
av augusti 1981. De stora fluktuationerna i lånekostnaderna beror till
stor del på valutafårändringarna under sexmånadersperioderna. Som kon
staterades i kapitel 2 (figurerna 2:2A och B) förekommer halvårsföränd
ringar mellan +30 procent och -15 procent. När den effektiva kostnaden
räknas ut som en procentsats per år fördubblas dessa valutaförändringars
storlek.

Medelvärden och varianser för den effektiva lånekostnaden i olika valu
tor ges i tabell 5:2. Medelvärdet för de effektiva kostnaderna under
hela perioden varierar mellan 9,97 procent (DEM) och 16,60 procent (JPY),
alltså nästan 7 procentenheters skillnad, en hög siffra med tanke på den
relativt långa utvärderingsperioden. Jpy har under perioden varit
dyrast, även om kostnaden för Jpy inte är helt jämförbar, då den enbart
finns med från början av 1976. Näst dyrast har GBP varit med 14,82 pro
cent och USD med 13,77 procent och det är dessa tre som ligger över
genomsnittet får alla åtta valutorna. NOK ligger strax under det totala
genomsnittet med 12,22 procent, följt av CHF med 11 ,37 procent, FRF med
10,91 procent, NLG med 10,54 procent och DEM med 9,97 procent. Medel
värdena för de enskilda valutorna är signifikant skilda från det totala
genomsnittet på l procents nivå (med en enkelriktad hypotes). De en
skilda valutornas medelvärden är också signifikant skilda från varandra
på 5 procents nivå (likaså med en enkelriktad hypotes) utom för FRF som
inte är signifikant skild från CHF och NLG.

TABELL 5:2 Medelvärden och vari.anser av effektiva kostnader i procent
per år för dagliga sexmånaders eurokrediter upptagna under
perioden 750101-810230

VALUTA GBP USD DEM FRF CHF NLG NOK Jpy m

750101 m 14,82 13,77 9,97 10,91 11 ,37 10,54 12,22 16,60 12,53
810230 s 17 ,41 14,52 10,64 12,51 18,72 10,11 6,06 23,55 14,19n=2220
(JPY,
n=1860)
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Jämförs medelvärden av den effektiva lånekostnaden med medelvärden av
räntesatsen, är den effektiva lånekostnaden generellt sett 4 procent
högre än räntan och skillnaden mellan max- och minvärden av medelvär
dena får de effektiva kostnaderna är 2,83 procentenheter mindre än
skillnaden mellan max- och minvärden av räntesatserna. En utjämnings
effekt äger alltså rum, även om betydande skillnader kvarstår mellan
valutorna. Alla valutor utom FRF har en högre genomsnittlig effektiv
lånekostnad än den genomsnittliga räntekostnaden för respektive valuta,
då SEK varit svag under perioden.

Jpy som hade den tredje lägsta räntekostnaden ökar mest med 9,69 pro
centenheter. Därefter kommer CHF som hade den lägsta räntan, CHF ökar
med 7,89 procentenheter. DEM med näst lägsta räntan ökar med 4,26 pro
centenheter. USD har ökat med nästan lika mycket, med 4,24 procenten
heter, trots att räntan var relativt hög. Utom för USD och NLG går
alla utjämningseffekter åt "rätt håll", det vill säga, att valutor med
en relativt låg räntekostnad bör öka förhållandevis mer än valutor med
en hög räntekostnad. USD hade en av de fyra högsta räntorna men ökar
mer än den totala genomsnittliga ökningen. NLG hade däremot en rela
tivt låg ränta och ökade mindre än den totala genomsnittliga ökningen.

Av de fyra valutor som hade den högsta genomsnittliga räntekostnaden
(GBP, NOK, FRF och USD) finns tre stycken med bland de valutor som haft
den högsta genomsnittliga effektiva kostnaden (JPY, GBP, USD och NOK).
Jpy som har den högsta effektiva kostnaden hade en relativt låg ränte
kostnad. I det fallet har den höga valutautvecklingen mer än väl ut
jämnat räntedifferentialen. (Valutautvecklingen har inte analyserats
separat för denna period. Se avsnitt 7.4 för en sådan analys aven
senare period.)

Materialet i figurerna 5:2A och B och tabell 5:2 styrker inte att den
internationella Fisher-effekten gäller får den undersökta perioden
och de ingående valutorna. I viss mån har dock skillnaden i genom
snittlig räntekostnad jämnats ut av valutaeffekten i den genomsnitt
liga effektiva kostnaden. Men det finns också tendenser till att hög
räntevalutor har höga genomsnittliga effektiva kostnader och att låg
räntevalutor har låga genomsnittliga effektiva kostnader.
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Valutorna med höga medelvärden för den effektiva kostnaden, Jpy, GBP
och USD, har också höga standardavvikelser, över eller i närheten av
genomsnittet av alla standardavvikelserna, 14,19 procent. Dessutom har
CHF en hög standardavvikelse. Dessa fyra valutor hade genomgående de
högsta standardavvikelserna när valutautvecklingen analyserades i tabell
2:3 (som omfattar en längre tidsperiod och därför inte är helt jämför
bara), och det är variationen av valutautvecklingen som till stor del
orsakar den höga variationen i de effektiva lånekostnaderna. Varia
tionen i räntekostnaden var aven mycket mer b,egränsad omfattning, men
även där hade GBP, USD och Jpy de högsta standardavvikelserna.

Utjämning över tiden?

En relevant frågeställning är vad som menas med att lidet jämnar ut sig
på längre siktll. I analyserna i kapitel 2 visade sig valutaförändring
arnas tidssikt vara av olika betydelse för variansens storlek i olika
valutor. Föregående analyser baserades på genomsnittet av enstaka sex
månaders krediter (vilket är den vanligen förekommande analysmetoden).
I praktiken realiseras dock inte valutautvecklingen på lånebeloppet
varje halvår ror sådana långfristiga lån som refinansieras med roll
overkrediter. Förändringen på lånebeloppet realiseras först när lånet
återbetalas. I stället realiseras i varje period enbart räntan, som
då också inkluderar den kombinationseffekt som uppstår om lånebeloppet
rorändras.

Om

b = 1 är en nuvärdefaktor,t iJ1)t

är en annuitetsfaktor

där
r är en allmän tidspreferens, per år, som inte har med rit att
göra
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och

T = 10 representerar lånets återbetalningstidpunkt efter 5 år.

Med i övrigt samma beteckningar som tidigare blir då den effektiva kost
naden for ett femårslån refinansierat med sexmånaders rolloverkrediter
i en viss valuta:

De tio halvårsvisa räntebetalningarna, 035rit (l+Fit ), och valutautveck
lingen på slutamorteringen, FiT (uttryckta i SEK i procent av det ur
sprungliga lånebeloppet) diskonteras till ett nuvärde. Detta nuvärde
slås sedan ut som en annuitet får att få en genomsnittlig årlig kostnad.

Vilken kalkylränta, r, som används för nuvärdefaktorn och annuitetsfak
torn kommer då att påverka den effektiva kostnadens storlek. I figurer
na 5:3A och B visas effektiva kostnader, uttryckta som procent per år,
framräknade på detta sätt för en tidsserie av femårslån upptagna dag
ligen 750101-760830 och återbetalda dagligen 800101-810830 for de åtta
val utorna. (Den resulterande analysperioden för femårslån är kort, ett
år och åtta månader, på grund av att hela undersökningsperioden är
totalt sex år och åtta månader.) I tabell 5:3 visas genomsnitt och
standardavvikelse för dessa kostnader, för kal kyl räntesatserna 15 pro
cent, 20 procent och 25 procent, för att visa hur kalkylräntans storlek
påverkar resultaten. Jag har inte ansett det motiverat att ta med kal
kylräntor under 15 procent med tanke på att den genomsnittliga effektiva
lånekostnaden för eurokrediter varit 12,53 procent (enligt tabell 5:2)
även utan bankernas marginaler. Ett foretag med en kalkylränta under
15 procent kan knappast ta upp ett sådant lån. A andra sidan har jag
inte ansett det lämpligt att ha en alltför hög kalkylränta, då inverkan
av valutautvecklingen på lånebeloppet i så fall blir kraftigt reducerad.

Den främsta skillnaden jämfört med de effektiva kostnaderna för en en
staka sexmånaderskredit är att valutaeffekten på lånet inträffar först
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efter fem år och vid en diskontering får en mindre betydelse. Genom
snittet för medelvärdena för den effektiva kostnaden för alla åtta
valutorna är också något lägre för femårslånen, 12,08 procent med 15
procents kalkylränta, mot 12,53 procent för de enstaka sexmånaderskre
diterna. Högsta värde har Jpy, 15,29 procent och lägsta USD, 9,60
procent och skillnaden mellan dem är 1 procentenhet lägre än får de
enstaka sexmånaderskrediterna. Inte heller enligt denna anlys kan
Fisher-effekten anses styrkt. Medelvärdena för de enstaka valutorna
är signifikant skilda åt på enprocentsnivån (5 procent för DEM och CHF).
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FIGUR 5:3A och B Effektiva kostnader i procent per år för femårslån
baserade på sexmånaders rolloverkrediter, upptagna
750101-760830 och återbetalda 800101-810830 (exklu
sive marginaler) beräknade med 15 procents kalkyl
ränta
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TABELL 5:3 Effektiva kostnader för femårslån, beräknade med 15, 20 och
25 procents kalkylränta, "=600

VALUTA GBP USD DEM FRF CHF NLG NOK Jpy -x

- 14,17 9,60 10,92 l l ,45 10,78 12,l l 12,31 15,29 12,0815% x
s2 6,22 1,74 0,39 0,79 2,27 0,18 0,32 0,20 1,51

- 13,72 9,27 10,22 11 ,25 9,92 11 ,46 11,94 14,31 11 ,5120% x
s2 5,07 l ,38 0,30 0,74 l ,91 0,14 0,33 0,17 1,26
-x 13,37 9,01 9,63 11 ,12 9,18 10,93 11 ,66 13,47 11 ,0525%
s2 4,19 1,10 0,23 0,71 l ,64 0,12 0,34 0,14. 1,06

Ser vi till värdena får de enstaka valutorna, är det speciellt en slå
ende skillnad, nämligen USD som här har den lägsta genomsnittliga kost
naden och i analysen för de enstaka krediterna hade den tredje högsta
effektiva kostnaden, 13,77 procent. Den effektiva kostnaden för fem
årslån i USD ligger alltså mycket nära räntekostnaden för USD under
perioden, 9,53 procent.

En förklaring till detta, förutom att valutaeffekten på lånet får lägre
vikt, kan vara att valutan går upp och ned, snarare än konstant upp eller
ned. Eftersom upp- och nedgångar inte är symmetriska i relativa tal, kan
en uppgång följt aven nedgång jämnas ut under femårslånets löptid, medan
det komner att ge en valutaeffekt för de enstaka sexmånaderskrediterna.

För de övriga valutorna är effekterna mindre. GBP ligger fortfarande näst
högst, med ett något lägre medelvärde än tidigare, liksom Jpy som i de
båda analyserna har den högsta kostnaden. CHF har likaså en något lägre
genomsnittlig effektiv kostnad får femårslånen än för enstaka sexmånaders
krediter, i linje med genomsnittet får alla valutorna. Medelvärdet för
NOK är i stort sett oförändrat, men ligger här något över det totala me
delvärdet. DEM, FRF och NLG har ökat i förhållande till de enstaka kre
diterna.
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Den stora skillnaden mellan de båda analyserna i tabellerna 5:2 och 5:3
ligger i standardavvikelsen. Genom att krediterna refinansierats tio
gånger och slagits ut som en annuitet, minskar variationen drastiskt;
den var fjorton gånger större för de enskilda krediterna. GBP, USD och
CHF har fortfarande de högsta standardavvikelserna, medan Jpy har en
mycket låg variation. Anledningen till detta är med stor sannolikhet
den korta analysperioden för JPY.

Eftersom både räntor och effektiva kostnader generellt sett varit högre
under den senare delen av perioden ger en högre kalkylränta något lägre
medelvärden och varianser, men de olika valutorna påverkas mycket lik
artat.

Effektiva lånekostnader i olika valutor jämnas ut över tiden men även
efter fem år föreligger betydande skillnader. Ett lån i GBP upptaget
maj 1976 och återbetalt i maj 1981 har haft en effektiv genomsnittlig
lånekostnad (exklusive marginal) på cirka 19 procent, medan ett lån i
CHF under samma period haft en effektiv genomsnittlig årlig lånekostnad
på cirka 8,5 procent (enligt 'figurerna 5:3A och B). En skillnad på
10,5 procent i genomsnittlig årlig kostnad motsvaras aven kursföränd
ring på cirka 70 procent på slutbeloppet (beräknat med en kalkylränta
på 15 procent) om lånen skulle haft samma räntekostnad. Så har nu inte
varit fallet, både CHF och GBP har ökat med ungefär 30 procent under
perioden (enligt figurerna 1:3A och B). Däremot har räntedifferensen
under perioden varit omkring 10 procent (enligt figurerna 5:1A och B
och tabell 5:1).

5.4 EFFEKTIVA KOSTNADER FöR KORGLAN

Det är ännu alltför tidigt att exakt utvärdera korglånen som har en
genomsnittlig kredittid på fem år. De korglån som introducerades först
var fyra år gamla hösten 1.981.

Det är inte heller helt rättvisande med en bedömning i efterhand. En
bedömning av vad som var klokast med tanke på den information som fanns
tillgänglig vid den tidpunkt då korglånen introducerades vore mer
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korrekt. Sådana bedömningar görs i kapitlen 6 och 7, där korglånen
jämförs med optimala valutakombinationer baserade på historiska data.

I kapitlen 6 och 7 jämförs också korglånens utveckling med utvecklingen
för den enskilda valutorna, som ingår i korgarna, och med naiva port
följkombinationer av valutor.

I nedanstående utvärdering jämförs de olika korglånen inbördes med av
seende på valutautveckling på lånebeloppet, räntekostnad och effektiva
kostnader. Den effektiva kostnaden får korglånen illustrerar även här
i vilken utsträckning skillnaden i räntekostnad kompenserats av valuta
utvecklingen.

En formell beskrivning av lånens konsekvenser

Som utgångspunkt för beräkningarna väljs den femåriga låneformen. Gra
fiskt kan lånen illustreras enligt nedan:

56? 8 9 10

'---------v-----
R

t

där

Xo = ursprungligt lånebelopp i SEK, relativt, = 1

x = slutamortering i SEK, i förhållande till ursprungligt låne
T belopp

räntebetalning vid tidpunkt t
sprung1igt lånebelopp.

SEK, förhållande till ur-
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Då

x. = andel av valuta i, SEK vid tidpunkt O
1"

så blir

8
Xo = r x. = 1

i=l 1"

och

N
XT - Xo = L x.F.T = valutaförändring på slutamortering i

i=l 1" 1" förhållande till ursprungligt lånebe
lopp i SEK

N
Rt = L X.O~5r.t (l+Fe t )= räntebetalning vid tidpunkt t för när-

i=l 1" 1" 1" mast föregående halvår i förhållande
till ursprungligt lånebelopp i SEK

Med samma beteckningar som i ~vsnitt 5.3 blir den effektiva kostnaden
för ett femårigt korglån refinansierat med sexmånaders rolloverkrediter
i ett antal valutor;

Den effektiva kostnaden för ett korglån är alltså lika med den effek
tiva kostnaden för de ingående valutorna multiplicerat med respektive
valutas andel av korglånet.
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Förenklingar och antaganden

I de följande beräkningarna har gjorts en del antaganden och förenkling
ar. Till LIBOR-räntorna har beräkningen av de effektiva lånekostnaderna
l agts en margina l på 2 procent, l i ka för a11 a korgar för jämförbarhet
mellan bankerna. Marginalen har lagts till refinansieringskostnaden för
att ge en realistisk effektiv lånekostnad. Marginalens storlek är något
högre än SE-bankens standardmarginal och förmodligen något lägre än de
övriga bankernas genomsnittsmarginal (se avsnitt 4.4).

SEK har tagits bort ur alla korgarna för att ge en principiell bedömning
av olika kombinationer av utländska valutor. De banker som inte har SEK
i sina korgar uppger sig i stället ibland ge separata lån i SEK tillsam
mans med korglån. Dessutom förefaller det osäkert om SEK kommer att
finnas kvar i korgarna i stra.ma. kreditlägen (se avsnitt 4.4).

Handelsbankens valutakorglån approximeras med en korg bestående av fasta
procentsatser av olika valutor. (Enligt avsnitt 4.5 har andelarna för
de olika valutorna i Handelsbankens korg ändrats med högst 2 procent
från hösten 1977 till hösten 1981.) Beräkningarna utgår från femårslån
med enbart en slutamortering av hela lånebeloppet. Ingen hänsyn tas
tiil skatt eller inflation.

Beräkningarna är baserade på nominella säljkurser. Differensen mellan
köpkursen vid lånets upptagande och säljkursen vid räntebetalning och
återbetalning av lånet bortses ifrån. Denna differens mellan köp- och
säljkurs (se bilaga l) är för de ingående valutorna som mest 0,71 pro
cent för JPY. För övriga valutor varierar differensen mellan 0,17 pro
cent (DEM) och 0,35 procent (NOK). Differensen mellan köp- och sälj
kurs är ofta mindre än de dagliga fluktuationerna i valutans kurs och
torde vara av liten betydelse.

Valutautvecklingen

Eftersom femårslånen ännu inte återbetalats redovisas valutautveck
lingen i procent fram till och med slutet av augusti 1981 på den ute-
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stående lånestocken på lån upptagna dagligen från och med den l septem
ber 1977 (även om de flesta bankerna lanserade sina korgar först något
år senare) och fram till och med slutet av augusti 1981 i figurerna
5:4A och B. Den är konstruerad på samma sätt som figurerna 2:1A och B,
som visar valutautvecklingen för de enskilda valutorna. Figurerna
visar valutautvecklingen fram till en viss tidpunkt för en tidsserie av
lån av olika längd, som mest fyra år och som minst en dag. (Se även
kapitel 8 för en längre utvärderingsperiod.)

För de enskilda val~~orna i f'igurerna 2:1A och B, varierade kursutveck
lingen mellan .+35 "procent och -15 procent. För korglånen förekommer
fram tjl) ~lutet av augusti 1981 som mest en valutaförändring på la
procent. Medelvärden och standardavvikelser för de tidsserier av lån
som visas figurerna 5:4A och B ges näst längst ned i tabell 5:4.

Under denna begränsade tidsperiod har Götabankens korglån haft den
sämsta valutautvecklingen, i genomsnitt en ökning med 6,82 procent.
PKbankens korglån har haft den mest gynnsamma, ett genomsnitt av 1,32
procent. Korgarna med sex valutor har i allmänhet haft en bättre valu
tautveckling än korgarna med tre valutor som i sin tur haft en bättre
valutautveckling än valutakorgen med två valutor. Detta gäller även
standardavvikelsen som i genomsnitt varit lägre för korgar med fler
valutor. Medelvärdena får de olika korglånens valutautveckling är
signifikant skilda åt på en procents nivå (med en enkelriktad hypotes).

Räntekostnaden

Räntekostnaden, eller snarare refinansieringskostnaden, för korglånen
framgår av figurerna 5:5A och B~ Där visas sexmånaders LIBOR-räntor
för de olika v~lutakombtnationernautan~marginaler. Räntesatserna som
redovisas hä~ är al~tså inte desamma.som räntekostnaden i SEK, som även
beror på valutautvecklingen på Jånet sedan det upptogs och bankernas
räntemarginaler.

Skillna~en mellan korglånens refinansieringskostnad uppgår tidvis till
4 procent med USDjDEM-korgarna tätt intill varandra. Götabanken med
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TABELL 5:4 Medelvärden och standardavvikelser av effektiva kostnader, valutautveckling och refinansierings
kostnad för korglån upptagna 770901-810830

-
Sundsval1s- 1Skandina-Bank Sparbanker- Götabanken Svenska Post- och Up1ands-
banken viska nas Bank Handels- Kreditbanken banken

Enskilda banken
Banken

Antal valutor i korgen 2 3 3 3 6 6 6
Valutor i korgen USD DEM USD DEM NLG USD DEM NLG USD DEM CHF GBP USD DEM GBP USD DEM USD DEM FRF

FRF NLG NOK FRF CHF NLG NLG NOK Jpy

AYJtal refinQn- Kalkylräntaslerlngsperlo- procent per år m s m s m s ro s m s m s Tll sder

15 15,79 5, 17 14,44 3,75 13,54 3, 16 15,4:9 5,73 15,11 l ,38 13,08 l ,27 14,49 2,91
1-] n=1260 20 15,64 5,24 14,32 3,82 13,44 3,22 15,33 5,80 14,.97 1,4·9 12,97 1,36 14,38 2,98

.25 15,52 5,29 14,24 3,86 13,36 3,26 15,20 5,85 14,86 l ,58 12,89 1,43 14,31 3,02

7 n=180 15 10,82 0,58 10,87 0,40 10,68 0,29 10,67 0,42 12,58 0,25 11 ,67 0,21 11 ,66 0,26

6 n=180 15 11,78 1,27 11,58 l , 15 11 ,25 1,06 11,04 l , 11 l 3,8-1 0,60 12,21 0,59 11 ,58 0,33
I

15 n=180 15 13, 16 0,85 12,66 0,55 12,11 0,42 12,05 l ,41 14,..66 0, 28 12,71 0,24 11 ,82 0,45

4 n=180 15 14,60 1,93 13,79 l ,75 13,12 1,59 13,90 2, 19 l 5,.' 4 °,5.8 13,26 0,72 13,83 1,40

3 n=180 15 16,64 l ,62 15,31 1,21 14,25 1,00 16,38 2,20 16,62 0,47 13,95 0,41 16,76 0,93

2 n=180 15 18,39 3,60 16,08 2,69 14,65 2,26 18,84 3,88 16, 04 0,7"0 13,38 0,73 17,38 l ,09

l n=180 15 25,15 4,54 20,81 4,05 18,73 3,94 25,51 5,64 17 , 89 l ,0'6 14,43 2,01 18,40 1,45

Valutaförändring på 5,80 2,00 3,69 1,48 2,67 l ,23 6,82 2,25 2,.48 l, 24 1,32 1,03 2,95 1,93
lånebeloppet n=1440
Refinansierinqskostnad n=1260 9,00 2,76 9,26 2,61 9,08 2,56 8,23 2,65 10,56 2,20 9,32 2,43 9,80 2,09

N
01
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den minst fördelaktiga valutautvecklingen har haft den gynnsammaste
ränteutvecklingen. Medelvärden och standardavvikelserna för refinan
sieringskostnaderna i figurerna 5:5A och B ges längst ned i tabell 5:4.

Precis som för de enskilda valutorna finns en tendens att de korglån
som haft en ofördelaktig valutautveckling har haft en låg räntekost
nad och tvärtom. Rangordningen är inte helt och hållet o~vänd. Den
högsta räntekostnaden har Svenska Handelsbanken som hade den näst läg
sta valutautvecklingen.

Effektiva kostnader

För att kombinera effekter av ränte- och valutautveckling under den
gångna perioden beräknas effektiva kostnader för korglånen. Precis
som vid beräkningen av valutautvecklingen utvärderas en tidsserie av
lån, i det här fallet upptagna dagligen från. och med början av septem
ber 1977 till och med slutet av februari 1981. Räntekostnad av valuta
utveckling för lånen är beräknade fram till och med den senaste halv
årsvisa räntebetalningen fåre slutet av augusti 1981. Alla lån har
alltså existerat minst ett halvår och haft minst en räntebetalning.
De lån sQ~ funnits längst har refinansierats sju gånger och haft sju
räntebetalningar.

Kostnaden är uttryckt som en årlig procentsats av det ursprungliga
lånebeloppet och har beräknats i enlighet med den formella beskriv
ningen för eT i början av avsnitt 5.4,,:men med T varierande mellan 1
och 7. Räntekostnad inklusive marginal på 2 procent, i SEK, har
tagits fram för lån upptagna vid olika tidpunkter. Dessutom beräknas
hur stor valutaförändringen varit från lånets upptagande till sista
räntebetalningen. Räntekostnader får de olika perioderna och valuta
utveckling har därefter sammanvägts till ett nuvärde med en kalkyl
ränta. Detta nuvärde slås sedan ut som en annuitet för att få en
genomsnittlig årlig kostnad för vart och ett av de dagligen upptagna
lånen.
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I figurerna 5:5A och B redovisas effektiva kostnader för korglånen fram
till och med den senaste räntebetalningen före den 30 augusti 1981. I
figuren finns lån som har refinansierats sju gånger (de som är upptagna
770901-780230) längst till vänster i figuren. Längst till höger i figu
ren finns de lån som refinansierats enbart en gång.

I figuren har brytpunkten mellan lån som refinansierats olika antal
gånger markerats med vertikala streck. Mellan två vertikala streck
återfinns de lån som senast refinansierats nära slutet av augusti 1981
längst till höger. De lån som senast refinansierats nära början av
mars 1981 (i början av den senaste halvårsperioden) befinner sig längst
till vänster mellan de två strecken.

Effekten av valutaförändringen på lånet är beräknad som förändringen
fram till senaste räntebetalning. Detta syns tydligt j figuren. Om
en kraftig valutaförändring inträffat under den senaste halvårsperio
den kommer detta mönster att upprepas mellan alla de vertikala streck
en. En valutauppgång under den senare delen av halvårsperioden drabbar
enbart de lån som refinansierats under denna del av perioden och alltså
befinner sig långt till höger mellan två vertikala streck. Effekten
jämnas ut när lånen har refinansierats ett antal gånger och valutaef
fekten slås ut över fler perioder.

De effektiva kostnaderna har beräknats med olika kalkylräntesatser för
att illustrera effekten av kalkylräntans storlek, vidare har medelvär
den och standardavvikelser beräknats dels för hela perioden, dels upp
delat enligt figuren för tidsserier av lån som refinansierats sju
gånger, sex gånger och så vidare. Resultaten ges i tabell 5:4.

För hela perioden ges i tabell 5:4 värden för effektiva kostnader be
räknade med kalkylräntan 15, 20 och 25 procent. Liksom i avsnitt 5.3
representerar detta en nominell kalkylränta före skatt. Den effek
tiva kostnaden minskar med kalkylräntans höjd dels på grund av att
valutaförändringen på lånet läggs till på slutet, dels på grund av
att räntekostnaden varit högre under senare perioder. När dessa ef
fekter diskonteras med en högre räntesats blir kostnaden lägre.
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Enligt tabell 5:4 är dock effekterna av kalkylräntans höjd mycket lik
artade får de olika korglånen och resultatet inte känsligt för kalkyl
räntans höjd.

Av tabell 5:4 framgår att de korglån som haft den ofördelaktigaste
valutautvecklingen under perioden (Sundsvallsbanken och Götabanken)
också haft den högsta effektiva kostnaden. PKbanken med den lägsta
valutautvecklingen har också den lägsta effektiva kostnaden. Skillna
den i räntekostnad har inte varit tillräcklig för att uppväga valuta
förändringen.

Valutakombinationerna i korglånen är tillräckligt skilda åt för att ge
signifikant skilda medelvärden av effektiva kostnader för olika korg
lån, utom får Sundsvallsbanken och Götabanken respektive Uplandsbanken
och SE-banken. Skillnaden utjämnas dock i viss mån över tiden, som
framgår både av tabell 5:4 och figurerna 5:6A och B. För korglån som
refinansierats ett antal gånger är skillnaderna betydligt mindre än
för korglån som refinansierats få gånger.

Även får den effektiva kostnaden gäller liksom för valutautvecklingen
att korglån med sex' va'lutor i genomsnitt har lägre medelvärden än korg
lån med tre valutor som i sin tur har lägre medelvärden än korglånet
med två valutor. Lånen med sex valutor har också avsevärt lägre stan
dardavvikelser än de övriga lånen.

Detta betyder att de korglån som baserats på sambandet mellan USD och
DEM (där det ingår två eller tre utländska valutor) haft en sämre ut
veckling än de som baserades på riksbankskorgen. Det är enbart i dessa
korgar som SEK har förekommit som en del av valutakombinationen. Ban
kerna har inte sagt att anledningen till detta är att deras valutakom
binationer, med så få valutor, är mer riskabla än andra. ~ En sådan
tolkning ligger dock nära till hands, eftersom de alla från början av
såg att ha en relativt hög andel SEK.

Bland de övriga har hitintills PKbanken lyckats bäst. Eftersom det är
samma antal valutor i korgarna, är det urvalet av valutor och deras
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vikter, som gett den relativt stora skillnaden i genomsnittlig effektiv
kostnad. (Jämförelser med utvecklingen av de enskilda valutorna behand
las närmare i kapitel 7.) Ser vi däremot till principen för'urval och
viktsystem säger sig PKbanken inte ha tillämpat några speciella sådana
(se avsnitt 4.5) och den låga kostnaden får väl sägas vara ett resultat
av den IfingerspitzgefilhZ" som man förlitat sig på (även om PKbanken
faktiskt också gjorde en utvärdering av sin kombination med historiska
data) .

Ovanstående jämförelser har gjorts mellan olika bankers valutakorglån.
Utvärderingsperioden är dock begränsad och ett antal förenklingar och
antaganden har gjorts vid beräkningen av de olika måtten. F~amför allt
har SEK tagits ur korgarna och en lika stor marginal har antagits gälla
för all a banker och kunder. Handel sbankens val utakorg har approx-ime
rats med en valutakorg med fasta procentuella andelar av valutor. Det
är egentligen mer korrekt att säga att ovanstående jämförelser gäller
vissa fasta vaZutakombinationer som refinansierats på euromarknaden och
där den förmedlande banken antas ta en marginal på 2 procent. För en
enskild kund tillkommer vid bedömningen av de olika bankernas valuta
korglån eventuella skillnader i marginaler och uppläggningskostnader
och hur mycket SEK (och ti 11 vi l ken räntekostnad) ,kunden får l åna i
samband med ~orglånet som ett separat lån eller som en del av korglånet.

Den effektiva kostnaden som utVärderingsmått

Någon egentlig utvärdering av långfristiga låneportföljer av utländska
valutor med hänsyn till ränta har inte hitintills förekommit i littera
turen. Effektiva portföljer av valutor baserade på histor~ska data
förekommer i ett antal av de undersökningar som omnämndes i kapitel 3.
Där tas dock enbart hänsyn till valutautvecklingen (på högst en månads
sikt). Beräkning av effektiva lånekostnader förekommer varken för
kort- eller långfristiga valutakombinationer. En parallell kan dock
dras till utvärdering av aktie- och värdepappersportföljer och de av
kastningsmått som tillämpas där. Prisutvecklingen på aktierna motsva
ras av valutautvecklingen på lånen och utdelningen på aktierna av
räntebetalningar.
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I princip förekommer tre olika avkastningsmått (Modigliani och Pogue,
1974): 1) Ett aritmetiskt medelvärde av avkastningen (för ett antal
perioder aven viss specificerad längd, exempelvis ett år), där pris
utveckling och utdelning räknats in. 2) Ett geometriskt medelvärde
(över ett antal perioder) av avkastningen under perioderna, där liksom
tidigare utdelning och prisförändring ingår. 3) En internränta som
räknats ut med hänsyn till prisökningar och utdelningar. Internräntan
(som vore ett tillämpbart utvärderingsmått får valutakorglånen) förut
sätter att utdelningen kan reinvesteras till internräntan.

Jag har valt att i stället räkna fram nuvärdeskostnad av ett lån som
sedan slås ut som en genomsnittlig effektiv årlig lånekostnad för varje
enskilt lån. Därefter räknas ett aritmetiskt medelvärde och standard
avvikelse av den genomsnittliga årliga kostnaden för en serie av sådana
dagligen upptagna lån. Beräkningen av den genomsnittliga årliga låne
kostnaden kräver ett antagande om kalkylräntans höjd, men förutsätter å

andra sidan inte att räntebetalningar finansieras till internräntan.
Resultaten i tabell 5:4 och tabell 5:3 ovan visade sig dock inte vara
känsliga för antagandet om kalkylräntans höjd. Det hade också varit
oerhört tidskrävande (även med dator) att räkna ut internräntan för
alla dessa tidsserier av,korglån (sju gånger l 260 stycken) .. Detta
problem accentueras i ännu högre grad vid den jämförande utvärderingen
av lånen. För val av effektiva portföljer med kvadratisk programmering
(som görs i kapiteln 6 och 7) är det dessutom inte möjligt att använda
internräntan.

I utvärderingen av korglånen ovan angavs både genomsnittet av de effek
tiva kostnaderna för en serie av lån och standardavvikelsen för denna
effektiva kostnad. Standardavvikelsen används ofta för att ange osäker
het i skattningen snarare än får utvärdering i efterhand. Vid utvär
deringen av aktieportföljer brukar dock den genomsnittliga avkastning
en korrigeras med någon typ av riskmått (Modigliani och Pogue, 1974B;
Treynor, 1965), exempelvis standardavvikelsen eller hur mycket port
följen samvarierar med marknaden. För valutakorglån kan standardav
vikelsen även vara av intresse därför att bankerna är angelägna om
att kunder, som upptagit lån vid olika tidpunkter, inte skall få allt
för olika effektiva kostnader.



134

5.5 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Syftet med kapitlet har varit att belysa den sammantagna effekten av
valutautveckling och räntekostnader. Om en högre valutautveckling helt
uppvägs aven lägre räntekostnad (eller tvärtom), är det ganska ointres
sant vilka valutor korglånen refinansieras i. Så är nu inte fallet.
Betydande skillnader förekommer mellan effektiva lånekostnader i olika
valutor.

En analys av den internationella Fisher-effekten på sexmånaders euro
krediter under perioden 1975-1980 visade på signifikanta skillnader
mellan medelvärdet av effektiva lånekostnader för alla parvisa jämför
elser av valutor, utom för FRF som inte är signifikant skild från CHF
och NLG.

En analys av effektiva lånekostnader för femåriga lån som refinansi
erats med sexmånaders eurokrediter gav likaså signifikanta skillnader
mellan medelvärden för olika valutor.

Korglånens räntekostnad, valutautveckling och kombinerade effektiva
lånekostnad beräknades för perioden från september 1977 till augusti
1981. Korglånen med den högsta valutautvecklingen har haft den högsta
effektiva lånekostnaden. Korglån som har fler valutor har haft lägre
valutautveckling och lägre effektiv lånekostnad än korglån med färre
valutor.
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6 Val av valutakombination utan beaktande
av räntekostnaden

6.1 KAPITLETS UPPLÄGGNING

I kapitel 4 beskrevs hur svenska banker valt valutakombinationer för
valutakorglån. Dessa olika valutakombinationer utvärdeYddes med avse
ende på räntekostnad och valutautveckling i kapitel 5. Både räntekost
nad och valutautveckling samt de kombinerade effektiva kostnaderna skil
de sig åt mellan olika valutakombinationer och valet av valutakombina
tion är alltså inte likgiltigt.

Bankernas valutakombinationer har valts utan formella modeller och en
bart i några fall har historiska data över valutautvecklingen explicit
analyse\ats. I detta kapitel tillämpas Markowitz' generella portfölj
modell med historiska data över valutautvecklingen på valet av valuta
kombination för femåriga lån. Enbart valutautveckling beaktas. I ka
pitel 7 görs sedan en motsvarande studie, där även räntekostnaderna in
kluderas.

Inledningsvis ges en kortfattad beskrivning av modellen, där modell
valet motiveras och begränsningar i modellen diskuteras.

I nästa avsnitt tillämpas modellen först på historiska data för hela
undersökningsperioden. Därefter tillämpas modellen på data fram till
hösten 1977, då korglånen introducerades. Slutligen görs ett försök
att påvisa basvalutans betydelse för val av valutakombination med en
ana lys, där va1utafdrändring,arna rensas från förändringar i ri ksban
kens valutaindex.
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Slutligen jämförs valutautvecklingen från och med hösten 1977 för banker
nas korglån med valutautvecklingen för effektiva portföljer baserade på
historiska data fram till hösten 1977 och naiva portföljer av valutor.

6.2 EN TILLÄMPNING AV MARKOWITZ· GENERELLA MODELL

I den modell som beskrivs i detta avsnitt tas ingen hänsyn till ränte
kostnaden. Motiv för att separat analysera valutautvecklingen ges nedan.
Därefter beskrivs modellens utformning samt vilka antaganden och avgräns
ningar den innebär. För att ta fram effektiva portföljer med modellen
används parametrisk kvadratisk programmering. I avsnittet ges en kort
fattad beskrivning av vad "parametrisk" innebär och vilka dataprogram
som används. En jämförelse med andra författares tillämpningar av model
len avslutar avsnittet.

Relevansen aven modell utan hänsyn till räntor

I de tillämpningar av Markowitz' generella modell som omnämndes i av
snitt 3.3 beaktas endast valutaförändringen på lånebeloppet. Ingen hän
syn tas till räntekostnaden, trots att även räntekostnaden är en osäker
hetsfaktor och eventuellt inte kan antas vara oberoende av valutaföränd
ringen. I ett första steg beaktas även här endast valutaförändringen
på lånebeloppet. Anledning till detta är först och främst pedagogisk,
att (i kapitel 7) påvisa hur (och om) valutavalet förändras beroende på
om hänsyn tas till räntan eller ej.

Bankerna har vid konstruktionen av sina valutakombinationer, som redo
visats i kapitel 4, huvudsakligen beaktat valutautvecklingen. Som nämnts
ovan finns ibland också tendenser att valutaförändringen på lånen betrak
tas som en separat extraordinär kostnad eller intäkt, medan räntan ses
som en normal rörelsekostnad. Kanske gäller detta speciellt vid den här
typen av långfristiga lån där räntan betalas periodvis varje halvår un
der lånets löptid, medan valutaförändringen på hela lånebeloppet reali
seras först när lånet återbetalas efter fem år. '
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Ytterligare en anledning för användning aven modell som enbart tar hän
syn till valutaförändringar är att trots att ett antal exempel på ti11
1ämpningar redovisas i litteraturen så gäller dessa enbart valutaföränd
ringar på högst en månads sikt. Därmed kan det finnas ett principiellt
intresse för att testa modellen på långsiktiga valutaförändringar. Dess
utom förekommer sällan (som omnämnts i kapitel 3) någon analys av hur
effektiva portföljer som konstruerats på basis av historiska data över
valutautvecklingen utfaller i framtiden.

ModeZlutfoPmning3 antaganden och avgränsningar

Liksom vid utvärderingen av bankernas valutakombinationer ingår inte SEK
i den analys som följer, vilket är naturligt då räntekostnaden inte be
aktas och valutaförändringen för SEK är lika med noll. För övrigt ingår
enbart de åtta utländska valutor som förekommit i bankernas valutakombi
nationer. I och för sig skulle ett mindre antal andra eurovalutor kunnat
tas med i analysen, förslagsvis BEe, CAD, DKK och ITL. Tyvärr har ränte
data inte kunnat erhållas för fler valutor, vilket innebär att de inte
kan ingå i nästa steg, konstruktion av valutakombinationer med hänsyn
till räntekostnad och därmed skulle resultaten av de båda tillvägagångs
sätten inte vara jämförbara. Dessutom är det tro1 igt att bankerna anser
andra, mindre, eurovalutor besvärliga att refinansiera.

Ingen hänsyn tas till övrig valutaexponering. Detta är mer eller mindre
orealistiskt beroende på ett företags situation. Bankernas korglån har
konstruerats speciellt med tanke på sådana företag som inte har någon
valutaexponering förutom korglånen, varför det inte är orimligt att
bortse från övrig exponering. Liksom vid utvärderingen av korglånen i
kapitel 5 beaktas inte inflations- och skatteeffekten.

Den femåriga låneformen tas som utgångspunkt för beräkningarna. ~1ed

samma beteckningar som i kapitel 5 blir då valutaförändringen på låne
beloppet
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Förväntan (E) och varians (v) för förändringen på lånebeloppet blir då

Eftersom ökningen av lånebeloppet är en kostnad minimeras

z = A E + V

där

under restriktionen

8
E x. = 1

i=l 1"

och

x. > O
1,,- i = 1" ••• ,,8

med parametrisk kvadratisk programmering. Som beskrevs i kapitel ·3 är
A en vikt som motsvarar en beslutsfattares riskbenägenhet. Vikten O

innebär att variansen eller risken minimeras oavsett förväntad valuta
kursförändring, medan vikten 00 innebär att den förväntade valutakurs
förändringen minimeras oavsett varians. Som resultat av detta erhålls
ett antal effektiva portföljer.

Parametrisk kvadratisk programmering" ZösningsaZgoritm och datorprogram

Det kvadratiska programmeringsproblemet löses med hjälp av ett stan
dardprogram ur programbiblioteket till Handelshögskolans PRIME-dator
(programrutin H02AAF ur NAG FORTRAN LIBRARY, Mark 5). Programmet följer
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Beal~s (1959) lösningsalgoritm. En ut- och inmatningsrutin till program
met har utarbetats av civilekonom Kerstin Claesson (Claesson, 1981).

Standardprogrammet innehåller ingen rutin för parametrisk kvadratisk
programmering, det vill säga att standardprogrammet inkluderar inte para
metern A eller någon rutin för att åsätta A olika värden mellan O och 00.

I in- och utmatningsrutinen har programmet kompletterats med en sådan
rutin. Problemet löses för det värde för A som anges i indata.

Då A tillåts variera mellan O och 00 kan en sådan analys i princip resul
tera i en oändlig mängd effektiva portföljer med olika värden på rorvän
tad avkastning, E, och varians, V, och olika komposition med avseende på
antal komponenter och deras vikter i portföljen. Mängden effektiva port
fdljer har två egenskaper som underlättar analysen. Den kan beskrivas
med en mindre mängd hörnportföljer och varje punkt på E, V kurvan kan
erhållas genom en linjär kombination av de två hörnportföljer som den
omges av. Dessutom gäller att två angränsande hörnportfdljer är rela
terade till varandra (Sharpe, 1963). Antingen innehåller den ena hörn
portfdljen alla värdepapper som ingår i den andra plus ett värdepapper
till, eller det omvända, alla utom ett av de värdepapper som förekommer
i den andra. Eftersom man förflyttar sig längs kurvan fdrändras propor
tionen av värdepapper i de effektiva portföljerna tills antingen ett
papper försvinner eller ett papper kommer till. Den punkt där detta hän
der är en hörnportfölj.

Såvitt jag vet existerar ingen standardiserad rutin för att identifiera
alla hörnportföljer i en mängd effektiva portföljer. Det är förmodligen
mycket komplicerat att utveckla en sådan sökrutin, då varje problem är
unikt ifråga om medelvärden, varianser och kovarianser och därmed de ef
fektiva portföljernas sammansättning. Med kännedom om ovanstående för
hållanden mellan hörnportföljer får dessa identifieras fram genom att
heuristiskt åsätta A olika värden.
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Jämförelse med andra författares tillämpningar

Den enda skillnaden jämfört med Markowitz' generella modell är, att den
procentuella avkastningen på värdepappren byts ut mot den procentuella
förändringen på lånebelopp i olika valutora När ingen hänsyn tas till
räntan, är ingen ytterligare anpassning nödvändig. Detta är samma till
vägagångssätt som använts av de författare som enligt kapitel 3 tilläm
pat den generella modellen bland annat för att konstruera valutacock
tails.

Nedanstående analyser skiljer sig från tidigare på så vis att beräkning
arna har utförts på långsiktiga valutaförändringar (fem års sikt) och är
direkt avsedda för en speciell låneform. Som diskuterades i kapitel 3
har ett antal författare tagit fram optimala valutaportföljer med histo
riska data. Hur dessa portföljer utfaller i framtiden analyseras dock
inte. Ett fåtal jämförelser av effektiva portföljer under olika peri
oder f6rekommer.

För att sådana portföljer skall kunna sägas representera framtida opti
mala portföljer, krävs att skattningar av valutaförändringarnas medel
värden, varianser och kovarianser på historiska data motsvarar förvänt
ningarna om valutaförändringarnas framtida utveckling. Modellernas mål
funktion innebär dessutom att valutaförändringarna måste vara normal för
delade eller att beslutsfattaren har en kvadratisk mål funktion (se
vidare kapitel 3).

Det är mycket tveksa.mt om dessa villkor kan uppfyllas. Antaganden om
normalf6rdelade valutaförändringar (kanske framför allt på lång sikt),
beslutsfattares kvadratiska mål funktion och användningen av historiska
data som representativa skattningar av förväntade värden, ifrågasätts
ofta. Nedanstående analyser skulle vara behäftade med samma svagheter
om de förutsattes representera optimala beslut för en kommande period.
Effektiva portföljer tas fram med historiska data. De förutsätts inte

utgöra grunden för optimala portf6ljvalsbeslut för en kommande period.
I stället testas hur dessa effektiva portföljer utfaller under en kom
mande period. Bankernas valutakombinationer som valts utan användning
av formella modeller och naiva, slumpmässigt valda portf6ljer av valu-
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tor används som jämförelsenorm för att bedöma modellens förmåga att
sätta samman valutakombinationer på basis av historiska data.

6.3 EFFEKTIVA PORTFöLJER AV VALUTOR

Det första valutakorglånet introducerades efter devalveringen hösten
1977. Vid valet av valutakombination för korglånen hade bankerna åt
minstone tillgång till information om valutautvecklingen fram till den
tidpunkten. De följande analyserna omfattar både effektiva portföljer
som baserats på historiska data över valutautvecklingen under hela
undersökningsperioden (fram till slutet av augusti 1981) och effektiva
portföljer som baserats på historiska data över valutautvecklingen
fram till devalveringen hösten 1977.

Vid den jämförande utvärderingen av de effektiva portföljerna, naiva
portföljer och bankernas valutakombinationer används enbart de effek
tiva valutakombinationer som konstruerats på basis av valutautveckling
en fram till hösten 1977. Utvecklingen under de följande fyra åren an
vänds för utvärderingen. Analyser av effektiva valutaportföljer för
hela perioden syftar till att illustrera hur de effektiva portföljerna
förändras vid analyser av hela perioder jämfört med den kortare delperi
oden.

I ett avslutande avsnitt undersöks basvalutans betydelse får valutakom
binationerna i de effektiva 'portfö1jerna i en analys, där valutaföränd
ringarna rensats från rörelser i SEK (definierat som förändringar i
riksbanksindex).

Effektiva portjoZjer för heZa undersökningsperioden

I figur 6:1 och tabell 6:1A visas i efterhand effektiva portföljer för
femåriga lån av sådana valutor som ingår i bankernas valutakorgar.
Medelvärden, varianser och kovarianser för valutaförändringen har skat
tats på basis av de rullande dagliga femårsförändringar som redovisades
i figurerna 2:3A och B för hela undersökningsperioden från början av
1970 till och med slutet av augusti 1980. Det vill säga procentuella
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valutaförändringar får en serie av hypotetiska femårslån som upptagits
dagligen under perioden 700101-760830 och återbetalts under perioden
750101-810830.

Skattningen av medelvärden (m) och standardavvikelser (s)l för de en
skilda valutorna ges på de två nedersta raderna (samma värden som i ta
bell 2:3). Medelvärdet varierar mellan en minskning med 15,85 procent
(GBP) av det ursprungliga lånebeloppet och en ökning med 54,40 procent
(CHF), medan standardavvikelsens storlek varierar mellan 4,64 procent
(NOK) och 21,12 procent (JPY). I tabellen visas också genomsnittet av
medelvärden och standardavvikelsen får de enskilda valutorna, 14,34 pro
cent respektive 12,38 procent. Värden för Jpy har skattats för en kor
tare period, då Jpy började noteras i Sverige först i april 1972.

TABELL 6:1A Exempel på effektiva portföljer (andelar av olika valutor
i tusendelar) samt medelvärden och standardavvikelser för~

den procentuella valutaförändringen på effektiva portföl-
jer av femåriga lån och femåriga lån i enskilda valutor
återbetalda 750101-810830

A GBP USD DEM FRF CHF NLG NOK Jpy m s

0,0 60 345 595 5,52 3,06
0,5 70 367 563 5,08 3,08
0,6 71 4 371 555 4,97 3,10
7,0 99 250 638 12 -l ,61 5,87
8,0 120 254 625 -2,10 6, 17

36,0 785 202 13 -13,37 16,92
37,0 809 191 -13,72 17,29
44,0 988 12 -15,72 19,48
45,0 1000 -15,85 19,64

m -15,85 -4,71 29,12 1,60 54,40 23,29 9,95 16,93 14,34
s 19,64 10,39 9,76 5,55 19,24 8,67 4,64 21 ,12 12,38

I figurer och tabeller anges standardavvikelser och korrelationer
i stället får de varianser och kovarianser som används vid den
kvadratiska programmeringen.



5

o

-5

-10

-15

143

m

~------"-------r----__---- ~ S
5 10 15 20

FIGUR 6:1 Medelvärden (m) och standardavvikelser (s) för den procen
tuella valutaförändringen på femåriga lån återbetalda
750101-810830

Figuren visar medelvärden och standardavvikelser för mängden effektiva
portföljer, det vill säga sådana valutakombinationer som minimerar va
riansen givet ett visst medelvärde eller minimerar medelvärdet givet en
viss varians. Exempel på valutasammansättning, medelvärden och standard
avvikelser för ett antal sådana portföljer anges i tabellen. Medelvärde
och standardavvikelse är 5,52 procent respektive 3,05 procent för den
effektiva valutaportföljen med den lägsta risken och -15,85 procent re
spektive 19,64 procent for portföljer med den högsta risken, som inte är
någon portfölj utan alltid enbart best~r av den valuta som har den läg
sta genomsnittliga valutautvecklingen, i det här fallet GBP. I portföl
jen med den högsta risken minimeras valutautveckling oavsett risk.
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Den effektiva mängden portföljer kan, som omtalades i avsnitt 6.2,
delas upp i intervall med hjälp av så kallade hörnportföljer. Dessa
karakteriseras av att en valuta antingen tillkommer eller faller ur den
effektiva portföljen, när man fäljer kurvan uppåt eller nedåt och marke
ras i figuren av korta streck som skär kurvan och i tabellen med hori
sontala streck. Exempel på valutakombinationerna i sådana effektiva
portföljer som omger en hörnportfölj och de båda ändportfö1jerna (A = O

och valutan med den lägsta valutautvecklingen) finns i tabellen. Varje
segment på kurvan finns representerat med två portföljer, en i var ände
av segmentet. Utifrån dessa kan sedan i princip kompositionen av alla
portföljer längs kurvan konstrueras som linjära kombinationer av två
sådana portföljer.

Portföljen med den lägsta risken, där A =O, innehåller tre valutor, NOK,
FRF och GBP med ungefärliga andelar 60 procent, 35 procent respektive
6 procent. Allteftersom A ökar minskar andelen NOK medan övriga ökar.
Strax innan A =0 3 6 finns en hörnportfölj där USD tillkommer, de övriga
har då andelarna 7 procent (GBP), 37 procent (FRF) och 56 procent (NOK).
Strax efter det att A = 83 0 utgår NOK. GBP har då ökat till 10 procent,
USD till 25 procent och FRF till 64 procent. Efter detta minskar andelen
FRF, till strax efter det att A = 36,0 där den utgår. GBP har då ökat
till 79 procent och USD minskat till 20 procent och fortsätter sedan att
minska tills dess A = 453 0 och GBP har andelen 100 procent.

Genom att kombinera valutorna på detta sätt kan variansen reduceras
till 3,06 procent jämfört med 4,64 procent för valutan med den lägsta
variansen, NOK~ NOK hade dessutom en genomsnittlig valutaförändring
på 9,95 procent, medan portföljen med den lägsta risken hade en genom
snittlig valutaförändring på 5,52 procent. Detta är det sämsta medel
värdet för de effektiva portföljerna och kan jämföras med medelvärden
på upp till 54,40 procent för de enskilda valutorna, vars genomsnitt
liga medelvärde ligger på 14,34 procent.

I vilken utsträckning det är möjligt att reducera risken genom att kom
binera valutorna i effektiva portföljer bestäms även av samvariationen
mellan valutorna som redovisas i bilaga 5. De flesta valutorna har
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haft en positiv utveckling gentemot SEK under perioden på grund av de
valveringarna 1977 och uppvisar en relativt hög samvariation. De enda
valutor som visar negativa korrelationer är NOK i kombination med GBP,
USD, FRF och JPY. Fyra av dessa valutor (inte Jpy) förekommer i de ef
fektiva portföljerna.

Så här i efterhand kan man konstatera att, om en låntagare önskat en så
stabil valutautveckling som möjligt under 1970-ta1et, så borde lånen be
stå aven kombination med övervägande NOK och FRF. För att erhålla en
så låg valutautveckling som möjligt skulle lånen ha varit upptagna i GBP.

Effektiva portföljer för perioden fram till hösten 1977

Analysen ovan bygger på en valutautveckling som bara delvis var känd
hösten 1977. Effektiva portföljer baserade på den information som var
tillgänglig vid den tidpunkten visas i tabell 6:1B. Den effektiva mängd
portföljer och exempel på sådana effektiva portföljer som visas där är
baserade på medelvärden, varianser och kovarianser för femåriga valuta
förändringar på hypotetiska lån upptagna dagligen 700101-720826 och
återbetalda 750101-770826, just innan SEK devalverades med 10 procent.

Den genomsnittliga valutaförändringen för de enskilda valutorna är lägre
än i föregående analys, varierande mellan -33,27 procent (GBP) och 37,49
procent (CHF) med ett medelvärde på 31,19 procent. Det är samma valutor
som utgör extrempunkter för den genomsnittliga förändringen under delpe
rioden och rangordningen av medelvärden mellan valutor är relativt oför
ändrad.

Standardavvikelserna är mycket lägre än i föregående analys. De varie
rar mellan 1,78 procent (NOK) och 6,93 procent (GBP). De höga varian
serna för den långa perioden förklaras delvis av devalveringens (hösten
1977) inverkan, men också av periodens längd och den höga variabiliteten
hos en del valutor efter devalveringen, exempelvis CHF och JPY, se vidare
figurerna 2:3A och B.
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TABELL 6:1B Exempel på effektiva portföljer (andelar av olika valutor
i tusendelar) samt medelvärden och standardavvikelser för
den procentuella valutaförändringen på effektiva portföljer
av femåriga lån och femåriga lån i enskilda valutor åter-
betalda 750101-770826

A GBP USD DEM FRF CHF NLG NOK Jpy m s

0,0 190 810 8,26 l ,32
0,02 193 807 8,22 l ,32
0,03 3 195 802 8,12 l ,32
0,04 14 199 787 7,93 l ,32
0,045 lO 26 192 772 7,13 1,33
0,15 265 303 18 415 -9,12 1,83
O, 16 289 329 381 -10,65 1,89
0,28 418 580 2 -22,74 2,50
0,3 420 580 -22,83 2,50
7,0 946 54 -32,30 6,39
8,0 1000 -33,27 6,93

m -33,27 -15,27 19,26 -l ,21 37,49 14,39 10,48 -6,3 3,19
s 6,93 4,92 3,15 5,30 4,61 2,69 1,78 4,7 4,27

När det gäller riskreduktion och sammansättningen av de effektiva port
följerna är liksom tidigare korrelationerna (i bilaga 5) av betydelse.
Här förekommer betydligt fler negativa sådana, 10 av totalt 28. De valu
tor som uppvisar minst två negativa korrelationer, det vill säga GBP,
USD, FRF och NOK, ingår i de effektiva portföljerna.

Sammansättningen av de effektiva portföljerna förefaller stabil; samma
valutor återfinns i de effektiva portföljerna i båda analyserna, som
ju till en del är baserade på samma information (fyra år av tolv ingår
inte i analys 6:1B). Proportionerna och den ordning som valutorna till
kommer i portföljerna är något förändrade. I portföljen med den lägsta
risken ingår enbart NOK och FRF och inte GBP. NOK har här en större
dominans, en andel med 81 procent över FRF som har resterande 19 pro-
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cent. GBP tillkommer först efter det att USD tillkommit och NOK utgår
efter FRF.

Om man hösten 1977 bestämt sig för en valutakombination grundad på en
analys av effektiva portföljer med historiska data, hade den innehållit
högst fyra av de valutor som ingår i bankernas valutakorgar. Om valet
fallit på en effektiv portfölj med en låg risknivå, hade valutakombina
tionen bestått av 80 procent NOK. NOK hade historiskt sett haft en så
låg risk jämfört med de övriga valutorna, att ytterligare diversifie
ring (förutom 20 procent FRF) inte gett någon riskminskning. Den hög
sta andelen NOK (eller FRF) i något av korglånen är 15 procent, och
valutakombinationerna i korglånen skiljer sig avsevärt från de effek
tiva portföljerna. Utfallet under de följande fyra åren för de effek
tiva portföljerna i jämförelse med korglånen framgår nedan, i avsnitt
6~4.

Effektiva portföZjer utan intePn risk

l kapitel 3 introducerades begreppen internt och externt inducerad
valutarisk, där den internt inducerade risken i hög grad påverkar valu
takursernas samvariation och möjligheten till riskreducering genom
diversifiering. Genom att jämföra den relativa storleksordningen på
korrelationskoefficienter uppnåddes ett stabilt mönster av korrela
tionskoefficienten över olika perioder och valutor.

I det här avsnittet görs ett försök att kontrollera den interna risken
i SEK, definierad som förändringen i riksbankens valutakorg (RBK).
Syftet med detta är att belysa basvalutans betydelse för val av valu
takombination. (l de två föregående analyserna av effektiva portföl
jer ingick i analysen i tabell 6:1B inte devalveringen 1~77, som är
den största enskilda förändringen i SEK under undersökningsperioden
(10 procent). Detta förändrade dock inte valutakombinationerna i de
effektiva portföljerna i någon större utsträckning.)

Den internt inducerade valutaförändringen på ett femårigt lån defini
eras som
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där

Yk = andel av valuta k i RBK

k = 1,2, .•• ,K representerar valutorna i RBK, K·= 15

FkT = relativ förändring av valuta k:s kurs gentemot SEK från
tidpunkt O till tidpunkt T

och

XRT = värdet av riksbankskorgen vid tidpunkt T i förhållande till
tidpunkt O

15
X =4 Yk=l

RO k=l

Med i övrigt samma beteckningar som i avsnitt 6.2 och kapitel 5 defini
eras den externt inducerade valutaförändringen på ett femårigt lån som

8
L: x.F·T - FRTi=l t. t.

Medelvärde (EiE) och (ViE) varians ror den externt inducerade valuta
förändringen i valuta i är då

Skattningen av medelvärden och standardavvikelser för de externt in
ducerade femårsförändringarna i de åtta valutorna under hela undersök
ningsperioden ges i tabell 6:2. Där återfinns även skattningar av kor
relationskoefficienterna mellan de olika valutorna och RBK, samt medel
värde och standardavvikelse för femåriga förändringar i RBK.



149

TABELL 6:2 Valutornas högsta andelar, i tusendelar, i effektiva port
följer av femåriga lån återbetalda 750101-810830 med och
utan internt inducerade valutaförändringar, samt medelvärden
och standardavvikelser för den externt inducerade procentu
ella valutarorändringen ~ör femåriga lån i enskilda valutor.

Valuta Effektiva Effektiva
portföljer portföljer
utan internt med internt
inducerad inducerad
risk risk

m s Korrelations
koefficient
med RBK

GBP

USD

DEM

FRF

CHF

@J)
~

llilJ
G§L]

~ -22,9 15,07

254 -10,95 5,67

22,88 5,24

[§iJ - 4,64 6,89

48,16 15,47

0,52

0,34

0,26

-0,68

0,38

NLG

NOK

17 ,05

3,71

4,62

8,33

0,08

-0,83

Jpy 030 10,69 15,32 0,76

RBK 6,24 6,99

~ = valutan ingår i portföljen med den högsta risken

c====J valutan ingår i portföljen med den lägsta ris~en

xxx siffran anger den högsta andel (i tusendelar) som valutan
ingår med i någon av de effektiva portföljerna. Ingår valu
tan i portföljen med den högsta risken (högsta andel = 1000)
anges i stället dess lägsta andel.
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Medelvärden för valutorna är desamma som i tabell 6:1A minskat med
medelvärdet för RBK. Varianserna (och därmed standardavvikelserna) har
minskats med variansen för RBK och två gånger kovariansen mellan RBK
och valutan ifråga. Standardavvikelserna för de externt inducerade
valutaförändringarna är också lägre än i tabell 6:1A utom för de valu
tor (FRF och NOK) som har en negativ samvariation (korrelationskoeffi
cient) med RBK.

Effektiva portfå1jer som minimerar

där

8
EE = L: x.E·Ei=l 1." 1."

och

har därefter konstruerats. I tabell 6:2 anges vilka valutor som ingår
i portföljen med den lägsta risken (markeras med en rektangel) och
vilken valuta som ingår i portföljen med den högsta risken (markerat
med en oval).

För varje valuta som är med i en effektiv portfölj, utom för dem som
ingår i portföljen med den högsta risken, anges den proportion i tusen
delar som är den högsta med vilken valutan förekommer i någon effektiv
portfölj. För den valuta som ingår i portföljerna med högsta risken
anges i stället den lägsta proportionen, eftersom den högsta propor
tionen för denna valuta alltid är lika n;t~d 100 procent. Den lägsta
proportion som anges är noll, vid de ti1ifä11en då valutan inte ingår
i portföljen med den lägsta risken utan tillkommer senare. För de öv
riga valutorna är den lägsta proportionen alltid noll, då de övriga
valutorna utgår före valutan som utgör portföljen med den högsta ris
ken. I tabell 6:2 har även de effektiva portföljerna från tabell 6:1
analyserats på samma sätt.
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De effektiva portföljerna med (från tabell 6:1A) och utan internt indu
cerade valutaförändringar skiljer sig avsevärt åt, framför allt för
portföljer med låg risk. För portföljen med den högsta risken blir re
sultaten desamma (eftersom enbart medelvärdet spelar någon roll) och
reduceringen av medelvärdet med RBK påverkar alla valutor lika. För de
effektiva portföljerna med låg risk gäller först och främst att de ef
fektiva portföljerna utan internt inducerade valutaförändringar innehål
ler betydligt fler valutor än i tidigare analyser.

Sju av åtta valutor ingår i portföljen med den lägsta risken. Alla utom
CHF som fortfarande har en hög genomsnittlig valutautveckling och dessu
tom den högsta variationen i valutautvecklingen. De valutor som tillkom
mit har gjort detta på bekostnad aven avsevärt minskad andel FRF och en
ännu mer reducerad andel NOK.

Både NOK och FRF har en mycket hög negativ korrelationskoefficient med
RBK, -0,83 respektive -0,68. Eftersom RBK mäter hur SEK förändras gent
emot ett antal andra valutor, uttryckt som priset av dessa valutor i SEK,
betyder en positiv förändring i RBK att SEK är svag. De valutor som har
en negativ korrelation med RBK minskar i värde när SEK minskar i värde
(och RBK ökar).

För hela undersökningsperioden har femårsförändringarna i RBK i genom
snitt varit 6,24 procent. Om förändringen och variationen i RBK eli
mineras blir resultatet de effektiva portföljerna utan intern risk.
De effektiva portföljerna utan intern risk minskar den externa risken.
Sådana effektiva portföljer bör väljas om RBK förväntas vara oföränd
rad.

Under perioden har RBK ökat och SEK varit svag. När denna internt in
ducerade risk tillkommer, kommer valutor som följer SEK, det vill säga
har en negativ korrelation med RBK, att ingå med en större andel fram
för allt i portföljer med låg risk, eftersom den totala risken då kan
minskas. För att minska.den interna risken bör valutor som har en hög
negativ korrelationskoeffi~ient med RBK ingå med så stora andelar som
möjligt.
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6.4 EFFEKTIVA PORTFöLJER, NAIVA PORTFöLJER ELLER KORGAR?

De effektiva portföljerna baserade på historiska data fram till hösten
1977 representerade optimala handlingsstrategier givet ett antal för
utsättningar. I stället för att förutsätta att dessa antaganden gäl
ler, utvärderas i det här avsnittet de effektiva portföljernas utfall
under de följande fyra åren. För att avgöra hur bra modellens förmåga
att sätta samman valutakombinationer på grundval av historiska data är
behövs en jämförelsenor~. I det här fallet har vi en tillgänglig sådan
bankernas valutakorgar. En annan jämförelsenorm är portföljer med
slumpmässigt valda valutor med lika stor andel, så kallade naiva port
följer.

Som nämnts i kapitel 3 förekommer det att portföljförvaltare av aktier
utvärderas genom jämförelse med naiva portföljer eller genom jämför
else med någon typ av marknadsindex. Effektiva portföljer av aktier
brukar utvärderas genom en jämförelse med naiva portföljer med samma
antal valutor som de effektiva portföljerna. På så vis undviks i viss
mån problemet med val av risknivå för de effektiva portföljerna, det
vill säga vilka effektiva portföljer av den totala mängden effektiva
portföljer som skall utvärderas. 1

I det här fallet förekommer ett ringa antal valutor, åtta stycken. De
effektiva portföljerna omfattar dessutom enbart hälften av dessa. Det
ringa antalet valutor medger en möjlighet att ta fram hela mängden ef
fektiva portföljer och att fullständigt utvärdera alla effektiva och
naiva portföljer och inte bara ett stickprov av dessa.

Som konstaterades vid en inbördes jämförelsen av bankernas valuta
korgar i kapitel 5, har ännu inte fem år gått sedan det första av
korglånen introducerades och utvärderingsperioden var därför enbart
fyra år. Samma data som i kapitel 5 används här för att jämföra ban
kernas valutakorgar med naiva portföljer och effektiva portföljer ba
serade på data för perioden fram till hösten 1977 (tabell 6:1B). Vad

Om det inte finns möjlighet till fri in- och utlåning till en riskfri
ränta och en effektiv portfölj på det viset kan utväljas (se till ex
empel Levy och Sarnat, 1978).
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som jämförs är alltså valutautvecklingen fram till och med slutet av
augusti 1981 för tidsserier av hypotetiska lån i olika valutakombina
tioner upptagna dagligen från och med början av september 1977 till och
med slutet av augusti 1981. Utvecklingen för de enskilda valutorna för
denna period har tidigare beskrivits grafiskt i figurerna 2:1A och B
och får bankernas valutakorgar i figurerna 5:4A och B samt tabell 5:4.

Fortsättningen på avsnitt 6.4 är disponerad på följande sätt: Först
redovisas effektiva portföljer för utvärderingsperioden, det vill säga
i efterhand effektiva portföljer, som visar vad som varit möjligt att
uppnå med full information om valutautvecklingen. Därefter analyseras
val utautveckl ingen under utvärderingsperi oden får sådana val utakombina
tioner som skulle valts om man hösten 1977 använt sig aven portfölj
modell och historiska data (analys 6:1B). Valutautvec~lingen för dessa
effektiva portföljer jämförs sedan med valutautvecklingen på bankernas
valutakorglån. I nästa steg analyseras valutautvecklingen för slump
mässigt valda, naiva, portföljer av valutor, som sedan jämförs med
valutautvecklingen för bankernas valutakorglån och slutligen med valuta
utvecklingen för de effektiva portföljerna.

Effektiva portföljer under utvärderingsperioden3 hösten 1977 - hösten

1981

t~edelvärden och standardavvikelser av valutautvecklingen för de enskilda
valutorna under utvärderingsperioden finns angivna längst ner i tabell
6:3A, som visar de "i efterhand" effektiva valutakombinationerna. Dessa
är enbart avsedda att visa vad som varit möjligt att uppnå med full in
formation om valutautvecklingen och används inte som utvärderingsnorm.
(Motsvarande korrelationskoefficienter återfinns i bilaga 5.)

Under den relativt korta utvärderingsperioden (fyra år) innehåller
dessa effektiva portföljer fler valutor än de effektiva portföljerna
tabellerna 6:1A och 6:1B (som baserades på tolv respektive åtta års
valutautveckling). FRF som haft den lägsta valutautvecklingen under
utvärderingsperioden är mer dominerande i tabell 6:1B och utgör även
portföljen med den högsta risken (på grund av den låga valutautveck-
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lingen). NOK har avsevärt mindre andelar än i tabellerna 6:1A och B.
Portföljerna med låg risknivå påminner mer om de effektiva portföljer
na utan intern risk i tabell 6:2 än om de effektiva portföljerna i
6:1A och B. Detta kan förmodligen förklaras med att den interna ris
ken i SEK inte varit så stor under perioden; de åtta valutorna har en
genomsnittlig valutautveckling på 1,45 procent. I matrisen med korre
lationskoefficienter i bilaga 5:C förekommer till och med fler negativa
korrelationskoefficienter än i analysen utan intern risk, vilket också
visar att rörelserna i SEK inte dominerat över de externa rörelserna i
övriga valutor.

TABELL 6:3A Exempel på i efterhand effektiva portföljer (andelar av
olika valutor i tusendelar) samt medelvärden och standard-
avvikelser för den procentuella valutaförändringen fram
till 810830 på effektiva portföljer av lån och lån i en-
skilda valutor upptagna 770901-810830.

A GBP USD DEM FRF CHF NLG NOK Jpy m s

0,0 137 230 179 352 13 73 16 0,50 0,53
O, l 143 209 153 392 3 81 19 -0,01 0,56
0,2 149 188 115 435 93 20 -0,52 0,62
0,4 162 146 30 522 120 20 - l ,51 0,83
0,5 166 126 555 133 20 -l ,97 0,94
l ,2 142 13 606 220 20 -4,43 l ,73
l ,3 139 617 225 19 -4,77 1,85
1,8 140 744 112 5 -6,18 2,36
2,0 140 795 65 -6,74 2,58
2,2 141 849 10 -7,26 2,78
2,3 136 864 -7,43 2,85
4,1 2 998 -9,27 3,74
4,2 1000 -9,29 3,76

m 4,43 16,93 -5,34 -9,29 -1,26 -7,14 0,47 12,76 l ,45
s 7,05 6,98 3,76 3,76 6,17 3,67 1,73 10,56 4,99
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Utfall av effektiva portföljer baserade på data fram till hösten 1977

I föregående avsnitt visades vilka portföljer som var effektiva om

fullständig kunskap om valutautvecklingen förelegat. Hur har då de ef
fektiva portföljerna baserade på utvecklingen fram till hösten 1977 ut
fallit efter 1977? Utfallet av de effektiva portföljerna enligt tabell
6:1B visas i tabell 6:3B. Medelvärden och standardavvikelser får ut
fall har beräknats genom att valutaandelarna i tabell 6:1B har kombine
rats med värden för valutautvecklingen för de enskilda valutorna enligt
tabell 6:3A och bilaga 5. "Prognosen" utgörs av medelvärden och vari
ansen enligt tabell 6:1B. Vid jämfårelsen av prognos och utfall kan
konstateras att medelvärdet för effektiva portföljer med låg risk är
betydligt lägre för utvärderingsperioden än för prognosperioden. För
effektiva portföljer med hög risk är det tvärtom så att utfallet är
mycket sämre än prognosen. Skillnaden mellan prognos och utfall är av
sevärt större för portföljer med hög risk än får portföljer med låg
risk, vilket är en naturlig följd av skillnaden i risk.

Medelvärdena får utfallet av de effektiva portföljerna är signifikant
skilt från prognosen (på l procents nivå). Även standardavvikelserna
(egentligen varianserna) för prognos respektive utfall av de effektiva
portföljerna är signifikant skilda åt. Testas utfall respektive prog
nos för de enskilda valutorna (enligt tabell 6:1B och 6:3A längst ned)
gäller samma sak, medelvärden och varianser för prognos respektive ut
fallsperiod är signifikant skilda åt. Undantagen från detta är varian
serna för GBP och NOK. Även korrelationskoefficienterna (enligt bila
gorna 5A och C) får prognos och utfallsperiod är signifikant skilda åt,
utom får ett enstaka par av valutor, nämligen FRF/JPY.

Studeras i stället rangordningen av medelvärden, standardavvikelser
och korrelationskoefficienter visar det sig att medelvärdenas och kor
relationskoefficienternas rangordning fårändras väsentligt mellan peri
oderna, medan standardavvikelsernas rangordning är betydligt mer stabil.
Enbart två av sju varianser flyttas mer än ett steg i rangordning. Sju
av åtta medelvärden flyttas minst tre steg i rangordning (NOK är oför
ändrad). En av sju respektive två av sju korrelationskoefficienter
hamnar i undre respektive övre kvartilen i båda perioderna.
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TABELL 6:3B Medelvärden och standardavvikelse av valutautveckling.
Prognos och utfall för effektiva portföljer

750101 - 770826 770901 - 810830
Hörn- Valutakom- Prognos Utfall

A portfölj binationl fil s m s

0,0 4,7 8,26 1,32 -1,39 l ,53

0,02 4,7 8,22 1,32 -l ,42 1,53

2
0,03 2,4,7 8,12 l ,32 -l ,39 l ,53

0,04 2,4,7 7,93 l ,32 -1,24 l ,51

3
0,045 1,2,4,7 7,13 1,33 -0,93 l ,45

O, 15 1,2,4,7 -9,12 1,83 6,33 2,83

4
0,16 l ,2,7 -10,65 1,89 7,03 3,10
0,28 l ,2,7 -22,74 2,50 11 ,67 4,79

5
0,3 l ,2 -22,83 2,50 11 ,68 4,79

7,0 l ,2 -32,30 6,39 5,10 6,64

6
8,0 -33,27 6,93 4,43 7,05

l =GBP 2=USD 4=FRF 7=NOK

I tabell 6:3 visas hur de "prognostiserat" effektiva portföljerna
jämförde sig med utfallet under en kommande period. Utfallet visade
sig vara bättre än prognosen ur en låntagares synvinkel (det vill säga
gav en lägre valutautveckling) för effektiva portföljer med en låg
risknivå. De effektiva portföljerna med hög risk hade däremot ett av
sevärt sämre utfall (sett från låntagarens sida) än prognosen. Jämförs
utfallet för de effektiva portföljerna, baserade på information från
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tiden före hösten 1977 med vad som i efterhand visat sig möjligt att
uppnå genom de effektiva portföljerna i tabell 6:3A), måste de defini
tionsmässigt ha en sämre genomsnittlig valutautveckling givet en viss
standardavvikelse. Utfallet av de "på förhand" effektiva portföljerna
med låg risk har en avsevärt lägre genomsnittlig valutautveckling än
de i efterhand effektiva portföljerna med låg risk. För de effektiva
portföljerna med hög risk är det tvärtom.

De 1977 "prognostiserat" effektiva portföljerna med låg risk innehål
ler en mycket stor andel NOK. NOK är den valuta av de åtta valutorna
som visat den största stabiliteten när prognos och utfallsperiod jäm
förs; variansens ringa storlek är inte signifikant skilt åt mellan de
båda perioderna och medelvärdets rangordning är densamma i båda peri
oderna. De "prognostiserat" effektiva portföljerna med den högsta
risknivån innehåller GBP. GBP:s standardavvikelse har visserligen
varit stabil, men stabilt hög i stället för stabilt låg som för NOK.
Medelvärdets förändring mellan perioderna, från det lägsta till det
tredje högsta, är därför knappast förvånande.

Bankernas valutakorgar jämförda med effektiva portföljer

Medelvärden och standardavvikelser av valutautvecklingen för bankernas
korglån under utfallsperioden har tidigare redovisats i tabell 5:4.
De visas grafiskt i figur 6:3A tillsammans med medelvärden och stan
dardavvikelser för enskilda valutor, mängden i efterhand effektiva
portföljer och utfallet av mängden i förvä-g effektiva portföljer (där
hörnportföljerna markerats).

~ven jämfört med alla bankernas valutakorgar är medelvärdet av utfal
let avsevärt bättre för d~ effektiva portföljerna med låg risk. Fyra
av bankernas valutakombinationer har dock en något lägre standardav
vikelse än de effektiva portföljerna med låg risk. Skillnaden i
medelvärden är större än skillnaden i st~ndardavvikelser. För att
dessa fyra av bankernas valutakorgar skall anses vara bättre än de
effektiva portföljerna med låg risk, krävs att en mycket stor vikt
läggs vid variationen i valutautvecklingen (ungefär fem gånger så
stor som för medelvärdet).
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Utfallet av de på förhand effektiva portföljerna med högre risk (från
den tredje hörnportfoljen där USD tillkommer) är däremot avsevärt
sämre, både vad avser medelvärden och standardavvikelser. Från och
med den fjärde hörnportföljen till någonstans mellan den femte och
den sjätte är utfallet får de effektiva portföljerna sämre än för alla
bankernas valutakorgar.

Utfall av naiva portföljer

Användningen aven formell modell visade sig ge både bättre och sämre
resultat än bankernas valutakombinationer, beroende på vilken risknivå
man beslutat sig för. Som ytterligare en utvärderingsnorm, av både
bankernas valutakombinationer och de effektiva portföljerna, används
fortsättningsvis slumpmässigt valda kombinationer av valutor, så kal
lade naiva portföljer. Tabell 6:3C sammanfattar utfallet för sådana
naiva portföljer; där visas medelvärden och standardavvikelser av
valutaförändringen för naiva portföljer av valutor med olika antal
valutor beräknade för lån upptagna 770901-810830. I tabellen visas
max- och minvärden av medelvärden och standardavvikelser för naiva
portföljer med upp till åtta valutor.

Antalet naiva portföljer av olika storlek anges, liksom genomsnitt av
medelvärde och varians för alla naiva portföljer aven viss storlek.
parentes under min- och maxvärden anges vilken valutakombination som
har det ovanförstående värdet. Medelvärden och standardavvikelser för
alla naiva portföljer återfinns i bilaga 6, liksom medelvärden och stan
dardavvikelser för alla naiva portföljer under prognosperioden.

Genomsnittet av medelvärdet för portföljer av olika storlek är alltid
detsamma, eftersom alla valutorna alltid ingår med lika vikt och i lika
många portföljer. För att illustrera medelvärdets spridning har förutom
standardavvikelsen angetts variationsbredden mellan dess min- och max
värden och hur mycket variationsbredden reduceras allt eftersom antalet
valutor ökar. Eftersom det bara finns en portfölj med åtta valutor re
duceras variationsbredden till slut med 100 procent. I vilken takt
variationsbredden successivt avtar beror på de enskilda valutornas
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TABELL 6:3C Max- och minvärden av medelvärden och standardavvikelser för
valutautvecklingen på naiva portföljer med olika antal va
lutor för lån upptagna under perioden 770901-810830

m s
Antal Antal Min Max Ge- Vari a- Re- Max Min Ge- Re-
va1u- port- 1 nom- tions- duk- nom- duk-
tor följer snitt bredd tion snitt tion

8 - 9,29 16,93 1,45 26,56 10,56 ] ,73 5,46
(4)2 (2) (8) (7)

2 28 - 8,22 14,84 1,45 23,06 -13% 7,53 1,77 3,90 -29%
(46) (28) (28) (37)

3 56 - 7,26 11 ,37 l ,45 18,63 -30% 5,35 1, 12 3,10 -43%
(346) (128) (128) (236)

4 70 - 5,76 8,65 1,45 14,41 -46% 4,07 1,02 2,61 -52%
(3456) (1278) (1258) (2367)

5 56 - 4,51 6,67 1,45 11 ,18 -58% 3,22 0,92 2,27 -58%

(34567) (12578) (12578) (12467)

6 28 - 3,02 4,67 1,45 7,69 -71% 2,67 0,88 2,01 -63%
(1345 (1235 (1345 (1234
67) 78) 68) 67)

7 8 - 0,77 2,98 1,45 3~75 -86% 2, 19 1,29 1,80 - 67%
(1345 (1235 (1345 (1234
678) 678) 678) 567)

8 l ,45 1,45 1,45 ° -100% 1 ~ 62 1,62 1,62 - 70%
-_.

N~ , N = 8 = totala antalet valutor, n = antal valutor i portföljen
(N-n)~n~

2
l =GBP 2=USD 3=DEr~ 4=FRF 5=CHF 6=NLG 7=NOK 8=JPY.
Valutor som ingår i den naiva portföljen med ovanför angivet max- eller
minvärde
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medelvärden. Tre valutor ger här en reduktion med cirka en tredjedel,
fyra valutor reducerar variationsbredden med nästan hälften och sex
val utpr gör att d-en minskar med 70 procent.

Genomsnittet av standardavvikelserna är däremot inte oberoende av port
följernas storlek, eftersom en portföljs standardavvikelse i allmänhet
inte är ett genomsnitt av de enskilda valutornas standardavvielse, utan
minskar med antalet valutor i portföljen. Den lägsta genomsnittliga
standardavvikelse som kan uppnås är standardavvikelsen för portföljen
med åtta valutor. Minskningen i standardavvikelse jämfört med den
genomsnittliga standardavvikelsen för de enskilda valutorna bestäms av
korrelationen mellan valutorna. Den totalt möjliga reduktionen av den
genomsnittlig~ standard~vvikelsen är från 5,46 procent för envaluta
korgar till 1,62 procent för åttavalutakorgen, eller med 70 procent.
Redan vid två valutor uppnås en reduktion med en tredjedel av den genom
snittliga standardavvikelsen.

Bankernas valutakorgar jämförda med naiva portföljer

I figurerna 6:3B-G visas grafiskt hur bankernas valutakorgar jämför sig
med naiva portföljer med olika antal valutor (och även effektiva port
följer). Tabell 6:30 ger mer exakt information. Här jämförs valuta
kombinationer och naiva portföljer med lika många valutor som respek
tive banks·valutakombination. Valet av hur många valutor som skall in
gå i valutakombinationen utvärderas alltså inte i detta steg av analysen.
I tabellen ges'först bankerna, antal valutor i deras korgar, vilka valu
tor som ingår och: medelvärden och standardavvikelser av valutautveck
lingen för bankernas valutakorgar under utvärderingsperioden. I följ
ande två kolumner ges medelvärden och varianser för naiva portföljer
med lika många valutor och dessutom med samma valutor som i bankernas
korgar. På så vis kan valet av vikter för de olika valutorna i banker
nas korgar utvärderas, snarare än valet av valutor.

Under utvärderingsperioden visar d~t sig sålunda att alla bankernas
korgar har ett sämre eller lika utfall, det vill säga en högre genom
snittlig valutautveckling än'de naiva portföljerna med sa.mma valutor
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TABELL 6:3D En jämförelse mellan bankernas valutakombinationer och
naiva portföljer

Bankernas Naiva port- Naiva port- s
val utakom- följer med föl jer med 3· 4

Antal Valuta- binationer samma va- samma antal
va1u- kombi- 1utor valutor Kvadrant

Bank tor nation l ro s m s m s· 2 1 3 4

SLJB 2 2,3 5,80 2,00 5,80 2,01 1,45 3,90 O 6 2 19
SEB 3 2,3,6 3,69 1,48 1,48 1,12 1,45 3,10 O 18 3 35
SPB 3 2,3,6 2,67 1,23 1,48 l ,12 1,45 3,10 O 22 2 32
GöB 3 2,3,5 6,82 2,25 3,44 1,96 1,45 3,10 O 6 14 36
SHB 6 1,2,3, 2,48 1,24 ~ 0,01 0,88 1,45 2,01 O 8 3 17

4,6,7
PKB 6 1,2 ,3 , 1,32 l ,03 -0,28 l ,62 l ,45 2,01 O 15 1 22

4,5,6
UPB 6 2,3,4, 2,95 1 ,93 1,44 1,78 1,45 2,01 3 5 9 11

6,7,8
1 1 = GBP, 2 = USD, 3 = DEM, 4 = FRF, 5 = CHF, 6 = NLG, 7 = NOK, 8 = Jpy
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(där valutorna har lika vikt). Lika gäller endast för Sundsvallsbanken,
vars viktsystem är detsamma som för en naiv portfölj och naturligtvis
ger samma resultat. Det är inte bara så att valutautvecklingen är sämre
för bankernas korgar, de har dessutom högre standardavvikelse med undan
tag för PKbankens korg, vars standardavvikelse är lägre än för en naiv
portfölj av samma valutor. A andra sidan är valutautvecklingen avsevärt
sämre för PKbankens korg än för den naiva portföljen.

Bankernas valutakorgar skulle alltså ha haft en bättre valutautveckling,
om de förekommande valutorna hade haft lika stora andelar. Valutor med
ofördelaktig valutautveckling, framför allt USD, har haft alltför stora
andelar. USD ingår, med större vikt än i en motsvarande naiv portfölj
med samma antal valutor, i alla bankernas valutakombinationer (se tabell
4:1). Valutor med fördelaktig valutautveckling ingår med alltför små
andelar.

De därpå följande kolumnerna ger genomsnitt av medelvärden och standard
avvikelsen för naiva portföljer med ett visst antal slumpmässigt valda
valutor. Oavsett hur många valutor som ingår i de naiva portfå.ljerna är
genomsnittet av medelvärdet för valutautvecklingen under perioden 1,45
procent. Ett slumpvist val av valutor med lika vikt ger-; genomsnitt en
sådan valutaförändring.

Valet av valutor, oberoende avcviktsystem,'för bankernas valutakorgar
kan utvärderas genom en jämförelse av naiva portföljer med samma valutor
som bankernas valutakombinationer och genomsnittet för n-aiva portföl.jer
med samma antal valutor. Naiva portföljer av samma valutor som tre av
bankernas valutakombinationer, nämligen de valutakombinationer som har
sex va lutor, har ett 1ägre medelvärde och en lägre standardavv;-ke1se än
genomsnittet av naiva portföljer ,med samma antal valutor'. De har allt~

så lyckats bättre i sitt valutaval än-om de valt. slumpmässigt bland de
ingående valutorna, trots att USD ingår i alla bankernas valutakombina
tioner. De valutor som inte ingår i korgarna med sex valutor har gemen
samt haft en sämre valutautveckling än genomsnittet för alla valutorna.
I korgarna som har färre valutor ingår (förutom USD) DEM, CHF och NLG.
Dessa tre valutor har alla haft en bättre valutautveckling än genom
snittet. Det är valet av USD som orsakat -det ofördelaktiga utfaliet.
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Den kombinerade effekten av viktsystem och valutaval är dock sådan att
den enda av bankernas valutakorgar som har ett bättre medelvärde än de
naiva portföljerna, 1,45 procent, är PKbanken, som har en genomsnittlig
valutautveckling på 1,32 procent och har också en standardavvikelse som
är lägre än den genomsnittliga variansen får naiva portföljer med sex
valutor. PKbankens valutakombination är alltså bättre än ett slumpmäs
sigt val, men man skulle ha haft ett ännu bättre medelvärde (men en
högre standardavvikelse) för valutautvecklingen med lika vikter på valu
torna. För de andra två bankerna som haft ett bättre än slumpmässigt
valutaval, har viktsystemen varit så ofördelaktiga att den totala effek
ten ändå gett ett sämre medelvärde än för genomsnittet av de naiva pott
följerna av samma storlek.

Standardavvikelserna för bankernas valutakorgar är dock alltid lägre än
de genomsnittliga standardavvikelserna för naiva portföljer med samma
antal valutor och är därmed bättre i den dimensionen. Det vore i och
för sig möjligt att med en typ av riskfunktion väga samman medelvärde
och standardavvikelse för att få ett entydigt mått. Valet av vikter
förefaller godtyckligt.

Ett sätt att beskriva hur bra bankernas val.utakorgar är att införa ett
tänkt koordinationssystem genom var och en av bankernas valutaportföl
jer i figurerna 6:3B-G och se hur många av de naiva portföljerna som
hamnar i respektive kvadrant. I första och andra kvadranten befinner
sig då de naiva portföljer som har ett högre medelvärde än bankkorgen.
De naiva portföljer som befinner sig i första kvadranten har även högre
standardavvikelse än bankens valutakombination och domineras alltså av
denna. De som befinner sig i andra kvadranten har däremot en lägre
standardavvikelse och kan inte entydigt sägas vara bättre eller sämre.
Naiva portföljer i tredje kvadranten har både lägre medelvärde och
lägre standardavvikelse och dominerar därmed bankportföljen. I fjärde
kvadranten återfinns de naiva portföljer som har ett lägre medelvärde
men högre standardavvikelse än bankportföljen. I tabellen anges hur
många naiva portföljer som återfinns i de olika kvadranterna får re
spektive banks valutakorg.
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Alla bankerna har betydligt färre naiva portföljer i första och andra
kvadranten (sådana som har ett högre medelvärde) än i tredje och
fjärde. Detta gäller även PKbanken, vars medelvärde låg under genom
snittet för de naiva portföljerna. Alla utom Götabankens och Uplands
bankens korgar dominerar över flera naiva portföljer än de domineras
av. Enbart Uplandsbankens korg har naiva portföljer som har högre
medelvärde och lägre varians. Alla bankerna har dock mer än 50 pro
cent av de naiva portföljerna i fjärde kvadranten, där de naiva port
följerna har ett lägre medelvärde men en högre varians.

Vid jämförelse av bankernas valutakorgar med naiva portföljer har an
talet valutor tagits för givet. Vid den inbördes jämförelsen konstate
rades att korgarna med sex valutor i genomsnitt lyckats bättre än de
med tre valutor och de med tre i genomsnitt bärre än de med två, både
vad avser medelvärde och varianser. Om bankernas valutakorgar jämförs
med den naiva portföljen med åtta valutor, med en genomsnittlig valuta
utveckling på 1,45 procent och en standardavvikelse på 1,62 procent,

finner vi att den dominerar tre av bankportföljerna, Sundsvallsbanken,
Götabanken och Uplandsbanken. SE-banken har en lägre standardavvik
else, 1,48 procent, men ett avsevärt högre medelvärde, 3,69 procent.
Sparbanken har en ännu lägre standardavvikelse, 1,23 procent och inte
fullt så högt medelvärde, 2,67 procent. Ungefär samma gäller för
Svenska Handelsbanken med standardavvikelsen 1,24 procent och medel
värdet 2,48 procent. PKbanken är den enda bankkorgen som dominerar
den naiva portföljen med åtta valutor.

Effektiva portföZjer jämförda med naiva portföZjer

Vid jämförelsen av de effektiva korgarna med naiva portföljer (med
samma antal valutor) används i fortsättningen den effektiva portfölj
inom ett segment som ligger nära hörnportföljen och har den lägsta
risknivån inom segmentet. Om ett segment fick representeras aven
portfölj i slutet av segmentet, kan resultatet bli portföljer som

snarare bestod aven valuta mindre (för portföljer med hög risk), då
en valuta är på väg att falla ur.
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I tabell 6:3E finns en j~mförelse mellan utfallet för effektiva port
följer och naiva portföljer. De effektiva portföljerna är i tur och
ordning den effektiva portfö'ljen med den lägsta risknivån, därefter den
portfölj som kommer strax efter första hörnportföljen och så vidare. I
tabellen anges först risknivå, antalet valutor i den effektiva portföl
jen, vilka valutor som ingår och medelvärde och standardavvikelse för
valutautvecklingen. Därefter ges liksom i den förra tabellen medelvär
den och standardavvikelser för naiva portföljer av samma storlek och
med samma valutor. De ~ffektiva portföljerna har under utvärderings
perioden lägre valutautveckling och varians än motsvarande naiva port
följer, utom får den första och den sista effektiva portföljen som har
högre medelvärden. De vikter med vilka valutorna ingår i de effektiva
portföljerna är alltså i tre fall av fem bättre än om valutorna ingått
med lika vikt. I den första portföljen har NOK får stur andel och FRF
för liten andel. I den sista portföljen har USD för stor andel och GBP
för liten andel jämfört med de naiva portföljerna.

TABELL 6:3E En jämförelse mellan effektiva portföljer och'naiva port
följer

m

+++Effektiva Naiva port- Naiva port- s
portföljer följer med följer med 3 4

Antal Valuta- samma va- samma antal
valu- kombi- lutor valutor Kvadrant

Ä tor nation l m s m s· m s 2 l 3 4

0,0 2 4,7 -l ,39 l ,53 -4,41 2,01 1,45 '3,90 O 18 O la

0,03 3 2,4,7 -1 ,39 l ,53 2,70 2,01 1,45 3,10 3 38 o 15

0,045 4 1,2,4,7 -0,93 1,45 3,13 1,64 l ,45 2,61 8 46 l 15

0,16 3 1,2,7 7,03 3,10 7,27 3,27 1,45 3,10 o 6 26 24

0,3 2 l ,2 11 ,67 4,79 10,68 4,83 1,45 3,90 o l 21 6

l = GBP, 2 = USD, 3-= DEM, 4 = FRF, 5 = CHF, 6 = NLG, 7 = NOK, 8 =JPY

När det gäller jämförelsen av valutavalet och genomsnittet av naiva
portföljer med lika många valutor med naiva portföljer med samma valu
tor som de effektiva portföljerna, är den naiva portföljen som motsvarar
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den effektiva portföljen med lägst risknivå överlägsen genomsnittet
för de na i va portföl jerna. För de fyra övri ga är förhå 11 andet det mot-
satta, även om två har lägre standardavvikelser än den genomsnittliga
standardavvikelsen för naiva portföljer med samma antal valutor. Valu
tava1et är alltså sämre än ett slumpmässigt val, i fyra fall av fem,
för de effektiva portföljerna. De valutor som ingår i de effektiva
portföljerna, med bättre valutautveckling än genomsnittet, är FRF och
NOK.

Den sammantagna effekten av viktsystem och valutaval medför ändå att
de tre effektiva portföljerna med lägst risknivå dominerar genomsnit
tet får naiva portföljer med lika många valutor. De två effektiva port
följerna med högst risknivå har en avsevärt högre valutautveckling än
genomsnittet av naiva portföljer med lika många valutor.

Detta avspeglar sig även i antalet naiva portföljer sonl befinner sig
olika kvadranter i förhållande till de effektiva portföljerna - en
analys som i detta fall är av mindre intresse, då de tre effektiva
portföljerna med låg risk klart dominerar de naiva och tvärtom för de
två med hög risk.

6.5 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Användbarheten aven formaliserad modelZ

Om enbart medelvärdet av valutautvecklingen används som utvärderings
mått gäller följande rangordning:

l) Effektiva portföljer med låg risk,; mellan -1,39 och -0,93 procent

2) Naiva portfö1je~; 1,45 procent

3) Bankernas valutakombinationer; mellan 1,32 och 6,82 procent

4) Effektiva portföljer med hög risk; 7,03 och 11,67 procent.
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Beaktas även variationen i valutautvecklingen (i form av standardav
vikelsen) modifieras resultaten något. Tre av bankernas valutakorgar
har en lägre standardavvikelse än de effektiva portföljerna. En av
valutakorgarna har en lägre standardavvikelse än motsvarande naiva port
följ av samma valutor. Däremot har alla bankernas valutakorgar en lägre
standardavvikelse än genomsnittet av alla naiva portföljer med samma an
tal valutor. De effektiva portföljerna har alltid lägre standardavvik
else än de naiva, utom den effektiva portföljen med den högsta risknivån
som har en högre standardavvikelse än naiva portföljer med samma antal
valutor.

Hänsyn till variationer i valutautvecklingen ger a~ltså ett något för
månligare resultat för bankernas valutakorgar, framför allt i jämför
else med naiva portföljer med samma antal valutor. Den negativa skill
naden i medelvärden är dock större än den ibland förekommande positiva
skillnaden i standardavvikelse.

Valet av valutakombination kan alltså bli både bättre och sämre med en
formaliserad modell och parameterskattningar på historiska data, bero
ende på val av risknivå. En låg risknivå ger ett avsevärt bättre re
sultat och en hög risknivå ett avsevärt sämre resultat än slumpmässigt
valda valutakombinationer eller bankernas valutakombinationer för korg
lån.

Diversifiering och riskreducering

För bankernas valutakorgar är både den genomsnittliga valutautveckling
en och variationen i valutautvecklingen lägre ju fler valutor som in
går. För slumpmässigt valda portföljer med lika vikt är den genom
snittliga valutautvecklingen densamma, oavsett antalet valutor som in
går. Däremot minskar variationen i valutautvecklingen med antalet
valutor (se tabell 6:3C). För de effektiva portföljerna är det så att
fler valutor kan ge både sämre genomsnittlig valutautveckling och vari
ation i valutautvecklingen. Den effektiva portföljen med den lägsta
risknivån, den lägsta standardavvikelsen och den bästa valutautveck
lingen innehåller bara två valutor, NOK och FRF. Standardavvikelsen
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för NOK (i kombination med en liten andel FRF) var så låg att ytter
ligare diversifiering inte gav någon riskminskning (under perioden fram
till hösten 1977). Ett större antal valutor (med hög risk) ger inte
nödvändigtvis en lägre total risk än ett mindre antal valutor (med låg
risk). Bankernas stora andelar USD, som till stor del orsakat den
mindre fördelaktiga utvecklingen för korglånen, pekar på en annan ef
fekt. En stor andel aven valuta (med hög risk) kan vara riskfyllt
likaväl som att välja en valutakombination med ett fåtal valutor (med
hög risk).

Parameterskattningar för enskilda valutor och för kombinationer av

valutor

Ett del syfte med avhandlingen har varit att utröna om det går bättre
att skatta parametrar för en kombination av valutor än för enskilda
valutor och i vilken utsträckning detta beror på korrelationskoeffici
enternas stabilitet. De effektiva portföljer med låg risknivå som
tagits fram med historiska data ger alltså ett bättre framtida utfall
än bankernas valutakorgar eller ett slumpmässigt agerande trots att
dessa historiska data inte alltid är goda prognoser for framtida vär
den. Parameterskattningar i form av medelvärden, varianser och korre
lationskoefficienter, som använts som indata i modellen, är signifi
kant skilda från motsvarande värden under utfallsperioden. Undantagen
från detta är varianserna får GBP och NOK och korrelationskoefficien
ten mellan Jpy och FRF. Även för de kombinationer av valutor som in
går i de effektiva portföljerna, är medelvärden och varianser signifi
kant skilda åt mellan prognos och utfallsperiod.

I de effektiva portföljerna med låg risknivå betonas variansen på be
kostnad av medelvärdet. I portföljer med den lägsta risknivån beaktas
enbart variansen. De effektiva portföljerna med låg risknivå består
till nästan 80 procent av NOK, den valuta som genomgående haft en av
sevärt lägre varians än de sju övriga och ett stabilt medelvärde
(det femte räknat från det lägsta). Dessutom ingår FRF, med cirka 20
procent, som haft en något högre varians men en låg valutautveckling.
Båda dessa valutor har en lägre absolut valutautveckling under utfalls-
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perioden än under prognosperioden. Som visades i avsnitt 6.3 har NOK
och FRF även en hög negativ korrelation med' RBK, vilket innebär att de
sjunker i värde när RBK går upp och SEK sjunker i värde. Att de effek
tiva portföljerna lyckats så bra beror alltså på att det finns valutor,
NOK och FRF, som haft en stabilt låg utveckling i förhållande till SEK.
Därigenom blir korrelationskoefficienterna av mindre betydelse för vil
ken riskreduktion som kan uppnås.

Varför NOK och FRF har en stabil och låg utveckling i förhållande till
SEK och en negativ korrelation i förhållande till RBK är en fråga som
inte kan besvaras med analyser av enbart valutakurser. Den geografiska
belägenheten för NOK och det därmed sammanhängande stora handelsutbytet
förefaller dock vara mycket betydelsefylla. Enligt tabell 2:2 har FIM,
NOK och DKK de tre lägsta standardavvikelserna (av sjutton noterade
valutor) rår dagliga förändringar under perioden 1970-1981. Detta
stämmer väl överens med Browns (1979) indelning i geografiska valuta
zoner som är baserade på handelsberoende (se vidare kapitel 3). Bas
valutan har därmed en mycket stor betydelse (som redan konstaterats i
avsnittet om extern och intern risk) för hur valutarisken kan minskas.
En så låg risk kan uppnås genom att låna i en valuta inom zonen så att
ytterligare diversifiering utanför zonen ger en mycket liten ytterlig
are riskminskni~g.
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7 Val av valutakombination med beaktande
av räntekostnaden

7.1 KAPITLETS UPPLÄGGNING

Föregående kapitel behandlade val av valutakombination när enbart
valutautvecklingen på lånesumman beaktades. Effektiva portföljerna
med låg risk baserade på historiska data visade sig då ha ett bättre
framtida utfall än bankernas valutakorgar. De effektiva korgarna med
låg risk bestod huvudsakligen av valutor som haft förhållandevis höga
räntor. I kapitel 6 togs ingen hänsyn till räntekostnaden.

I detta kapitel tas även hänsyn till räntekostnaden för de olika valu
torna. I stället för att minimera valutaförändringen på lånebeloppet
(givet en viss risk) minimeras här den effektiva lånekostnaden. Den
effektiva lånekostnaden inkluderar (liksom i kapitel 5) både ränte
kostnad och valutautveckling.

Först ges en kortfattad beskrivning av hur Markowitz· generella modell
anpassats får att ta hänsyn ti l l räntekostnaden. Denna anpassning
jämförs med hur räntan behandlats i andra modeller. Därefter till
lämpas modellen på historiska data för hela undersökningsperioden och
för perioden fram till hösten 1977. De resulterande effektiva port
följerna, med hänsyn till ränta, jämförs med de effektiva portföljerna,
utan hänsyn till ränta, från kapitel 6.

Den effektiva lånekostnaden för bankernas korglån jämförs därefter med
den effektiva lånekostnaden för effektiva och· naiva portföljer av valu
tor. Till sist diskuteras hur resultaten påverkats av att hänsyn
tagits till räntekostnader.
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7.2 EN TILLÄMPNING AV MARKOWITZ' MODELL MED HÄNSYN TILL RÄNTA

Även detta kapitel tillämpas Markowitz· generella modell, dock inte
enbart på valutaförändringen på lånet utan på den effektiva kostnaden
för en viss valutakombination. Modellen anpassas på så sätt att valu
tafårändringen på lånebeloppet (XT-XO) byts ut mot den effektiva kost
naden får ett femårslån, som definierades i avsnitt 5.4, eT.

8
C = L x. C
T i=l ~ iT

Förväntan (E) och varians (v) för den effektiva lånekostnaden är då

8
= ~ x. E(C_

T
)

i=l ~ ~

i/j 1~

och liksom tidigare minimeras

z = 'AE + V

under restriktionen

8
L

i=l
X. = 1
~

X. > O
~ -

tidigare tillämpningar (se avsnitt 3.3) av Markowitz· modell beak
tas endast valutaförändringen på lånebeloppet. De författare som be
aktar räntekostnaden har utvecklat den generella modellen på olika
sätt. Lietaer (1971) behandlar räntan som ytterligare en osäker vari
abel (förutom valutakursen). Osäkerheten i räntan antas dock vara obe
roende av avkastningen. Gull (1975) och Soenen (1979A och B) behand
lar räntan som en förväntad respektive känd kostnad. Ingen hänsyn tas
till osäkerhet i räntekostnaden.
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Eftersom korglånen refinansieras varje halvår är räntekostnaden vid
upptagningstidpunkten känd endast ett halvår framåt, vilket betyder att
Gulls och Soenens lösning av problemet i det här fallet är orealistiskt.
Onl Lietaers modell används måste valutakursens utveckling och räntekost
nad antas vara oberoende (för att kunna formuleras som ett kvadratiskt
programmeringsproblem, se vidare avsnitt 3.3) Detta förefaller inte
heller realistiskt med tanke på eventuella Fisher-effekter eller kort
siktiga samband mellan räntor och valutakurser enligt den Keynesianska
skolan eller Chicago-skolan.

Genom att behandla den effektiva lånekostnaden för en valuta som en

osäker variabel undviks problemet med att behöva anta oberoende mellan
ränte- och valutautvecklingen. Eftersom den effektiva lånekostnaden
skattas på historiska data blir dessutom resultatet detsamma som om
ränte- och valutautvecklingen skattas var för sig som två osäkra vari
abler (om det varit möjligt att ta hänsyn till eventuellt beroende i
modellen). Detta kan som angavs i kapitel 5 liknas vid avkastningsbe
räkningen för aktieportföljer, där hänsyn t~s till både prisutveckling
och utdelning på aktierna.

Ett problem med den effektiva kostnaden är valet av kal kyl räntesats. I
kapitel 5 visades dock att valet av kal kyl räntesats påverkade de olika
valutorna på ett mycket likartat sätt och alltså inte är av någon större
betydelse tör valet av valutakombination. Liksom vid utvärderingen av
bankernas korglån (och med samma motivering) tillämpas här kalkylränte
satsen 15 procent. I övrigt gäller samma begränsningar som i kapitel 6.

7.3 EFFEKTIVA PORTFölJER AV VALUTOR MED HÄNSYN TILL RÄNTA

I kapitel 6 analyserades både effektiva portföljer för hela undersök
ningsperioden och för perioden fram till devalveringen hösten 1977 när
korglånen introducerades. Den senare analysen används därefter som prog
nos och utfallet de följande fyra åren som utvärdering. Samma princip
tillämpas i detta kapitel.
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Undersökningsperioden är dock väsentligt kortare eftersom räntedata en
bart har kunnat erhållas från början av 1975 för sju av valutorna. Rän
tedata för Jpy går enbart tillbaka från början av 1976. Jpy har på grund
av detta inte tagits med i analyserna av effektiva portföljer. I analy
ser som företagits f~r kortare ~erioder där Jpy kunnat ingå har valutan
inte kommit med i de på förhand effektiva portföljerna. Resultatet på
verkas därmed inte av att Jpy inte tagits med. Dessa analyser redovisas
inte i avhandlingen, för att -inte tynga framställningen alltför mycket.
I den jämförande utvärderingen av korglån, effektiva och naiva portföl
jer, baserad på utvecklingen efter devalveringen hösten 1977, ingår där-
emot JPY.

Effektiva portföljer med hänsyn till ränta för hela undersöknings

perioden

Undersökningen av effektiva kostnader för enstaka sexmånaderskrediter
respektive femårslån i kapitel 5 visade hur medelvärden förändrades och
standardavvikelserna reducerades för de olika valutorna när ett lån re
finansierats tio perioder och kostnaden slogs ut som en annuitet över
tiden. I tabell 7:1A visas effektiva portfå1jer som konstruerats på
basis av medelvärden och varianser för femårslån upptagna dagligen
750101-760830 och återbetalda 800101-810830. Se även figurerna 5:3A
och B samt tabell 5:3. Kostnaden har beräknats med 15 procents kalkyl
ränta och utan marginaler. Jpy ingår inte i analysen.

Alla valutor ingår i någon av de effektiva portföljerna, vilket bland
annat förklaras av ett stort antal negativa korrelationskoefficienter
(bilaga 7), elva stycken av totalt 21. GBP och NOK samvarierar båda ne
gativt med DEM, FRF, CHF och NLG medan USD är negativt korrelerad med
DEM, CHF och NLG. Detta innebär att alla valutor har minst två negativa
korrelationskoefficienter.

I den effektiva portföljen med den lägsta standardavvikelsen ingår alla
valutor utom USD och CHF. NOK, med den näst lägsta standardavvikelsen,
har den största andelen, nästan 40 procent. DEM, vars standardavvikelse
också är låg, ingår med 31 procent. FRF och NLG (även dessa valutor har
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låga standardavvikelser) ingår med 16 procent respektive 13 procent.
GBP har i och får sig den högsta standardavvikelsen, men har liksom NOK
fyra negativa korrelationskoefficienter och -ingår med 2 procent. USD,
som har haft den lägsta genomsnittliga effektiva kostnaden, tillkommer
vid den första hörnportföljen. USD:s andel ökar med högre risknivå och
den utgör så småningom den effektiva portföljen med den högsta risknivån.

TABELL 7: lA Exempel på effektiva portföljer (andelar av olika valutor i
tusendelar) samt medelvärden och standardavvikelser av den
procentuella årliga effektiva kostnaden (exklusive ~arginal)

för effektiva portföljer av femåriga lån och femåriga lån i
enskilda valutor återbetalda 8Q0101-810830

A GBP USD DEM FRF CHr NLG NOK m s

0,0 15 305 156 127 397 11 ,75 0,24

0,004 18 322 157 111 393 11 ,75 0,24

0,005 18 l 325 156 108 392 11 ,73 0,24

0,053 25 87 498 94 1 295 11 ,35 0,26

0,054 25 89 501 93 292 11 ,34 0,26

O, 11 16 205 613 l 165 10,93 0,32

0,12 16 216 622 146 10,89 0,33

0,195 11 301 682 6 10,57 0,40

0,2 10 301 684 10,55 0,40

0,21 4 316 680 10,52 0,41

0,22 323 667 10,49 0,41

0,885 469 531 10,30 0,53

0,9 475 520 5 10,29 0,54

l ,55 704 8 288 9,95 0,84

1,56 708 292 9,94 0,84

4,3 991 9 9,61 l ,30

4,4 1000 9,60 l ,32

m 14,17 9,60 10,92 11,45 10,78 12,11 12,31 11 ,62

s 2,49 1,32 0,62 0,89 l ,51 0,42 0,56 l ,12
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Effektiva portföljer med hänsyn till ränta för perioden fram till

hösten 1977

Med de data sqm här finns tillgängliga är det tyvärr omöjligt att göra
en analys över effektiva kostnader för femårslån före hösten 1977. I
tabell 7:18 visas effektiva portföljer av tvååriga lån baserade på sex
månaders rolloverkrediter, vilket kan sägas vara det bästa som går att
åstadkomma med tillgängliga data.

TABELL 7:1B Exempel på effektiva portföljer (andelar av olika valutor i
tusendelar) samt medelvärden och standardavvikelser av den
procentuella årliga effektiva kostnaden (exklusive marginal)
för effektiva portföljer av tvååriga lån och tvååriga lån i
enskilda valutor återbetalda 770101-770826

GBP USD DEM FRF CHF NLG NOK m s

0,0
0,005
0,006
0,02
0,021
0,09
0,093
0,095
0,1
0,2
2, 1

5

141
145

333

339

341
344
992

1000

100
99

97

43
42

7

5

3

482
486

488

54·3

545

652

656

656

656

8

150
151
147

2

267
263
263
271
268

8

8,36 0,46

8,34 0,46

8,31 0,46

7,09 0,48
7,05 0,48

5,15 0,57

5,08 0,58

5,06 0,58

5,04 0,58

2,36 1,77

2,33 1,79

m
s

2,33 10,83
l ,79 l ,81

8,93 6,46
1,81 0,96

8,22 9,59 10,20
1,51 1,42 0,96

8,08

1,47

I figurerna 7:1A och B och tabell 7:2 visas dessa effektiva kostnader
efter två år. Den effektiva kostnaden är framräknad på samma sätt som
i tabellerna 5:3 och 7:1A men med T=4. Jpy ingår inte i analysen. USD,
som hade det lägsta medelvärdet ror hela undersökningsperioden har här
den högsta genomsnittliga effektiva kostnaden. För GBP gäller det mot
satta förhållandet.
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FIGUR 7:1A och B Effektiva årliga kostnader för tvååriga lån, refinan
sierade med sexmånaders rolloverkrediter, upptagna
7~0101- 750826.. Beräknade med 15 procents kalkyl
ranta ..

I tabell 7:2 redovisas den effektiva kostnaden beräknad med tre olika
kalkylräntor. Kalkylräntans storlek ger även i denna analys mycket
likartade effekter för de olika valutorna. De effektiva portföljerna
är baserade på effektiva kostnader som beräknats med en kalkylränta på
15 procent.

De effektiva kostnaderna för den här del perioden är lägre än för hela
undersökningsperioden. Delvis på grund av att devalveringen hösten 1977
inte ingår, men också därför att räntekostnaderna stigit under senare
år. Medelvärdena för de effektiva portföljerna är också betydligt lägre
än i de tidigare analyserna, 8,36 procent för portföljer med den högsta
risken och så låg som 2,33 procent för portföljer med den högsta risken.
Standardavvikelserna är högre än för de effektiva portföljerna baserade
på femårslån.
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TABELL 7:2 Effektiva kostnader efter två år, beräknade med 15, 20
och 25 procents kalkylränta, n=236

VALUTA GBP USD DEM FRF CHF NLG NOK m

15% m 2,33 10,83 8,93 6,46 8,22 9~59 10,20 8,08

s 1,79 l ,81 1,81 0,96 ],51 1,42 0,96 1 ,47

20%
m 2,66 10,73 8,80 6,60 8,10 9,46 10,16 8,07

s '1, 72 l, -75 1,73 0,97 1,45 T,36 0,93 " ,24

25%
-m 2,98 10,64 8,67 6,73 7,99 9,34 10,12 8,07

s 1,65 1,70 1,66 0,98 1,,39 1,31 O,~l l,?O

Nio stycken negativa korrelationskoefficienter förekommer för de två
åriga lånen under perioden; FRF gentemot de övriga sex valutorna och
USD därutöver gentemot DEM, CHF och NLG. DEM och CHF förekommer inte
i de effektiva portföljerna. Av de andra fem ingår USD, FRF, NLG och
NOK i portföljen med lägst risk. Störst andel har FRF, 48 procent,
som har den näst lägsta variansen. NOK som har den lägsta variansen
av de enskilda valutorna ingår med 27 procent. USD och CHF har 10 pro
cent respektive 15 procent. GBP utgör den effektiva portföljen med den

högsta risknivån.

Jämförs tabellerna 7:1A och 7:1B ingår färre valutor i de tvååriga
portföljerna i tabell 7:1B. DEM och CHF ingår inte. GBP och USD har
i stort sett ombytta roller i analyserna. FRF har en högre andel i

tabell 7:18, medan NOK har en lägre andel och NLG:s andel är ungefär
lika stor som i tabell 7:1A. Förändringarna mellan de effektiva port
följerna för hela undersökningsperioden och portföljerna för delperi
oden fram till slutet av augusti 1977 är större ä:n mellan 'motsvarande

analyser i kapitel 6.



180

En jämförelse mellan effektiva portföljer med och utan hänsyn till ränta

Trots olikheterna i undersökningsperiodens längd kan det vara intressant
att jämföra hur de effektiva portföljernas sammansättning förändras när
räntekostnaden beaktas. Den mest slående likheten mellan tabellerna
6:1A och B respektive tabellerna 7:1A och B är att NOK och FRF alltid
förekommer i de effektiva portföljerna med den lägsta risknivån och att
de tillsammans har minst 55 procents andel. Detta har inte förändrats
trots att hänsyn tagits till räntan. NOK och FRF har i och för sig haft
relativt höga räntesatser, men variationen i räntorna (i form av stan
dardavvikelsen) har varit låg (se tabell 5:1). Tillsammans med den låga
variationen i valutautvecklingen har detta gett en låg variation i den
effektiva kostnaden.

Tabell 7:1B uppvisar överhuvudtaget en hel del likheter med tabell 6:1B.
Samma valutor ingår förutom NLG som tillkommit i tabell 7:1B. GBP utgör
portföljen med den högsta risken. USD och NOK har dock en mindre andel
och FRF en högre andel än i tabell 7:1B. Hänsyn till räntan har alltså
inte förändrat de på förhand effektiva portföljerna särskilt mycket,
trots att räntekostnaden (enligt kapitel 5) delvis kompenserar valuta
utvecklingen. De effektiva portföljer som jämförs med bankernas valuta
korgar och naiva portföljer, med avseende på utvecklingen av den effek
tiva kostnaden efter hösten 1977, är inte alltför olika de effektiva
portföljer utan hänsyn till ränta som användes i kapitel 6 för motsvar
ande jämförelse.

7.4 EFFEKTIVA PORTFöLJER, NAIVA PORTFöLJER ELLER KORGAR?

Utvärderingsperioden för den effektiva kostnaden av olika valutakombi
nationer är densamma som för bankernas valiutakorgar i kapitel 5. Vad
som jämförs här är de effektiva kostnaderna, uttryckta som en årlig
procentsats av det ursprungliga lånebeloppet, för en serie av hypotet
iska lån i olika valutakombinationer upptagna dagligen från och med
början av september 1977 fram till slutet av augusti 1981. Den effek
tiva kostnaden för lånen har beräknats fram till och med datum för
senaste räntebetalning, som alltså infaller mellan 810301 och 810830
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i och med att räntan betalas varje halvår. Precis som vid utvärderingen
av bankernas valutakorgar i figurerna 5:6A och B och tabell 5:4 erhålls
då en serie av lån som har refinansierats högst sju gånger och minst en
gång (T=1~2~ .•• ~7). Även här har en standardmarginal på 2 procent lagts
till vid beräkningen av de effektiva kostnaderna och den kalkylräntesats
som tillämpats är 15 procent.

I figurerna 7:2A och B visas utvecklingen av de effektiva kostnaderna
för de enskilda valutorna, motsvarande figurerna 5:6A och B för banker
nas valutakombinationer. Precis som i figurerna 5:6A och B har bryt
punkten mellan lån som finansierats olika antal gånger markerats med
vertikala streck. Lån som refinansierats sju gånger befinner sig längst
till vänster i figuren och lån som refinansierats en gång längst till
höger. Effekten av valutaförändring på lånen är, liksom i avsnitt 5.4,
beräknad som förändringen fram till senaste räntebetalning. Detta av
speglas i figuren. En kraftig valutaförändring som inträffat det sen
aste halvåret ger ett mönster som upprepas mellan alla de vertikala
strecken, även om mönstren jämnas ut för lån som refinanslerats ett an
tal gånger (se även avsnitt 5.4).

De effektiva kostnaderna får de enskilda valutorna liksom för bankernas
valutakorgar är betydligt mer variabla för lån som refinansierats ett
fåtal gånger. NOK har haft en mycket stabil utveckling även för nyligen
upptagna lån. USD visar en ständigt stigande kostnad, Jpy en mycket
variabel kostnad och GBP en förhållandevis hög kostnad utom får den sen
aste halvårsperioden. NLG, CHF, DEM och FRF har haft en förhållandevis
låg och minskande kostnad fram till mitten av den senaste halvårsperi
oden.

Effektiva portföljer med hänsyn till päntan under utvärderingsperioden

De effektiva portföljerna för utfallsperioden visas i tabell 7:3A. Där
anges liksom i tidigare tabeller även medelvärden och standardavvikelser
av de effektiva kostnaderna per år för de enskilda valutorna enligt
figurerna 7:2A och B. Korrelationskoefficienterna mellan de effektiva
kostnaderna för olika valutor återfinns i bilaga 7. Som konstaterades
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ovan har USD den högsta genomsnittliga effektiva kostnaden med 26,14

procent, därefter kommer GBP, Jpy och N,OK. Under det totala medelvär
det för a11 a valutorna li gger FRF, NLG, DEtv1 och CHF.

TABELL 7:3A Exempel på i efterhand effektiva portföljer (andelar av olika
valutor i tusendelar) samt medelvärden och standardavvikelser
~v den procerituella årliga effektiva kostnaden (inklusive
marginal) för effektiva portföljer av lån och lån i enskilda
valutor upptagna 770901-810230

GBP USD DEM FRF CHF NLG NOK Jpy m s

0,0

0,013

0,02

0,07

0,08

0,22,5

0,25

0,35

0,36

0,55

0,565

0,7

0,71

1 ,3

1,32

3,7

3,8

14,25

14,5

197 180 299 181 79 63 12,98 0,85

198 179 315 171 80 56 12,90 0,85

197 178' 329 166 79 49 2 12,82 0,85

_18_7__1_72__4_3_0__12_7__6_5 2__1_6 12,27 0,87

184 '69 445 119 63 18 12,16 0,87

_13_4__1_25__6_4_7__4__3_7 5_2 10,78 0,99

123 120 668 31 58 10,60 1 ,01

_7_7 99__7_40 3 8_1 9,84 1,12

72 97 747 83 9,75 1,13

_5 60_'__8_1_8 '_'_6 8,45 1 ,37

57 824 1'9 8,36 1,39

_5_0__8_31 1_1_9 8,21 l ,42

50 829 3 119 8,22 1,42

__2__73_5 14_4 11_8 7 ,02 1,79

732 149 118 6,98 1,81

_55_'6 4_4_3 2 4,94 2,90

550 450 4,90 2,92

8 992 4,23 3,82

1000 4,22 3,84

m
s

20,62 26,14

6,60 12,20

5,45 7 ,5'1

2,98 4,38

4,22 5,89 14,21 19,99

3,84 '4,20 1,32 11,44

13,00

5,87

Standardavvikelsen för de effektiva kostnaderna är störst för USD och
JPY. Även GBP har en förhållandevis hög standardavvikelse, medan NOK
har en standardavvikelse som är mycket låg i förhållande till de övriga

valutorna.
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Alla valutor utom NLG ingår i de effektiva portföljerna och av dessa sju
ingår alla utom Jpy i den effektiva portföljen med den lägsta risken.
CHF som utgör portföljen med den högsta risken ingår även i de effektiva
portföljerna med låg risk. Den utgår ur de effektiva portföljerna under
två mellansegment av effektiva portföljer för att sedan återkomma i port
följen med hög risk. NOK har en mycket låg andel. Sammansättningen av
de i efterhand effektiva portföljerna är relativt lik sammansättningen
av de i efterhand effektiva portröljerna i kapitel 6 framför allt för
effektiva portrö1jer med låg risk. Lika många och samma valutor ingår
de effektiva portföljerna och andelarna är av ungefär samma storleks
ordning. Hänsyn till ränta betyder inte att de effektiva portföljernas
sammansättning förändras radikalt varken för de i förväg effektiva port
följerna eller för de i efterhand konstaterat effektiva portföljerna.

Den internationella Fisher-effekten under utvärderingsperioden

Om utvecklingen för de effektiva kostnaderna jämförs med utvecklingen
för valutakurserna utan hänsyn till räntekostnaden i tabell 6:3A, kan
det konstateras att de valutor som haft en negativ genomsnittlig valuta
kursförändring under perioden, DEM, FRF, CHF och NLG, är samma valutor
som haft de lägsta effektiva kostnaderna. Rangordningen är dock inte
densamma. CHF och FRF har bytt plats. FRF hade den lägsta valutaut
vecklingen, men har den högsta effektiva kostnaden av dessa fyra valu
tor.

Valutan med den högsta effektiva kostnaden, USD, hade också den högsta
genomsnittliga valutautvecklingen. Jpy och GBP kom på andra och tredje
plats när det gällde ofördelaktig valutautveckling och har även höga
effektiva kostnader, även om den inbördes rangordningen mellan de två
är den omvända. NOK är på fjärde plats både vad avser sämsta valuta
utveckling och högsta effektiva kostnaden.

Skillnaden mellan effektiva kostnader och valutautvecklingen kan för
klaras med ränteutvecklingen för perioden, som visas i tabell 7:38,
även om kombinationseffekter av ränte- och valutautveckling och utjäm
ningseffekter över tiden vid diskonteringen något komplicerar :bi1den.
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(I tabellen visas även medelvärden och standardavvikelsen av räntesatser
för perioden 750101-770826.)

TABELL 7:3B Medelvärden och standardavvikelser av räntesatsen för sex
månaders eurokrediter 750101-770826 respektive 770827-810230

VALUTA GBP USD DEM FRF CHF NLG NOK Jpy m

750101- m 13,19 6,94 4,97 10,86 3,68 6,62 9,07 6,77 7,76770826
n=776 s ·2,03 1,01 0,80 1,94 1,62 2,12 1,83 0,46 1,48
(JPY, n=416

770827- m 12,81 10,92 6,11 11 ,70 3,37 8,,12 11 ,93 6,95 8,99
810230 s 3, 19 3,58 2,47 1,73 2,14 2,51 2,03 3,04 2,59n=1444

Genomsnitten av räntesatserna för de enskilda valutorna varierar mellan
3,37 procent (CHF) och 12,81 procent (GBP). Genomsnittet av de effek
tiva kostnaderna för de enskilda valutorna varierar mellan 4,22 procent
(CHF) och 26,14 procent (USD), ~n avsevärt större spridning. För NOK
och FRF går valutaeffekten "i rätt riktning". Både FRF och NOK har en
räntekostnad som ligger över det totala genomsnittet för alla valutorna
och en negativ valutautveckling som ligger under genomsnittet för alla
valutorna.

CHF, DEM och NLG har låga räntesatser som ligger under det totala genom
snittet och dessutom en fördelaktigt låg valutautveckling som ligger
under genomsnittet. I dessa fall förstärker valutaförändringarna effek
ten av de låga räntorna.

Jpy har i och för sig en låg räntekostnad och en hög valutautveckling.
Valutautvecklingen är dock mycket kraftigare än vad ränteski11naderna
indikerar, så att den resulterande effektiva kostnaden ligger betydligt
högre än genomsnittet för alla valutorna. GBP och USD har de högsta
räntesatserna och dessutom har båda en hög valutautveckling. Även detta
exempel på att valutautvecklingen förstärker skillnaden i kostnad mellan
olika valutor snarare än att jämna ut den.
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Inte heller under den delperiod som utvärderingsperioden omfattar kan
den internationella Fisher-effekten anses styrkt. Tre valutor av åtta
har i och för sig en hög ränta och låg valutautveckling eller tvärtom
(FRF, NOK och Jpy), vilket ger ett visst stöd för Fisher-effekten.
Valutaeffekterna för FRF och Jpy är dock betydligt större än vad som in
dikeras av räntedifferentialerna och den resulterande effektiva kostna
den ligger långt från genomsnittet för alla valutorna. För fem valutor
av åtta går effekten åt motsatt håll. En låg ränta och en låg valuta
utveckling (CHF, DEM, NLG) eller en hög ränta och en hög valutautveck
ling (GBP och USD).

Utfall av effektiva portföljer med hänsyn till räntor~ baserade på data

fram till hösten 1977

De effektiva korgarna i tabell 7:1B är baserade på effektiva kostnader
efter två år för lån refinansierade med sexmånaders rolloverkrediter. I
tabell 7:3C ges utfallet för dessa effektiva portföljer. Mönstret från
den tidigare jämförelsen av prognos och utfall känns igen. De i förväg
effektiva portföljerna med en låg risknivå har ett utfall som ligger re
lativt nära prognosen. Portföljerna med hög risk (och en hög standard
avvikelse) har ett utfall som ligger långt ifrån prognosen.

De effektiva portföljerna med låg risk har ett högre medelvärde för ut
fallet än för prognosen. Till detta bidrar att det i utfallsanalysen
ingår en 2-procentig marginal som inte ingick i prognosen. När hänsyn
tas till detta är utfallet av medelvärdet mycket nära prognosen. Även
om marginalen frånräknas för utfallet är medelvärdena signifikant
skilda åt.

De effektiva portföljerna med hög risk har ett utfall som är mycket
sämre än prognosen. Med en hög risk förefaller det naturligt att ut
fallet kan ligga långt ifrån prognosen, även om utfallet inte nödvändigt
vis behöver vara högre än prognosen.

Medelvärden och standardavvikelser är signifikant skilda åt, på en-pro
cents nivå, för prognos och utfall av de effektiva portföljerna. Även
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TABELL 7:3C Medelvärden och standardavvikelser av den effektiva kostnaden
per år .. Prognos och utfall för effektiva portföljer

750101-770826 770901-810830

Hörn- Valutakom- Prognos Utfall

A portföl j bination l m s m s

0,0 2,4,6,7 8,36 0,46 10,91 l ,73

0,005 2,4,6,7 8,34 0,46 10,86 l ,75

2
0,006 1,2,4·,6,7 8,31 0,46 10,91 l ,77
0,02 1,2,4,6,7 7,09 0,48 11 ,97 2,39

3
0,021 1,2,4,7 7,05 0,48 11 ,99 2,42
0,09 1,2,4,7 5, 15 0,57 12,06 4,16

4
0,093 l ,2,4 5,08 0,58 12,05 4,24
0,095 l ,2,4 5,06 0,58 12,04 4,26

5
O, 1 l ,4 5,04 0,58 12,06 4,31
0,2 l ,4 2,36 l ,77 20,52 6,56

6
2,1 2,33 l ,79 20,62 6,60

l=GBP 2=USD 4=FRF 6=NLG 7=NOK

utfall och prognos för medelvärden och standardavvikelser av de enskilda
valutorna (enligt tabellerna 7:1B och 7:3A) är signifikant skilda åt
(utfallet har då korrigerats för marginalen). Även korrelationskoeffi
cienterna är signifikant skilda åt under prognos och utfallsperiod utom
för CHF/USD och NOKjUSD. Totalt sett har också medelvärden och standard
avvikelser i snitt varit olika under prognos och utfallsperiod. Det totala
medelvärdet ~r 3 (korrigerat för marginalen) procentenheter högre under
utfallsperioden. En del av detta förklaras av att räntesatserna under
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utfallsperioden varit cirka l 1/4 procentenhet högre (enligt tabell 7:30).
Standardavvikelserna är avsevärt högre under utfallsperioden.

Beaktas i stället rangordningen mellan medelvärden och standardavvikel
ser erhålls samnB resultat som för motsvarande analys i avsnitt 6.4.
Rangordningen mellan standardavvikelserna är förhållandevis stabil.
Medelvärdenas rangordning förändras avsevärt mellan prognos och utfall.
Även rangordningen mellan korrelationskoefficienter är instabil. Noll
av fem och två av fem korrelationskoefficienter hamnar i lägsta respek
tive högsta kvartilen i både utfalls- och prognosperiod.

Bankernas valutakorgar jämförda med effektiva portföljer

Utfallet av de effektiva kostnaderna för bankernas korglån redovisades
i tabell 5:4. Det visas grafiskt i figur 7:3A tillsammans med utfallet
av de effektiva kostnaderna för enskilda valutor, utfallet av effektiva
portföljer och i efterhand effektiva portföljer.

Om de effektiva portföljerna (liksom i kapitel 6) representeras av port
följer som ligger i början av varje segment, strax efter en hörnportfölj
(och den enskilda valuta som utgör portföljen men den högsta risken ute
sluts) har alla effektiva portföljer en lägre genomsnittlig effektiv
kostnad än var och en av bankernas valutakorgar. Standardavvikelserna
för de två effektiva portföljerna med den högsta risken är högre än
standardavvikelserna för fem av bankernas valutakorgar. De tre effek
tiva portföljerna med låg risknivå har däremot lägre standardavvikelse
än fem av bankernas valutakorgar. De effektiva portföljerna som base
rats på effektiva kostnader har alltså ett ännu bättre utfall jämfört
med bankernas valutakorgar än de effektiva portföljer som baserats en
bart på valutautvecklingen.

Utfall av naiva portföljer

I tabell 7:30 redovisas utfallet av naiva portföljer med två till åtta
valutor och även utfallet för de enskilda valutorna. I tabellen redo-



m

28

26 e USD

24

22

20

18

16

14

12

OSHB
eNOK

O PKB 3

12

OUPB OSEB
OSPB

OSUp()GöB

eJPY

c::o
~

10

8

6

4

2

/
Effektiva portföljer
under utfallsperioden

eFRF

e NLG

CHF

Utfall av effektiva ~ortfö1jer baserade på data
fram till hösten 1977. 1-6 representerar hörn
portföljer

. , , , , , , , , , 'i ') s
o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

FIGUR 7:3A Medelvärden och standardavvikelser av den effektiva lånekostnaden per år för enskilda valutor,
bankernas valutakorgar och effektiva portföljer, under perioden 770901-810830



190

visas enbart max- och minvärden av standardavvikelser respektive medel
värden för portföljer av olika storlek och vilka valutor som ingår i
dessa portföljer. Standardavvikelser och medelvärden för alla naiva
portföljer under utfallsperioden redovisas i bilaga 8. I tabell 7:30
redovisas även, liksom i motsvarande tabell i föregående kapitel, tabell
6:3C, hur variationsbredden för medelvärdet och den genomsnittliga stan~

dardavvikelsen reduceras när antalet valutor i de naiva portföljerna ök~r.

Reduktionen i variationsbredd och standardavvikelse visar ungegär samma
mönster som i tabell 6:3C och även storleksordningen på variationsbred
derna för medelvärdet och de genomsnittliga standardavvikelserna är
någorlunda lika trots att denna analys omfattar den årliga effektiva
kostnaden och inte enbart valutaeffekten på lånen. För de enskilda
valutorna är det som tidigare konstaterats fortfarande USO som har det
högsta medelvärdet och NOK som har den lägsta variationen. Nu har dock
CHF det lägsta medelvärdet (FRF utan hänsyn till räntan) och USO den
högsta variansen (JPY utan hänsyn till räntan).

Bankernas vaZutakorgar jämförda med naiva portföZjer

I figurerna 7:3B-G visas medelv~rden och standardavvikelser av den ef
fektiva kostnaden för i efterhand effektiva valutakorgar, utfall av på
förhand effektiva valutakorgar, naiVa~portföljer av olika storlek och
bankernas valutakorgar. I de olika figurernas visas naiva portföljer
och bankernas valutakorgar av e~ viss storlek, alltså med ett visst an
tal valutor.

I tabell 7:30 jämförs bankernas valutakorgar med naiva portföljer med
samma valutor och med naiva portföljer av samma storlek. Jämförs ban
kernas valutakorgar med naiva portföljer med samma valutor är medelvär
den och standardavvikelser alltid lägre för de naiva portföljerna utom
för Sundsvallsbankens korg som ju har samma viktsystem som en naiv
portfölj. Även med avseende på den effektiva kostnaden hade det allt
så varit bättre att ha lika vikt för valutorna än något av bankernas
viktsystem.
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TABELL 7:30 Max- och minvärden av medelvärden och standardavvikelser av
naiva portföljers effektiva kostnader för lån upptagna
770109-810830

m s

Anta1 Antal Min Max Ge- Varia- Re- Max Min Ge- Re-
va1u- part- norn- tions- duk- nom- duk-
tor följer snitt bredd tion snitt tian

8 4,22 26,14 13,00 21,92 12,20 l ,32 5,87

(5) (2 ) (2) (7)

2 28 4,83 23,38 13,00 18,55 -15% 10,46 1,60 4,33 -26%

(35) (12 ) (28) (37)

3 56 5,19 22,25 13,00 17,06 -22% 7,13 1,86 3,42 -42%

(356) (128) (278) (157)

4 70 5,77 20,24 13,00 14,47 -34% 5,28 1,10 2,81 -52%

(3456)(1278) (2578) (1234)

5 56 8,61 17,69 "13,00 9,08 -59% 3,81 0,99 2,34 -60%

(34568)(12478) (23578)(12345)
(12456)

6 28 9,55 15,73 13,00 6,18 -72% 2,83 0,94 2,04 -65%

(345 (124 (123 (124
678) 678) 578) 567)

7 8 11,13 14,26 13,00 3,13 -86% 2,03 0,99 l ~78 -70%
(1345 (1234 (1235 (1234
678) 678) 678) 567)

8 13,00 13,00 13,00 ° -100% i ,52 1,52 l ,52 -74%

(N-n!)n! N=8 = totala antalet valutor, n=anta1et valutor i portföljen

2 l=GBP, 2=USO, 3=DEM, 4=FRF, 5=CHF, 6=NLG, 7=NOK, 8=JPY
Valutor som ingår i den naiva portföljen med ovanför angivet max
eller minvärde.
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TABELL 7:3E En jämförelse mellan bankernas valutaportföljer och
naiva portro1jer

m
Nai va port- Na i va port- *5följer med följer med

Antal Valuta- samma va- samma antal 3 4
va1u- kombi- lutor valutor Kvadrant

Bank tor nation ffi s m s m s 2 l 3 4

SUB 2 2,3 15,79 5,17 15,79 5,17 13,00 4,33 4 4 17 2

SEB 3 2,3,6 14,45 3,75 12,49 2,51 13,00 3,42 8 12 32 4

SPB 3 2,3,6 13,54 ~,16 12,49 2,51 13,00 3,42 7 15 22 12
GöB 3 2,3,5 15,49 5,73 11 ,94 3,82 13,00 3,42 10 5 41 O

SHB 6 l ,2,3, 15,11 1,38- 13,31 0,96 13,00 2,04 O 3 6 19
4,6,7

PKB 6 1,2,3, 13,09 1,,27 11 ,64 1,07 13,00 2,04 11 4 11
4,5,6

UPB 6 2,3,4, 14,49 2,91 13,20 2,)0 13,00 2,04 6 O 22 O
6,7,8
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Jämförs naiva portföljer med samma valutor som bankernas valutakombina
tioner med genomsnittet av naiva portföljer med sarrma antal valutor som
bankernas valutakombinationer, kan valutavalet, oberoende av viktsystem,
utvärderas. Tre av bankernas valutakombinationer (Sundsvallsbanken,
Svenska Handelsbanken och Uplandsbanken) har ett sämre än slumpmässigt
val av valutor, både med avseende på medelvärde och standardavvikelse
för den effektiva kostnaden. Fyra (SE-banken, Sparbanken, Götabanken
och PKbanken) har ett bättre än slumpmässigt val av valutor.

Den kombinerade effekten av valutaval och viktsystem är sådan att ingen
av bankerna lyckats komma under medelvärdet av den effektiva kostnaden
aven naiv portfölj, 13 procent. PKbanken ligger mycket nära och har en
standardavvikelse som är lägre än genomsnittet får naiva portföljer med
sex stycken valutor. Även Svenska Handelsbankens korg har en lägre
standardavvikelse än vad de naiva portfåljerna med sex valutor i genom
snitt har haft, men har å andra sidan ett medelvärde som är betydligt
högre. En analys av dominansen mellan bankkorgar och naiva portföljer
av samma storlek enligt det förra kapitlet ger ett avsevärt sämre resul
tat för bankernas valutakorgar. Alla bankernas valutakorgar utom PK
bankens domineras av fler naiva portföljer än de dominerar.

De naiva portföljerna är alltså bättre än bankportföljerna. När det
gäller val av antal valutor konstaterades i kapitel 5 att bankkorgarna
med ett större antal valutor i genomsnitt alltid hade lägre standard
avvikelse och lägre medelvärde än bankkorgar med lägre antal valutor.
Jämförs bankkorgarna med den naiva"portföljen med åtta valutor domine
rar den naiva portföljen alla bankernas valutakorgar utom PKbankens som
har en lägre standardavvikelse (men ett något högre medelvärde).

Effektiva portföljer jämförda med naiva portföljer

I tabell 7:3F jämfårs de effektiva portföljerna i början av varje nytt
segment, det vill säga strax efter en hörnportfölj, med naiva portföljer
av samma storlek. De effektiva portföljerna har alltid ett avsevärt
lägre medelvärde än de naiva portföljerna med samma valutor, men har
däremot högre standardavvikelse {utom för den effektiva portföljen med
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den högsta (~) risknivån). Viktsystemet för de effektiva portföljerna
ger alltså bättre medelvärde, men sämre standardavvikelse än lika vikter.

TABELL 7:3F En jämrörelse mellan effektiva portföljer och naiva port-
följer

m
Naiva port- Naiva port- *sföl jer med föl jer med 3 4

Antal Valuta- samma va- sa.nma antal

valu- komb;- lutor valutor Kvadrant

A tor nation m s m s m s 2 l 3 4

0,0 4 2,4,6,7 10,91 1,73 13,44 1 ,63 13,00 2,81 9 54 O 15

0,006 5 1,2,4,6,7 10,91 l ,77 14,87 1 ,08 13,00 2,34 12 32 O 12

0,021 4 1,2,4,7 11 ,99 2,42 17 ,12 l ,71 13,00 2,81 O 5 9 56

0,093 3 1,2,4 12,05 4,23 18,09 2,03 13,00 3,42 26 9 21 O

O, l 2 1,4 12,02 4,31 14,06 4,63 13,00 4,33 4 14 10 O

Valutavalet är däremot sämre för alla de effektiva portföljerna än ett
slumpmässigt val, med avseende på medelvärden, inte med avseende på stan
dardavvikelser.

Den kombinerade effekten av valutaval och viktsystem ger de effektiva
portföljerna genomgående lägre medelvärden än en slumpmässig portfölj.
Dessutom har de effektiva portföljerna lägre standardavvikelser än de
naiva portföljerna med samma antal valutor. Detta bekräftas av dominans
analysen. I tre av fem fall dominerar de effektiva portföljerna fler
naiva portröljer än de domineras av.

7.5 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Användbarheten aven formaliserad modell

Om medelvärdet av den effektiva lånekostnaden per år används som utvär
deringsmått, gäller följande:

l) Effektiva portföljer; mellan 10,91 och 12,02 procent per år
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2) Naiva portföljer; 13,00 procent per år

3) Bankernas valutakombinationer; mellan 13,09 och 15,79 procent
per år.

Samma rangordning gäller även när hänsyn tas till standardavvikelser för
de effektiva kostnaderna. De effektiva portföljerna baserade på effek
tiva kostnader har ett ännu bättre utfall jämfdrt med naiva portföljer
och bankernas valutakorgar än de effektiva portföljerna baserade enbart
på valutautvecklingen. Även de effektiva portföljerna med en hög risk
nivå har nu ett bättre genomsnittligt utfall än naiva portfdljer eller
bankernas valutakorgar. Bankernas valutakorgar har även ett något sämre
utfall jämfört med naiva portföljer än i föregående kapitel.

Räntekostnadens betydeZse

I de effektiva portföljerna i tabell 7:1B ingår 65-75 procent FRF och
NOK. NOK ingår som mest med 27 procent. I de effektiva portföljerna
med låg risknivå i kapitel 6 ingick (enligt tabell 6:1B) NOK och FRF med
96-100 procent. FRF ingick som mest med 20 procent. Det är samma valu
tor som dominerar de effektiva portföljerna med ett lyckat utfall (även
om deras inbördes roller är ombytta) trots att dessa två valutor enligt
tabell 7:38 hade de näst högsta räntesatserna (utom GBP) under både prog
nos och utfallsperiod. Den höga räntekostnaden har alltså inte motver
kat den fördelaktiga valutautvecklingen tillräckligt mycket för att ra
dikalt förändra NOK och FRF:s betydelse i prognosen eller förvärra ut
fallet.

FRF har dock en helt dominerande ställning (tvärtemot kapitel 6), vilket
är av avgörande betydelse för det lyckade utfallet. De båda valutorna
har haft likartade räntekostnader, men FRF en betydligt fördelaktigare
valutautveckling (både under prognos- och utfallsperiod) och därmed en
lägre effektiv kostnad. Under prognosperioden hade både FRF och NOK den
lägsta standardavvikelsen i den effektiva kostnaden. Eftersom standard
avvikelsen i räntekostnad för båda valutorna var relativt hög, torde or
saken till detta vara en låg variation i valutautvecklingen. Eftersom
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FRF förutom en låg variation även haft en låg genomsnittlig utveckling
för den effektiva kostnaden (orsakad aven fördelaktig valutautveckling)
kom den att dominera de effektiva portföljerna.

Även när hänsyn tas till räntekostnaden är det möjligt att med historiska
data identifiera effektiva portföljer som fått ett bättre framtida utfall
än naiva portföljer eller bankernas valutakorgar, trots att prognoserna
för den effektiva lånekostnaden i olika valutor och för effektiva port
följer av valutor varit signifikant skild från utfallet. Varianserna av
de effektiva lånekostnaderna har dock (liksom varianserna av valutautveck
lingen) haft en tämligen stabil inbördes rangordning. FRF hade i progno
sen en mycket låg variation och låg effektiv lånekostnad. Under utfalls
perioden hade FRF en något mer variabel och något mindre låg effektiv
kostnad, som dock var tillräckligt låg för att ge ett betydligt bättre än
slumpmässigt utfall.

Bankernas valutakombinationer har haft ett sämre utfall när hänsyn tas
till räntan. Orsaken till detta är först och främst de stora andelarna
av USD. USD har förutom den ofördelaktigaste valutautvecklingen haft en
relativt hög ränta, vilket resulterat i den högsta effektiva kostnaden.

Slutsatserna från föregående kapitel (avsnitt 6.5), om diversifiering
och riskreducering respektive parameterskattningar för enskilda valutor
och kombinationer av valutor, förändras inte när hänsyn tas till räntan.
Två valutor med låg variation ger fortfarande mindre risk än fler valu
tor med hög variation. Därigenom är korrelationskoefficienternas stor
lek av mindre betydelse. De är dessutom instabila och är därmed inte
så betydelsefulla för att kunna erhålla bättre skattningar av utveck
lingen för kombinationer av valutor än för enskilda valutor.
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8 Diskussion och utblick

8.1 DEVALVERINGARNA 1981 OCH 1982

Utvärderingsperioden i kapitel 5, 6 och 7 sträcker sig enbart fram till
slutet av augusti 1981. Sedan dess har SEK devalverats med sammanlagt
26 procent, 10 procent i september 1981 och 16 procent i oktober 1982.
Detta innebär att riktvärdet får riksbanksindex vid den första deval
veringen höjdes från 100 till 111 och vid den andra till 132 (Sveriges
Riksbank, 1982). Dessutom har USD, Sveriges största lånevaluta, sedan
augusti 1981 ökat med ytterligare 8 procent gentemot SEK, totalt cirka
40 procent fram till mitten av oktober 1982. För att utröna hur detta
påverkar resultaten har en begränsad uppdatering gjorts.

I figurerna 8:1A och B visas en uppdatering av figurerna 2:3A och B
samt figurerna 2:1A och B. De vänstra delarna av figuren (till vänster
om brottet på den horisontella axeln) är en fortsättning på de femåriga
valutaförändringarna i figurerna 2:3A och B och visar den procentuella
valutaförändringen på femåriga lån i olika valutor upptagna 760901
771015 och återbetalda 810901-821015. Den kraftiga uppgången i början
av perioden markerar devalveringen i september 1981. Nedgångarna som
följer är ett resultat av devalveringarna 1977. De femårslån som upp
togs efter devalveringarna 1977 och återbetalades innan devalveringen
i oktober 1982 (upptagna 770827-771006) hade en förhållandevis låg
valutautveckling. Tyvärr är den perioden mycket kort, uppgången där
efter markerar alltså devalveringen 1982.

Den högra delen av figurerna 8:1A och B (till höger om brottet på den
horisontella axeln) visar den procentuella valutaförändringen fram
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till och med 821015 för lån upptagna 771016-821015. Dessa lån är upp
tagna inom den senaste femårsperioden och inte återbetalda ännu. Den
högra delen av figuren är en uppdatering av figurerna 2:1A och B.

Valutautvecklingen på långfristiga lån har tagit ny fart under 1981 och
1982. På de femåriga lån som återbetalats under slutet av 1981 och
första halvåret 1982 förekommer valutaförändringar på upp emot 90 pro
cent (CHF). I den högra delen av figuren kan till exempel också utläsas
att alla lån i USD som upptogs före mitten av maj 1981 och ännu (mitten
av oktober 1982) inte återbetalats har haft en valutautveckling på
minst 50 procent av lånebeloppet. Lån i USD upptagna under 1979 och
1980 har ökat med så mycket som 70-80 procent.

I tabell 8:1A ges medelvärden och standardavvikelser för den procentu
ella valutautvecklingen på lån i olika valutor upptagna dagligen
770901-821015 (efter devalveringen hösten 1977). På de lån som upp
tagits sedan mer än fem år tillbaka (770901-771015) går valutaföränd
ringen fram till återbetalningsdagen efter fem år. För lån som upp
tagits därefter går valutaförändringen fram till 821015. Detta mot
svarar i figurerna 8:1A och B den högra delen av figuren plus en och
halv månad (längst till höger) av den vänstra delen av figuren.

Liksom under den kortare utvärderingsperioden i tabell 6:3A har FRF
den bästa och USD den sämsta valutautvecklingen. I tabell 8~lA anges
också förändringen i medelvärde jämfört med tabell 6:3A. USD har ökat
mest, 39,45 procentenheter och FRF minst, 14,54 procentenheter. I
genomsnitt har alla åtta valutorna ökat med 26,44 procentenheter,
cirka 6 procent mindre än riktvärdet för riksbanksindex. Även NOK har
ökat betydligt mindre än riktvärdet för riksbanksindex, 15,10 procent
enheter och har den näst bästa valutautvecklingen, 15,57 procent. GBP,
DEM, Jpy, FRF och NOK har ökat ~indre än devalveringarna. För FRF och

N~K är detta en stabil tendens, då de redan tidigare (avsnitt 6.3) visat
sig ha en negativ samvariation med RBK och gått ned när SEK varit svag.
FRF och NOK har också de lägsta standardavvikelserna.

Med en lite längre utvärderingsperiod framstår FRF och NOK i ännu högre
grad som fördelaktiga lånevalutor, med avseende på valutautvecklingen,
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TABELL 8:1A Medelvärden och standardavvikelser av den procentuella valuta-
förändringen fram till 821015 (eller som mest fem år framåt)
för lån i enskilda valutor1 upptagna 770901-821015, ~~1 845

VALUTA GBP USD DEM FRF CHF NLG NOK Jpy

m 31 ,29 56,38 26,21 5,25 32,12 26,27 15,57 30,05

(ökning (+26,86) (+39,45) (+31,55) (+14,54) (+33,38) (+33,41) (+15,10) (+17,29)
jämfört
med ta-
bell
6:3A)

s 10,38 18,99 6,38 5,38 11 ,37 6,29 5,63 14,52

TABELL 8:1B Medelvärden och standardavvikelser av den procentuella valuta
förändringen på bankernas va1utakorgarl för utfallsperioden
i tabell 8: 1A

BANK ANTAL VALUTOR VALUTAKOMBINATION m (ökning jäm-~ s
fört med ta-
bell 6:30)

SUB 2 2,3 41 ,29
SEB 3 2,3,6 39,17

SPB 3 2,3,6 37,83
GöB 3 2,3,5 42,77
SHB 6 1,2,3,4,6,7 31 ,25
PKB 6 1,2,3,4,5,6 32,72
UPB 6 2,3,4,6,7,8 29,60

(+35,49) 11,08
(+35,48) 9,98
(+35,16) 9,38
(+35/,95) 12 ,12

(+28,77) 7,72
(+31,40) 7,64
(+26,65) 7,81

TABELL 8:1C Medelvärden och standardavvikelser av effektiva portfö1jer1
(enligt tabell 6:1B) för utfallsperioden i tabell 8:1A

ANTAL VALUTOR VALUTAKOMBINATION m (ökning jämfört med s
tabell 6:3E)

2 4,7 13,61 (+15,00) 4,54
3 2,4,7 13,68 (+15,07) 4,54

4 1,2,4,7 14,81 (+15,74) 4,75

3 1,2,7 33,52 (+26,49) 10,15

2 l ,2 45,84 (+34,17) 13,93

1 En naiv portfölj med åtta valutor ger; m = 27,89 och s = 6,93
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och de effektiva portföljerna med stora andelar av dessa valutor är
ännu mer överlägsna bankernas valutaportföljer. I tabellerna 8:18 och
C visas medelvärden och standardavvikelser av valutaförändringen på
bankernas korglån och de effektiva portföljerna utan hänsyn till ränta
enligt kapitel 6. Även i dessa tabeller visas ökningen i medelvärde
jämfört med motsvarande tabeller i kapitel 6. Den genomsnittliga va1u
taförändringen på korglånen varierar nu mellan 42,77 procent (Gö8) och
29,60 procent (UPB). Korgen med den högsta valutautvecklingen har ökat
mest, 35,95 procentenheter och korgen med den lägsta valutautvecklingen
har ökat minst, 26,65 procentenheter. Fortfarande har korgarna med ett
större antal valutor en bättre valutautveckling (och även lägre stan
dardavvikelser) och skillnaden är större, cirka 10 procentenheter mot
tidigare 2 procentenheter. Rangordningen mellan korgarna med sex valu
tor har förändrats, även om deras medelvärden är förhållandevis lika.

De tre effektiva portföljerna med lägst risk är nu avsevärt mycket
bättre än bankernas valutakorgar både med avseende på genomsnittlig
valutautveckling och variationen i valutautveckling. Medelvärdet har
endast ökat med 15-16 procentenheter (även den fjärde hörnportföljen
har nu ett bättre medelvärde än fem av valutakorgarna). De effektiva
portföljerna med låg risk har en genomsnittlig valutautveckling som
ligger under hälften av den genomsnittliga valutautvecklingen för ban
kernas valutakorgar. En naiv portfölj av åtta valutor skulle under
den längre utvärderingsperioden haft en genomsnittlig valutautveckling
på 27,89 procent och en standardavvikelse på 6,93 procent. En sådan
portfölj hade dominerat alla bankernas valutakorgar och dominerats av
de tre effektiva portföljerna med lägst risknivå.

I denna uppdatering har ingen hänsyn tagits till räntekostnaden.
tidigare kapitel har konstaterats att valutor med en hög valutautveck
ling också haft en hög effektiv kostnad och att lånevalutor med en
fördelaktig valutautveckling haft en låg effektiv kostnad trots höga
räntekostnader. Valutautvecklingen snarare än räntekostnaden har
varit utslagsgivande. Skillnaden i valutautveckling mellan valutor
under den kortare utvärderingsperioden, i kapitel 6 tabell 6:3A, var
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betydligt mindre än under den längre utvärderingsperioden i tabell 8:1A
(cirka 25 procentenheter jämfört med 50 procentenheter). I synnerhet
har USD ökat avsevärt mer än de övriga och NOK och FRF minskat avsevärt
mer än de övriga. Detta torde innebära att även om hänsyn tas till
räntan kommer de effektiva portföljerna att vara ännu bättre än de naiva,
och de naiva portföljerna bättre än bankernas valutakorgar, och resulta
ten i kapitel 7 skulle förstärkas på samma sätt som resultaten i kapi
tel 6.

Den effektiva kostnaden har alltså inte uppdaterats, men däremot ges i
tabell 8:10 en sammanställning av hur valutaförändringarna på de effek
tiva portföljerna enligt kapitel 7 (som konstruerats på basis av effek
tiva kostnader) utvecklats efter utvärderingsperioden. För att få fram
detta ges först medelvärdet av enbart valutaförändringen på dessa port
följer under den kortare utvärderingsperioden. (Paradoxalt nog är ut
fallet av valutautvecklingen på dessa effektiva portföljer fördelakti
gare än för de effektiva portföljer som konstruerats enbart på basis av
valutautvecklingen. Orsaken till detta är den stora andelen FRF.) Där
efter ges medelvärdet för valutaförändringen fram till mitten av oktober
1982 och slutligen skillnaden mellan dessa båda som representerar
ökningen i valutaförändringen.

TABELL 8: 1D ökningen i medelvärde för enbart den procentuella valuta-
förändringen på effektiva portföljer enligt kapitel 7
under perioden 810830-821015

Antal va- Valutakom- Effektiv Valutaföränd- Valutaföränd- ökning
lutor bination kostnad ring 810830 ring 821015

m m m

4 2,4,6,7 10,91 -3,73 16,27 +20,00
5 1,2,4,6,7 10,91 -3,80 16,14 +19,94
4 1,2,4,7 11 ,99 -3,59 13,94 +17,53
3 l ,2,4 12,05 -4,51 14,33 +18,84
2 l ,4 12,02 -4,57 14,21 +18,78
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Således synes de effektiva portföljerna från kapitel 7 ha haft en valu
tautveckling som kraftigt understiger både devalveringarnas storlek och
valutaförändringarna på valutakombinationerna i bankernas korglån. För
att ge en helt rättvisande bild borde räntekostnaden och den kombina
tionseffekt som uppstår när räntan betalas på det större lånebeloppet
inkluderas. Effekterna av detta (eventuella skillnader i räntekostnad
under ett år) kan rimligtvis inte uppväga de stora skillnaderna i valu
tautveckling.

8.2 LANEKOSTNADEN FöR SEK

Tidigare i avhandlingen har ingen jämförelse gjorts med lånekostnaden i
SEK. I de korglån där SEK förekommer som en fast del av valutakorgen
har andelen SEK tagits bort och korgarna behandlats som om de till 100
procent bestod av utländska valutor. Problemformuleringen har inrik
tats på att erhålla en låg och stabil valutautveckling respektive effek
tiv lånekostnad får ett lån i utländsk valuta.

Räntekostnaden för långfristiga lån i SEK baseras oftast på det svenska
diskontot plus en marginal. Diskontot är dock lägre än bankens refinan
sieringskostnad och marginalen större än marginalen för exempelvis ut
landsdelen av korglånen. SE-banken uppgav i sin broschyr om korglånen
från 1979 diskontot plus 3,5 procentenheter sonl räntekostnad för SEK.
Under 1980 ökades marginalen till 4,25 procentenheter (se vidare kapi
tel 4).

Det svenska diskontot under den utvärderingsperiod som användes i kapi
tel 5-7 finns angivet i tabell 8:2. Diskontot har ändrats ett antal
gånger. Med samma typ av standardisering som använts för valutorna och
euroräntorna (30 dagar per månad) har diskontot under perioden ett
medelvärde på 8,17 procent. Med en marginal på cirka 4 procent fås en
genomsnittlig årlig lånekostnadl för SEK som ligger under genomsnittet

Ett genomsnitt av räntekostnaden för SEK är principiellt ej helt jäm
förbar med en effektiv lånekostnad framräknad som i kapitel 5 och 7.
En effektiv lånekostnad för SEK kan räknas fram på samma sätt, utan
valutaförändring. Skillnaden torde dock vara mycket liten jämfört
med ett genomsnitt beräknat enligt ovan.
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av den effektiva lånekostnaden for de åtta utländska valutorna (13,00
procent) och under den effektiva lånekostnaden ror de utländska valuta
kombinationer som ingår i korglånen (mellan 13,09 procent och 15,79
procent). De effektiva portföljerna hade däremot en något lägre genom
snittlig effektiv lånekostnad än SEK (mellan 10,91 procent och 12,05
procent).

TABELL 8:2 Sveriges Riksbanks diskonto 770901- 810230

770901 - 780216 8,00
780217 - 780419 7,50
780420 - 780720 7,00
780721 - 790705 6,50
790706 - 790926 7,00
790927 - 791122 8,00
791123 - 800117 9,00
800118 - 810120 10,00
810121 - 810230 12,00

ro = 8,17

Källa: Skandinaviska Enskilda Bankens valutakurslistor

Under utvärderingsperioden, före devalveringarna, hade det alltså varit
möjligt att erhålla en lånekostnad som låg under lånekostnaden för SEK.
Med de förekommande valutakombinationerna i korglånen var det dock,
även före devalveringarna, en fördel (med de antagna räntemarginalerna
för SEK respektive utländska valutor) att få en andel SEK som en del av
korglånet eller som ett separat lån i samband med korglånet. Vid 4 pro
cents marginal låg kostnaden för SEK cirka 0,75-3,50 procentenheter per
år under kostnaden for de utländska valutakombinationerna i korglånen.

Efter devalveringarna 1981 och 1982 är naturligtvis lånekostnaden för
SEK avsevärt mycket fårmånligare än får korglånen. Exakt hur mycket är
svårt att säga innan lånen har återbetalats. Tabell 8:3 representerar
ett försök att illustrera den ungefärliga storleksordningen på effek-
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terna av valutautvecklingen under det senaste året. Till den effektiva
kostnaden per år för korglån och effektiva portföljer (enligt tabellerna
7:3E och 7:3F) har lagts en kostnad per år som beräknats på följande
sätt. Valutaförändringen under perioden" 810830-821015 för respektive
valutakombination har slagits ut på fem år med en kalkylränta på 15
procent (multiplicerats med 0,1483). Valutaförändringen under perioden
betraktas då som en engångsföreteelse som inte kommer att upprepas utan

skall fördelas under det femåriga lånets löptid.

TABELL 8:3 Genomsnittlig årlig kostnad för korglån och effektiva port-
följer efter devalveringarna 1981 och 1982

Bank Effekt.iv Valutaföränd- Kostnad/år av Total kostnad
lånekost- ring 810830- valutaföränd- efter deva1-
nad 810830 821015 ring veri ngarna 1981

m och 1982

SUB 15,79 35,49 5,26 21 ,05
SEB 14,45 35,48 5,26 19,71
SPB 13,54 35,16 5,21 18,75
GöB 15,49 35,95 5,33 20,82
SHB 15,11 28,77 4,26 19,37
PKB 13,09 31 ,40 4,66 17,75
UPB 14,49 26,65 3,95 18,44

Effektiv
portföl j

1 10,91 20,00 2,97 13,88
2 10,91 19,94 2,96 13,87
3 11 ,99 17,53 2,60 14,59
4 12,05 18,84 "2,79 14,84
5 12,02 18,78 2,79 14,81

Naiv
portföl j

8 valutor 13,00 26,44 3,92 16,92
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Effekterna av detta blir att korglånens valutakombinationer kostar mel
lan 17,75 procent och 21,05 procent per år, medan valutakombinationerna
i de effektiva portföljerna kostar mellan 13,88 procent och 14,81 pro
cent. En naiv portrålj med åtta valutor kostar 16,92 procent per år.

8.3 KORGLAN I ETT VIDARE PERSPEKTIV

Enligt en artikel i Veckans Affärer (1982) hade 7 000 småföretag korglån
på sammanlagt 9 miljarder SEK hösten 1982. Flertalet av dessa lån är
mindre än 10 miljoner SEK. Dessutom har mellan 300 och 400 medelstora
företag, med individuella tillstånd från riksbanken, korglån på ytter
ligare 15 miljarder.

Oavsett valutakombination är korg1ånsid~n ett utomordentligt sätt att
minska valutarisken på utlandslån. Däremot kan det ifrågasättas, som
några av de intervjuade banktjänstemännen gjorde, om småföretagen skall
vara med och dela bördan ,när det gäller behovet av utländsk upplåning.

Före devalveringen hösten 1981 var den effektiva kostnaden för korglå
nen mellan 13 procent och 16 procent per år. Ett korglån var då i och
för sig dyrare än ett banklån men förmodligen bättre eller i varje fall
inte s.å mycket sämre än alternativa finansieringssätt. Ramtillståndet
gjorde det möjligt att expandera kreditvolymen på banksidan, eftersom
kassa- och likviditetskvoter inte påverkas av krediter som refinansi
eras i utlandet.

Efter devalveringarna 1981 och 1982 är situationen något annorlunda.
Enligt resonemanget ovan har kostnaderna för korglån ökat med cirka 5
procent per år, utslaget över en låneperiod på fem år. De omedelbara
effekterna av devalveringarna på utlandslånen är naturligtvis avsevärt
kraftigare. Ar 1981 redovisade till exempel de svenska börsbolagen
2,9 mi1j'arder i förluster på sina utlandslån, nettoresultatet var 3,2
miljarder (Uutma et al., 1982).



208

Enligt den tidigare omnämnda artikeln i Veckans Affärer (1982) innebar
devalveringen 1982 att hundratals mindre företag med utlandslån kommer
att få stora problem. Där citeras Bo Sillen, VD iFöretagareförbundet:

"Många har redan passerat riskzonen och tvingas nu upprätta lik
viditetsbalansräkning" andra har inlett konkursförhandlingar. 1I

Detta bekräftas av bland annat Ackordscentralens chef, Sven Avall, som
redan på devalveringsdagen mottog ansökningar om ackordsförhandlingar.
Ett fall gällde ett företag med ett aktiekapital på lOD 000 SEK och ett
korglån på ett belopp motsvarande l miljon SEK. Hela det egna kapita
let förbrukades av devalveringen.

Mina egna kontakter med en bank bekräftar att många småföretag med ut
landslån har stora problem efter devalveringen. Kredityärderingen för
företag med utlandslån måste nu göras om. Många företag hotas av kon
kurs vid årsskiftet, även om valutaförlusterna fördelas över lånets
återstående löptid. En del företag försöker förlänga lånen för att på
så vis kunna fördela förlusterna på en avsevärt längre period. Kombi
nationen litet eget kapital (ibland bara en bråkdel av skulderna) och
en stor andel av skulderna i utländsk valuta som är vanlig hos många
småföretag med utlandslån, gör att risken för konkurs vid en stor deval
vering förmodligen är mycket hög. Utan korglånskonstruktionen hade
situationen säkerligen varit n~cket värre.

8.4 RESULTATENS BETYDELSE FöR VAL AV NYA VALUTAKOMBINATIONER

De förenklingar och antaganden som gjorts vid modelltillämpning och ut
värdering medför att resultaten inte är direkt applicerbara vid val
mellan olika bankers valutakorglån. Vid ett sådant val måste hänsyn
även tas till att räntemarginaler, uppläggningskostnader, andel SEK som
del av korglånet eller som ett separat lån, med mera, kan variera mellan
banker (se även kapitel 4). Resultaten är snarare en utvärdering och
jämförelse av lånekostnaden för olika valutakombinationer.
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De effektiva valutakombinationerna som i efterhand visat sig vara bättre
än de valutakombinationer som ingår i bankernas korglån baserades på
historiska data, som fanns tillgängliga vid den tidpunkt när bankerna
konstruerade sina valutakombinationer. I några fall användes historiska
data för att utvärdera de valda valutakombinationerna. Målsättningen
var dock annorlunda för bankerna än i de portföljteoretiska modellerna,
som framför allt betonar en låg total variation. De banker som modelle
rade sina valutakombinationer på riksbankens valutakorg gick framför
allt in för att minska den externa risken. Det har man också lyckats
ganska bra med, och valutakombinationerna har haft ungefär samma valuta
utveckling som de sammanlagda devalveringarna. Även de valutakombina
tioner som är baserade på ett negativt samband mellan USD och DEM är in
riktade på att minska den externa risken, så att kursrörelser i de ut
ländska valutorna skall motverka varandra.

Det är lätt att vara efterklok. Bankerna räknade lika lite som någon
annan med en häftig uppgång i USD och framför allt inte med två stora
tätt på varandra följande devalveringar. Om man misstänkt att SEK
skulle försvagas så mycket, hade man kanske valt att satsa på valutor
som är minst lika svaga som SEK och försökt att minska den interna

risken genom att välja valutor som varit'negativt korrelerade med RBK.
Det förefaller i och får sig inte som om man överhuvudtaget resonerat
i dessa termer. En eventuell devalvering förväntades snarast drabba
alla lika (se kapitel 4).

Mer NOK och FRF i korgarna?

Bör bankerna ändra sina valutakombinationer i enlighet med resultaten,
det vill säga övergå till att refinansiera korglånen övervägande med
FRF och NOK7 Mot detta kan bland annat invändas att även med den för
längda uppdateringen är utvärderingsperioden relativt kort, att utveck
lingen för USD (som till stor del orsakat den ofördelaktiga utveckling
en för bankernas valutakombinationer) kan tänkas vända och att deval
veringar av SEK förhoppningsvis inte blir ett regelbundet återkommande
inslag i den svenska valutapolitiken.
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Även om utvecklingen för USD ändras relativt snart kommer en hel del
företag att ha åsamkats betydande kostnader i form av räntor och amor
teringar av korglån. De företag som idag går in i ett lån med stora
andelar USD kan eventuellt hoppas på en nedgång i kursen och valuta
vinster i stället för förluster. Hursomhelst innebär det en hög risk
att låna i en valuta som historiskt sett haft en hög variation i både
valutautveckling och effektiv kostnad (se tabell 6:1A och framför allt
tabell 7:1B).

Även om utvärderingsperioden är kort, har NOK haft en mycket stabil
och relativt låg valutautveckling och effektiv kostnad under hela
70-ta1et (1975-1981 för den effektiva kostnaden). Se till exempel
figurerna 2:3A och B, 5:3A och B samt 8:1A och B. I alla analyser
kapitl~n 6 och 7 utom 7:1A har NOK den lägsta standardavvikelsen.
NOK:s låga variation beror som tidigare diskuterats förmodligen på det
stora handelsberoende som den geografiska närheten innebär och en lik
artad ekonomisk politik. NOK kan inte tillåtas öka alltför mycket i

förhållande till SEK. Ett antal gånger har NOK (och FIM) devalverats
samtidigt med eller efter en svensk devalvering. Norge, Finland och
Danmark protesterade ljudligt efter den senaste devalveringen. Det
förefaller troligt att NOK även i fortsättningen kommer att utvecklas
relativt stabilt i förhållande till SEK.

FRF har haft en lägre men något mer variabel valutakursutveckling och
effektiv kostnad. Under hela 70-talet har FRF varit ungefär lika

svag som SEK, men knappast på grund av att Frankrikes handel är bero
ende av Sverige på samma sätt som med Norge. Förklaringen ligger an
tagligen snarare i att länderna haft likartade ekonomiska beting~lser

i form av inflationstakt och dylikt. Utan någon analys av sådana eko
nomiska variabler är det omöjligt att uttala sig om stabiliteten i
dessa förhållanden. Historiskt sett är dock risken även i FRF förhål
landevis låg.

Även om en bedömning av den framtida valutautvecklingen och effektiva
kostnader för FRF och NOK är positiv, finns det andra invändingar mot
att refinansiera stora delar av korglånen i dessa valutor. En optimal
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handlingsregel baserad på historiska data kan utplåna sig själv om alla
på marknaden plötsligt börjar rätta sig efter den och priserna justeras
därefter. Refinansieringen av korglånen är en liten del av den totala

euromarknaden och låntagare i andra länder bör ha andra preferenser för
lånevalutor, då basvalutan är av stor betydelse för val av lånevalutor.
Däremot är NOK en förhållandevis liten eurovaluta och en starkt ökad
efterfrågan på krediter kan eventuellt tänkas påverka utvecklingen på
räntesatser och valuta. Några av bankerna uppgav också vid intervjuerna
att NOK kunde vara besvärlig att refinansiera.

Fler valutor i korgarna?

Om man av något skäl är tveksam till att välja en valutakombination med
ett fåtal valutor med en låg risk förefaller det näst bästa alternativet
vara att välja en valutakombination med ett större antal valutor, för
slagsvis sex till åtta valutor. De valutor som utesluts bör vara så
dana som historiskt sett haft en hög risk. Av de åtta valutor som fö
rekommit här har GBP, USD, CHF och Jpy i stort sett genomgående haft den
största variationen. Det är kanske inte rimligt att utesluta USD som är
den största eurovalutan, Olen liksom andra valutor med hög risk bör den
inte ges alltför stor andel. Omvänt bör valutor med en låg variation ges
förhållandevis stora andelar. Resultatet aven sådan strategi blir valu
takombinationer som med avseende på valutavalet liknar Svenska Handels
bankens och Uplandsbankens valutakombinationer, där CHF och Jpy respek
tive GBP och CHF inte ingår. Däremot skulle viktsystemet ändras, fram

för allt skulle andelen för USD och GBP minskas och andelen för NOK och
FRF snarast ökas.

Det är förmodligen orealistiskt att ändra redan upplagda korglån och
kanske inte heller den bästa tidpunkten att göra det. De~ finns dock
anledning att överväga hur korglånen skall se ut i framtiden. Även om
den höga valutautvecklingen för valutakombinationer med få valutor i
flera fall uppvägs aven stor andel SEK, så skulle man erhållit ett
ännu bättre resultat med ett större antal valutor. Det är i och för
sig dyrare att administrera ett lån med fler valutor. I så fall kan
kanske bankerna kompensera med en högre marginal på korglån med fler
valutor och låta kunderna välja mellan lån med få valutor och lån med
många valutor.
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BILAGA l

DATAINSAMLING OCH DATABEHANDLING

I avhandlingsarbetet har en databas av valutakurser och räntesatser in
samlats och datoriserats. Valutakurserna omfattar dagliga nominella
säljkurser för alla i Sverige noterade valutor från början av 1970 och
uppdateras kontinuerligt. Valutakurserna har hämtats från Skandinaviska
Enskilda Bankens dagliga kurslistor. Vid registreringen på dator har
enbart de dagliga förändringarna som anges på listorna matats in, samt
de absoluta kurserna för den första bankdagen under respektive år. De
absoluta kurserna har sedan tagits fram genom att med hjälp av ett da
torprogram successivt addera dessa förändringar. Indata har sedan kon
trollerats genom att motläsa de absoluta kurserna vid varje månads bör
jan och mitt. På så vis torde risken för felaktigheter i materialet va
ra mycket liten. Ett fel i inläsningen orsakar följdfel vid adderingen
av de dagliga förändringarna för så vitt inte ett .direkt utjämnande fel
inträffat under de följande 10 bankdagarna (cirka 1/2 månad).

Under större delen av 1970-talet har 17 valutor varit noterade i Sverige.
Den japanska yenen började dock inte noteras i Sverige förrän 72.0404 och
finns med i databasen från detta datum. En förteckning över noterade va
lutor, de internationellt standardiserade förkortningarna samt de II gaml a ll

svenska förkortningarna för dessa valutor ges nedan.

IIGammal ll

svensk
förkort
ning

II Ny II

standardiserad
internationell
förkortning

GBP
USD
DEM
FRF
SEC
CHF
NLG
DKK
NOK
FIM
ISK
ITL
ATS
PTE
CAD
ESB
Jpy

Källa: Skandinaviska

.t
$
DM
FF
FB
Sfr
Fl
Dkr
Nkr
mk
Ikr
Lit
S
Esc
Can $
Ptas
Ven

Enskilda

Valuta

Brittiska pund
US-dollar
Tyska mark
Franska francs
Belgiska francs
Schweiziska francs
Holländska floriner
Danska kronor
Norska kronor
Finska mark
Isländska kronor
Italienska lire
österrikiska shilling
Portugisiska escudos
Canadensiska dollar
Spanska pesetas
Japanska yen

Bankens dagliga kurslistor
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De svenska valutabankerna fastställer vid ett sammanträde (på vilket
riksbanken är representerad) varje bankdag de nomineZla köp- och
säljkurser för de noterade valutorna som sedan under dagen tillämpas
vid transaktioner med allmänheten. Skillnaden för köp- och säljkurser
för varje valuta får inte ligga utanför ett intervall som riksbanken
föreskrivit för valutan. Dessa marginaler ändras då och då. Nedan
stående tabell visar marginalernas storlek under 1970-ta1et.

Marginaler mellan köp- och säljkurser
t o m 1971-08-13 t o m 1979-03-26 fr o m 1979-03-27
öre Procent öre Procent öre Procent

GBP 3 0,24 3,5 0,39 2,5 0,28

USD l O, 19 l ,5 0,34 1,25 0,29

DEM 25 O, 16 40 O, 17 40 O, 17

FRF 40 0,43 50 0,49 35 0,34

BEC 5 0,48 5 0,34 4 0,27
CHF 40 0,31 50 0,19 50 O, 19

NLG 50 0,33 50 0,23 45 0,21
DKK 30 0,44 40 0,47 30 0,36

NOK 25 0,34 40 0,47 30 0,35

FIM 40 0,32 50 0,45 40 0,36

ISK 8 5,93 3 2,23

ITL 0,625 0,75 1,5 2,87 0,5 0,95
ATS 8 0,40 10 0,31 8 0,25

PTE 15 2,00 15 1,64 8 0,88

CAD 3 0,59 2 0,53 1,5 0,40

ESP 10 0,57 15 2,37 6 0,94
Jpy 3 1,41 1,5 0,71

Källa: Sveriges Riksbank, Arbitrageexpeditionen 1979-03-~9

De vid sammanträdet fastställda nominella kurserna tillämpas i prakti-
ken inte vid större valutatransaktioner med företag där det ofta är
fråga om ett offertförfarande vars utfall beror på marknadsutvecklingen
under dagen och som ytterligare kan krympa bankens marginaler mellan
köp- och sä1jkurserna. l )

l ) SOU 1980:51
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Förutom de noterade valutorna köper och säljer bankerna ett antal andra
onoterade valutor. Dessa kurser fastställs dock inte vid det dagliga
sammanträdet och marginalerna är inte reglerade. Vid devalveringar eller
revalveringar eller någon annan typ av oro på valutamarknaden händer det
ibland att det inte är möjligt att handla i en eller flera av de noterade
valutorna och därmed uppges ingen kurs den dagen. I dessa fall har i da
tabasen angetts den kurs som kvoteras följande bankdag då denna valuta
återigen omsätts på marknaderna. I nedanstående sammanställning anges
när sådant inträffat och för vilka valutor. Dessutom anges antal bank
dagar för respektive år och därmed antalet observationer (där de felande
observationerna dock inte frånräknats).

Ar Bankdagar Ej kvoterade valutor

1970 251 1/6 CAD
1971 253 16/8-20/8, 23/8 Alla valutor, 20/12 Alla valutor
1972 251 26/6 DKK ISK PTE JPY, 27/6 ISK PTE JPY, 26/9-29/9,

2/10 DKK, 18/12-21/12 ISK
1973 251 12/2-14/2 Alla valutor, 15/2-16/2 ISK ESB, 2/3,

5/3-9/3, 12/3-16/3 Alla valutor, 19/3 ISK ITL,
18/6 ISK, 29/6 FIM ISK, 2/7 ISK, 7/11 FIM, 15/11 NOK

1974 251 21/1 Alla valutor, 22/1 ESB PTE, 23/8, 26/8-30/8,
2/9 ISK

1975 249 12/2-13/2 ISK
1976 253 21/1 ITL, 18/10-19/10 ISK
1977 253 4/4-5/4 FIM, 11/7 ESB, 29/8 FIM, 30/8 FIM ISK,

31/8 FIM
1978 251 6/2-10/2 ISK, 13/2-16/2 FIM, 30/8-1/9, 4/9-6/9 ISK
1979 250 21/9 FIM
1980 251
1981 247--
I: 3011

Vid analyser av dagliga förändringar i valutakursen används databasen i
ursprungligt skick, men vid analyser med annan tidssikt, t ex månatliga
eller halvårsvisa förändringar har vissa transformationer och approxima
tioner måst genomföras. De olika åren och månaderna har standardiserats
så att en månad omfattar 30 dagar och ett år 12 månader med 30 dagar,
det vill säga 360 dagar. För att åstadkomma detta har februari utökats
med l eller 2 dagar, beroende på om det är skottår eller ej. De utöka-
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de dagarna anges då nästkommande bankdags noteringar. Likaså fylls lör
dag och söndag och andra helgdagar ut med nästkommande bankdags notering.
För de månader som har 31 dagar har den 3l:a dagen avlägsnats. På detta
vis kan månatliga förändringar analyseras genom att jämföra noteringar
med 30 dagars mellanrum, halvår genom att jämföra dagar med 180 dagars
mellanrum och så vidare. Veckovisa jämförelser skulle kräva en annan
typ av system (enbart utfyllnad av helgdagar som infaller måndag - fre
dag) men inga sådana analyser har genomförts.

Generellt sett har alla beräkningar skett med dagliga data och alla sta
tistiska mått som redovisas baseras på dagliga data. När resultat av
analyser redovisas med hjälp av diagram är det omöjligt att redovisa så
detaljerat och genomgående är dessa ritade med en observation per månad.

När det gäller räntesatser har det varit svårare att erhålla data. De
räntor som insamlats är de räntesatser som offereras för sex månaders
kredit mellan banker på euromarknaden, så kallad LIBOR (London Inter
Bank Offered Rate). Skandinaviska Enskilda Bankens arkiv över sådana
räntesatser går tillbaka till början av 1960-talet men omfattar färre
valutor ju längre tid tillbaka som betraktas. För att få med så många
som möjligt av de valutor som används vid refinansieringen av korglån
har dagliga räntesatser insamlats från början av 1975.

Alla år och valutor har dock inte kunnat erhållas ur Skandinaviska En
skilda Bankens listor utan har kompletterats med data från Scandinavian
Bank i London och Götabanken. I sammanställningen nedan visas för re
spektive valuta och år hos vilken bank data huvudsakligen inhämtas
(ibland har enskilda dagar saknats och då kompletterats från de andra
bankerna).

Valuta

GBP
USD
DEM
FRF
CHF
NLG
NOK
Jpy

Skandinaviska
Enskilda
Banken

75-81
75-81
75-81
76-81
75-81
75-81

Scandinavian
Bank

75

75,77,79-81
81

Götabanken

76, 78
76-80
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Svårigheterna att erhålla data var störst för NOK och Jpy, den förra en
tunn valuta som inte omsätts så mycket på euromarknaden och Jpy som har
vuxit i omsättning först under de senaste åren. Ett alternativ kunde
varit att hämta uppgifter från Financial Times, men dels hade detta va
rit oerhört tidsödande, dels ges inte uppgifter för NOK över huvud taget
och Jpy finns inte heller med under 1975 som alltså är det år då uppgif
ter fortfarande saknas för denna valuta. Även för räntesatserna har ut
fyllnader gjorts för de enstaka dagar som saknar uppgifter. Dessa ifyll
da observationer är mycket fåtaliga. Vid kompletteringen av data från
olika banker har en helt informell kontroll av datas jämförbarhet gjorts.
Även om inte överensstämmelsen varit total har dock skillnaden rört sig
om 1/8-1/4 procentenhet i de allra flesta fallen utom möjligen för NOK
under 1975-76, som då var en mycket tunn valuta. Vid analyser av annat
än dagliga förändringar har räntesatserna "standardiserats" på samma
sätt som valutakurserna.
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BILAGA 2

RIKSBANKENS VALUTAKURSINDEX , ,\

Fr o m den 29 augusti 1977 baseras riksbankens interventioner på ett
valutakursindex byggt på femton valutor. Valutornas vikter är propor
tionella mot landets genomsnittliga andel av den svenska utrikeshandeln
under de fem närmast föregående åren utom för USD, vars V'; kt fördubb1as ..
Vikterna i korgen revideras i slutet av mars varje år. Korgens samman
sättning (i %) hitintills för de olika åren framgår av nedanstående ~am

manställning.

770829- 780401- 790401- 800401- 810401-
780331 790331 800331 810331

DEM 16,7 16,9 17,0 17 ,1 17 , l

USD 16,0 16,0 16,0 16,3 16,5

GBP 13,9 13,4 13, l 13, l 13 ,1

NOK 9,9 10,2 10,1 9,8 9,4

DKK 9,5 9,5 9,5 9,5 9,3

FIM 7,2 7,1 7, l 7,2 7,3

FRF 5,3 5,3 5,4 5,5 5,6

NLG 5, l 5, l 5,2 5,2 5,2

SEC 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7

ITL 3,2 3,3 3,4 3,4 3,6

CHF 2,6 2,5 2,6 2,6 2,6
Jpy 2, 1 2,4 2,5 2,"4 2,4

ATS l ,9 l ,9 l ,9 1,8 l ,8

ESB 1,5 1,4 l ,3 1,2 , ,2

CAD ~ ~ ~ 1,2 ~
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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BILAGA 3

INTERVJUER

Företrädare för följande banker har intervjuats:

Götabanken
(Magnus Ehrenstråle)

Handelsbanken
(Jan Ekman, Lotta Juul, Jan-Erik Larsson)

PKbanken
(Sven-Erik Håkansson, Lars Sandqvist)

SE-banken
(Ingrid Berggren, Jan Sundberg)

Skaraborgsbanken
(Hans Hellström)

Sparbankernas Bank
(Jan-Carl De Geer, Per-Gunnar Hemborg)

Su ndsva 11 sbanken
(Sylve Svensson)

Sveriges Riksbank
(Ake Duner)

UplandsbankeD
(Sune Johnsson, Stein Sylten)

Wermlandsbanken
(Gun Jörnrot, Bengt Wallner)
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BILAGA 4

INTERVJUGUIDE

l. Allmänt om korglånen
- när infördes korglånen?
- vilken omfattning har de?
- vem lånar? varför? vad har de för alternativ?

har de andra valutaaffärer?
- motsvarande ränta i SEK?

2. Lånekonstruktionen
- kredittid/amorteringar?
- belopp?
- marginaler?
- ränteperioder?
- valutakorgens sammansättning?

3. Val av valutakombination
- varför?
- företagna analyser?
- vilka valutor (är över huvud taget möjliga)?
- hur många?
- viktsystem?
- avvägning av valutautveckling mot räntekostnad?

4. Korglånen i framtiden
- förväntad valutaförändring?

devalvering?
vad är oacceptabelt?
möjligt att sammansättningen ändras?
omfattning i framtiden?
ser banken positivt på korglånen?
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BILAGA 5:A

KORRELATIONSKOEFFICIENTER MELLAN OLIKA VALUTOR FÖR VALUTA
FÖRÄNDRINGAR PÅ LÅNEBELOPP FÖR FEMÅRIGA LÅN UNDER OLIKA
PERIODER

;Aterbeta1-
ningstid- USD DEM FRF CHF NLG NOK Jpy Valuta
punkt

0,68 0,39 0,17 O, 12 0,34 -0,37 0,81 GBP
Analys 0,58 O, 13 0,49 0,61 -0,02 0,87 USD

A 0,49 0,78 0,97 0,23 0,58 DEM

750101- 0,51 0,49 -0,16 O, 17 FRF
810830 0,84 0,17 0,55 CHF
n=2400 0,24 0,61 NLG

-O, 18 NOK

-0,62 O, 12 0,82 -0,35 0,20 -0,32 -0,48 GBP

Analys 0,42 -0,49 0,72 0,35 0,64 0,92 USD
B -0,10 0,49 0,91 0,76 0,54 DEM

750101- -0,10 -0,07 -0,47 -0,43 FRF
770826 0,29 0,42 0,69 CHF
n=956 0,77 0,52 NLG

0,70 NOK
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BILAGA 5:B

KORRELATIONSKOEFFICIENTER MELLAN OLIKA VALUTOR FÖR VALUTA
FÖRÄNDRINGAR REDUCERADE MED FÖRÄNDRINGAR I RIKSBANKSKORGEN

FÖR FEMÅRIGA LÅN

~~

Aterbeta1-
ningstid- USD DEM FRF CHF NLG NOK Jpy Valuta
punkt

0,24 -0,49 -0,50 -0,42 -0,68 -0,71 0,66 GBP
-0,43 -0,57 -0,05 -0,39 -0,31 0,54 USD

A 0,03 0,59 0,87 0,01 -0,25 DEM
750101- -0,03 O, 16 0,49 -0,74 FRF
810830 0,68 -0,21 0,23 CHF
n=2400

O, 17 -0,29 NLG
-0,78 NOK

BILAGA 5:C

KORRELATIONSKOEFFICIENTER MELLAN OLIKA VALUTOR FÖR VALUTA
FÖRÄNDRINGAR PÅ LÅNEBELOPP FRAM TILL 810830 FÖR LÅN UPP
TAGNA 770901-810830

----r-------+--

Upptag-
nings- USD DEM FRF CHF NLG NOK Jpy Valuta
tidpunkt

-0,09 -0,05 -0,54- 0,04 -0,24 -0,23 -0,07 GBP
-0,89 -0,72 -0,61 -0,86 0,39 0,45 USD

770901- 0,72 0,71 0,94 -0,35 -0,46 DEM
810830 0,36 0,85 -0,07 -0,38 FRF
n=1440 0,60 -0,54 O, 15 CHF

-0,20 -0,42 NLG
-0,02 NOK

---------.-..------ ------ 1--
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BILAGA 6

MEDELVÄRDEN OCH STANDARDAVVIKELSER AV VALUTAUTVECKLINGEN

FÖR NAIVA PORTFÖLJER SAMMANSATTA AV 1-8 VALUTOR

Valutakom- Prognos Utfall

bination1) 750101 - 770826 770901 - 810830
m s m s

l -33,27 6,93 4,43 7,05
2 -15,27 4,92 16,93 6,98
3 19,26 3,15 -5,33 3,76
4 -l ,21 5,30 -9,29 3,76
5 37,49 4,61 -1,26 6,17
6 14,39 2,69 -7,14 3,67
7 10,48 1,78 0,47 1,73
8 -6,37 4,74 12,76 10,56

12 -24,27 2,73 10,68 4,83
13 -7,00 3,98 -0,46 3,92
14 -17,23 5,84 -2,43 2,97
15 2, 12 3,43 1,58 4,77
16 -9,44 3,96 -1,36 3,56
17 -11,40 3,29 2,45 3,43
18 -19,82 3,12 8,59 6, 14

23 2,00 3,43 5,80 2,01
24 -8,24 2,59 3,82 2,49
25 11 , 11 4,42 7,84 2,93
26 -0,44 3,19 4,89 2, 12
27 -2,40 3,11 8,70 3,92
28 -10,82 4,74 14,84 7,53

34 9,03 2,94 -7,32 3,48
35 28,38 3,37 -3,30 4,62
36 16,83 2,85 -6,24 3,66
37 14,87 2,32 -2,44 l ,77
38 6,45 3,48 3,71 4,72

45 18, 14 3,33 -5,27 4, 15
46 6,59 2,89 -8,22 3,57
47 4,64 2,37 -4,41 2,01
48 -3,79 2,69 1,73 4,88

56 25,94 2,99 -4,20 4,43
57 23,99 2,80 -0,39 2,71
58 15,56 4,31 5,75 6,49

67 12,44 2,11 -3,34 1,87
68 4,01 3,28 2,81 4,80

78 2,06 3,06 6,61 5,33
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Va1utakom- Prognos Utfall I

bination1) 750101 - 770826 770901 - 810830

m s m s

123 -9,76 2,54 5,34 2,46
124 -16,58 3,21 4,02 2,03
125 -3,68 2,62 6,70 2,95
126 -11,38 2,44 4,74 2,27
127 -12,69 2,00 7,27 3,27
128 -18,30 2,66 11,37 5,35

134 -5,07 4,06 -3,40 2,73
135 7,83 2,92 -0,72 3,88
136 0,13 3,22 -2,68 3,14
137 -1,18 2,73 -0,15 2,45
138 -6,79 2,80 3,95 3,74

145 1,00 3,81 -2,04 3,22
146 -6,70 4,07 -4,00 2,58
147 -8,00 3,69 -1,47 1,88
148 -13,62 3,43 2,63 3,43

156 6,20 2,77 -1,32 3,64
157 4,90 2,34 l ,21 2,92
158 -0,72 2,75 5,31 4,84

167 -2,80 2,69 -0,75 2,25
168 -8,42 2,73 3,35 3,64

178 -9,72 2,26 5,88 4,05

234 0,93 2,27 0,77 1,17
235 13,83 3,58 3,44 1,96
236 6,13 2,96 1,48 l , 12
237 4,22 2,79 4,02 l ,63
238 -0,79 3,78 8,12 4,19

245 7,00 2,91 2,13 1,73
246 -0,70 2,15 0,17 1,40
247 -2,00 1,89 2,70 2,01
248 -7,62 2,80 6,80 4,38

256 12,20 3,37 2,84 1,84
257 10,90 3,33 5,38 1,98
258 5,28 4,40 9,48 5,07

267 3,20 2,63 3,42 1,76
268 -2,42 3,65 7,52 4,26

278 -3,72 3,59 10,06 5,15
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Valutakom- Prognos Utfall

bination1) 750101 - 770826 770901 - 810830

m s m s

345 18,51 2,69 -5,30 3,89
346 10,81 2,48 -7,26 3,52
347 9,51 2,04 -4,72 2,26
348 3,89 2,40 -0,62 3,22

356 23,71 2,89 -4,58 4,11
357 22,41 2,67 -2,04 2,83
358 16,79 3,57 2,06 4,46

367 14,71 2,39 -4,00 2,35
368 9,09 3,06 0,09 3,26
378 7,79 2,83 2,63 3, 10

456 16,89 2,52 -5,89 3,84
457 15,59 2,25 -3,36 2,57
458 9,97 2,90 0,74 4,34
467 7,89 1,97 -5,32 2,37
468 2,27 2,30 -1,22 3,J3
478 0,97 1,98 1,31 3,28

567 20,78 2,43 -2,64 2,74
568 15,17 3,36 1,46 4,43
578 13,87 3,27 3,99 4,21

678 6,17 2,70 2,03 3,20

1234 -7 ,62 2,71 1,68 l ,18
1235 2,05 2,55 3,69 2,18
1236 -3,72 2,47 2,22 1,52
1237 -4,70 2, 14 4, 12 1,88
1238 -8,91 2,60 7,19 3,40
1245 -3,07 2,73 2,70 1,63
1246 -8,84 2,68 1,23 1,04
1247 -9,82 2,37 3, 13 1,64
1248 -14,03 2,56 6,21 3,30
1256 0,83 2,41 3,24 1,97
1257 -0,14 2, 16 5,14 2, 14
1258 -4,36 2,81 8,21 4,07
1267 -5,92 2,05 3,67 1,78
1268 -10,13 2,51 6,74 3,37
1278 -11,11 2,26 8,65 4,06

1345 5,57 3, 13 -2,87 3,15
1346 -0,21 3,32 -4,34 2,72
1347 -1,19 2,99 -2,43 1,92
1348 -5,40 2,89 0,64 2,52
1356 9,47 2,67 -2,33 3,45
1357 8,49 2,34 -0,43 2,70
1358 4,28 2,67 2,64 3,70
1367 2,71 2,55 -1,90 2,22
1368 -1,50 2,67 1,18 2,74
1378 -2,48 2,32 3,08 2,71

.-
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Valutakom- Prognos Utfall

binationl ) 750101 - 770826 770901 - 810830

ffi S ffi s

1456 4,35 3,07 -3,32 3,01
1457 3,37 2,78 -1,41 2,21
1458 -0,84 2,85 1,66 3,39
1467 -2,40 2,99 -2,88 1,84
1468 -6,62 2,87 O, 19 2,48
1478 -7,59 2,55 2,09 2,53

1567 7,27 2,21 -0,88 2,53
1568 3,06 2,54 2,20 3,59
1578 2,08 2,27 4,10 3,50

1678 -3,69 2,26 2,63 2,66

2345 10,07 2,62 0,26 1,73
2346 4,29 2, 18 -1 ,21 1,40
2347 3,31 1,94 0,69 1,10
2348 -0,90 2,58 3,76 2,78
2356 13,97 3, 11 0,80 1,89
2357 12,99 3,01 2,70 1,39
2358 8,78 3,77 5~77 3,50
2367 7,21 2,61 1,23 1,02
2368 3,00 3,30 4,30 2,74
2378 2,02 3,20 6,20 3,21

2456 8,85 2,47 -0,19 l ,71
2457 7,87 2,35 1,71 1,30
2458 3,66 3, 13 4,78 3,48
2467 8,39 1,45 0,24 1,29
2468 -2,12 2,48 3,31 2,88
2478 -3,09 2,35 5,22 3,39

2567 11 ,77 2,86 2,25 l ,35
2568 7,56 3,63 5,32 3,49
2578 6,58 3,60 7,22 3,81

2678 0,81 3,09 5,75 3,29

3456 17,48 2,41 -5,76 3,76
3457 15,50 2,17 -3,85 2,76
3458 12,29 2,66 -0,78 3,54
3467 10,73 2,02 -5,33 2,58
3468 6,52 2,32 -2,25 2,78
3478 5,54 2,04 -0,35 2,37

3567 20,40 2,52 -3,31 2,92
3568 16, 19 3,14 -0,24 3,65
3578 15,21 3,01 1,66 3,22

3678 9,44 2,69 0,19 2,39

4567 15,29 2,02 -4,31 2,75
4568 11,07 2,52 -1,23 3,54
4578 10,10 2,36 0,67 3,15
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Valutakom- Prognos Utfall

bination1} 750101 - 770826 770901 - 810830
m s m s

4678 4,32 1,96 -0,80 2,48
5678 14,00 2,87 l ,21 3,21

12345 1,40 2,52 1,09 1,56
12346 -3,22 2,49 -0,08 1,07
12347 -4,00 2,22 1,44 0,97
12348 -7,37 2,42 3,90 2,22
12356 4,52 2,45 1,52 1,86
12357 3,74 2,24 3,05 1,64
12358 0,37 2,72 5,50 3,01
12367 -0,88 2, 19 1,87 1,22
12368 -4,25 2,54 4,33 2,33
12378 -5,03 2,32 5,85 2,74
12456 0,43 2,44 0,73 l ,41
12457 -0,36 2,23 2,25 / 1,22
12458 -3,73 2,55 4,71 2,82
12467 -4,98 2, 19 1,08 0,92
12468 -8,35 2,37 3,54 2,21
12478 -9, 13 2, 14 5,06 2,69
12567 2,76 2,13 2,69 1,48
12568 -0,61 2,61 5, 14 2,94
12578 -1,39 2,46 6,67 3,22

12678 -6,01 2,25 5,49 2,72

13456 7,33 2,77 -3,72 3,07
13457 6,55 2,52 -2, 19 2,36
13458 3, 18 2,63 0,26 2,91
13467 1,93 2,67 -3,38 2,07
13468 -1,44 2,65 -0,92 2, 19
13478 -2,22 2,37 0,60 1,93

13567 9,67 2,30 -1,77 2,60
13568 6,30 2,57 0,69 3,10
13578 5,52 2,34 2,21 2,83

13678 0,90 2,34 1,04 2, 10

14567 5,58 2,46 -2,56 2,26
14568 2,21 2,56 -0,10 2,85
14578 1,42 2,33 1,42 2,59

14678 -3,20 2,35 0,24 l ,91

15678 4,54 2,22 1,85 2,75
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I

Va1utakom- Prognos Utfa 11

bination1) 750101 - 770826 .770901 - 810830

m s m s

23456 10,93 2,42 -1,22 1,94
23457 10, 15 2,29 0,30 1,32
23458 6,78 2,83 2,76 2,67
23467 5,53 1,97 -0,87 1,20
23468 2, 16 2,45 1,58 2,10
23478 1,38 2,30 3,11 2,28

23567 13,27 2,77 0,73 1,43
23568 9,90 3,35 3,19 2,72
23578 9,12 3,28 4,71 2,77

23678 4,50 2,94 3,54 2,24

24567 9, 18 2,17 -0,06 1,33
24568 5,81 2,72 2,40 2,69
24578 5,02 2,64 3,92 2,78
24678 0,40 2,22 2,74 2,38

25678 8,14 3,17 4,35 2,78

34567 16,08 2,10 -4,51 2,90
34568 12,71 2,48 -2,05 3,21
34578 11,93 2,32 -0,53 2,72
34678 7,31 2,08 -1,71 2,17

35678 15,05 2,80 -0,10 2,81

45678 10,96 2,21 -0,89 2,74

123456 3,56 2,38 -0,28 1,62
123457 2,91 2, 18 0,99 1, 19
123458 O, 11 2,46 3,04 2,24
123467 -0,94 2,16 0,01 0,88
123468 -3,75 2,34 2,06 1,64
123478 -4,40 2,13 3,33 1,86
123567 5,51 2,24 1,35 1,44
123568 2,71 2,61 3,40 2,38
123578 2,05 2,46 4,67 2,45
123678 -1,80 2,33 3,68 1,94

124567 2,10 2,11 0,69 1,08
124568 -0,71 2,39 2,74 2,20
124578 -1,36 2,23 4,01 2,32
124678 -5,21 2,09 3,03 1,87

125678 1,24 2,37 4,37 2,41

134567 7,86 2,36 -3,02 2,44
134568 5,05 2,48 -0,97 2,67
134578 4,40 2,28 0,29 2,31
134678 0,55 2,29 -0,69 1,73
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-'
Prognos Utfa 11

Va1utakom- 750101 - 770826 770901 - 810830
bination1)

m s m s

135678 7,00 2,33 0,65 2,47
145678 3,59 2,21 -0,01 2,26
234567 10,86 2,21 -0,94 1,55
234568 8,05 2,64 1, 11 2,31
234578 7,40 2,54 2,38 2, 19
234678 3,55 2,25 1,40 1,78
235678 10,00 3,02 2,74 2,23

245678 6,59 2,46 2,08 2,23

345678 12,34 2,26 -1,63 2,58

1234567 4,55 2, 14 -O, 17 1,29
1234568 2,15 2,37 1,58 1,93
1234578 1,59 2,22 2,67 1,86
1234678 -l ,71 2, 13 1,83 1,39
1235678 3,82 2,41 2,98 1,98
1245678 0,89 2, 16 2,41 1,84
1345678 5,82 2,22 -0,77 2,19
2345678 8,40 2,44 1,01 1,94

12345678 3, 19 2,19 1,45 1,62

1) 1 = GBP
2 = USD
3 = DEM
4 = FRF
5 = CHF
6 = NLG
7 = NOK
8 = Jpy



BILAGA 7:A '229

KORRELATIONSKOEFFICIENTER MELLAN OLIKA VALUTOR FÖR
EFFEKTIVA LÄNEKOSTNADER UNDER OLIKA PERIODER FÖR LÅN
MED VARIERANDE LÄNGD

Aterbetal- 1-'

ningstid- USD DEM FRF CHF NLG NOK Valuta
punkt, l å-
ne1ängd

Analys 0,53 -0,76 -0,24 -0,84 -0,21 0,77 GBPA
800101- -0,52 0,36 -0,43 -0,38 0,44 USD
810830 0,07 0,93 0,60 -0,52 DEMFemåriga

lån av 0,21 0,00 -0,36 FRF
sexmånaders 0,47 -0,59 CHFrollover-
krediter -0,13 NLG

In=600

Analys
B 0,27 0,86 -0,56 0,80 0,82 0,65 GBP

770101- -O, l O -0,21 -0,05 -0,17 0,26 USD770826
Tvååriga -0,45 0,91 0,97 0,60 DEM
lån av -0,22 -0,41 -0,45 FRFsexmånaders
ro11over- 0,86 0,60 CHF
krediter 0,61 NLGn=236
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B1LAGA 7:B

KORRELATIONSKOEFFICIENTER MELLAN OLIKA VALUTOR FÖR

EFFEKTIVA LÅNEKOSTNADER FRAM TILL 810830 FÖR LÄN

UPPTAGNA 770901-810230, n=1260

USD DEM FRF CHF NLG NOK Jpy Valuta

-0,63 0,05 0,40 -0,56 0,37 0,03 0,07 GBP

-0,70 -0,90 -0,02 -0,88 0,29 0,57 USD

0,86 0,51 0,91 -0,04 -0,76 DEM

0,27 0,97 -O, 18 -0,66 FRF

0,33 -0,11 -0,27 CHF

-O, 13 -0,69 NLG

0,28 NOK
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BILAGA 8

MEDELVÄRDEN OCH STANDARDAVVIKELSER AV EFFEKTIVA KOSTNADER'
FÖR NAIVA PORTFÖ~JER SAMMANSATTA AV 1-8 VALUTOR

Valuta- Utfall
kombina- 770901 - 810830
tian1) m s

-, '-',-

1 20,62 6,60
2 26,14 12,20
3 5,45 2,98
4 7,51 4,38
5 4,22 3,84
6 5,89 4,20
7 14,21 l ,32
8 19,99 11 ,44

12 23,38 4,78
13 13,03 3,.68
14 14,06 4,63
"5 12,42 2,73
16 13,25 4,52
17 17 ,41 3,38
18 20,30 6,79

23 15,79 5, 17
24 16,82 4,23
2,5 15,18 6,36
26 16,01 4,36
27 20,17 6,32
28 23,06 10,46

34 6,48 3,56
35 4,83 2,97
36 5,67 3,51
37 9,83 1,60
38 12,72 4,68

45 5,86 3,28
46 6,70 4,26
47 10,86 2,17
48 13,75 4,59

56 5,05 3,27
57 9,21 1,96
58 12,10 5,52

67 10,05 2,11
68 12,94 4,54

78 17 ,10 5,94

123 17 ,40 2,38
124 18,09 2,03
125 16,99 2,90

Va1uta- Utfall
kombina- 770901 - 810830
tion1) m s

126 17,55 2,09
127 20,32 3,38
128 22,25 6,58

134 11 ,19 3,63
135 10,10 2,41
136 10,65 3,57
137 13,43 2,50
138 15,35 3,98

145 10,78 3,00
146 11 ,34 4,21
147 14,11 3,09
148 16,04 4,22

156 10,24 2,95
157 13,02 l ,86
158 14,94 4.,04

167 13,57 3,02
168 15,50 4,17

178 18,27 4,9'5

234 13,03 2,41
235 11 ,94 3,82
236 12,49 2,51
237 15,27 3,61
238 17 ,19 6,lB

245 12,62 3,22
246 13,18 l ,97
247 15,95 2,99
248 17,88 5,72

256 12,08 "3,33
257 14,86 4,,~-7

258 16,78 6,89

267 15,41 3,09·
26B. 17 ,34 /5,77

278 20,11 7,13

345 5,73 3,09
346 6,28 3,75
347 9,06 2,36
348 10,98 2,.66

356 5,19 3,09
357 7,96 1,99
358 9,89 3~17
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Valuta- Utfall Va1uta- Utfall
kombi1a- 770901 - 810830 kOmbi~il.- 770901 - 810830
tion1 m s t i on l, m s

367 8,52 2,33 1467 12,06 3,15
368 10,44 2,63 1468 13,50 3,25

378 13,22 3,29 1478 15,58 3,25

456 5,87 3~45 1567 11 ,23 2,21
457 8,65 2,15 1568 12,68 2,85
458 10,57 3,06 1578 14,76 3, 13
467 9,20 2,81 1678 15,18 3,22468 11 ,13 2,82

478 13,90 3,20 2345 10,83 2:,31
2346 11 ,25 l ,54

567 8, 11 2, 16 2347 13,33 1,95
568 10,03 3,06 2348 14,77 3,73

578 12,81 3,82 2356 10,42 2,40

678 13,36 3,18 2357 12,50 2,97
2358 13,95 4,64-

2367 12,92 2,03
1234 14,93 1,10 2368 14,37 3,77
1235 14,11 1,72 2378 16,45 4,761236 14,52 l ,16
1237 16,60 1,97 2456 10,94 2,05
1238 18,05 4-,31 2457 13,02 2,52

1245 14,62 l ,39 2458 14,46 4,28

1246 15,04 1,14 2467 13,44 1,63
1247 17 ,12 l ,71 2468 14,88 3,47
1248 18,56 4, 11 2478 16,96 4,42
1256 14,22 1,46

2567 12,61 2,601257 16,30 2,32
1258 17,74 4,68 2568 14,06 4,32

1267 16,71 1,75 2578. 16,14 5,28

1268 18,16 4, 12 2678 16,56 4,45

1278 20,24 5,06 3456 5,77 3,28

1345 9,45 2,81 3457 7,85 2,30

1346 9,87 3,67 3458 9,29 2,17

1347 11 ,95 2,73 3467 8,27 2',79
1348 13,39 2,98 3468 9,71 2., 15

1356 9,04 2,78 3478 11 ,79 2, 11
1357 11 ,12 1,82

3567 7,44 2,30
1358 12,57 2,71

3568 8,89 2,17
1367 11 ,54 2,69

3578 10,97 2,49
1368 12,99 2,93

1378 15,07 3,10 3678 11,38 2, 10

1456 9,56 3,22 4567 7,96 2,55

1457 11 ,64 2,24 4568 9,40 2,27

1458 13,08 2,88 4578 11,48 2,39



Valuta- Utfall
kombi)a- 770901 - 810830
tian1 m s

4678 11 ,90 2,21

5678 11 ,08 2,40

12345 12,79 0,99
12346 13,12 1,01
12347 14,79 1,07
12348 15,94 2,83

12356 12,46 l ,06
12357 14,13 l ,52
12358 15,28 3,29
12367 14,46 l , 12.
12368 15,62 2,85
12378 17,28 "3,56

12456 12,88 0,99
12457 14,54 1,25
12458 15,70 3,10
12467 14,87 1,08
12468 16,03 2,74·
12478 17,69 3,40

12567 14,22 l ,32
12568 15,37 3,12

12578 17,04 "3,85

12678 17,37 3,41

13456 8,74 3,05
13457 10,40 2,24
13458 11 ,56 2,24

13467 10,74 2,93
13468 11,89 2,63

13478 13,56 2,45

13567 10,08 2,22
13568 11 ,23 2,22

13578 12,90 2,25

13678 13,23 2,42

14567 10,49 2,56
14568 11,65 2,46

14578 13,31 2,37

14678 13,64 2,65

15678 12,99 2,35

23456 9,84 1,81
23457 11 ,51 l ,93
23458 12,66 3,05

·233

Valuta- Utfall
kombi)a- 770901 - 810830
tian1 m s

23467 11 ,84- 1,35
23468 13,00 2,39
23478 14,66 3,10

23567 11 ,18 2,00
23568 12,34 3,10

23578 14,00 3,81

23678 14,34 3,13

24567 11 ,59 1,72
24568 12,75 2,84

24578 14,41 3,52

24678 14,75 2,88

25678 14,09 "3,56

34567 7,46 2,60
3L1r568 8,61 1,96

34578 10,28 l ~81

34678 10,61 l ,79

35678 9,95 1,82

45678 10,36 1,88

123456 11,64 1,07
123457 13,03 0,95
123458 13,99 2,25

123467 13,31 0.96
123468 14,27 1,98

123478 15,66 2,46

123567 12,76 l ,01
123568 13,72 2,27

123578 15,11 2,83

123678 15,39 2,48

124567 13,10 0,94
124568 14,06 2, 16

124578 1?,45 2,67

124678 15,73 2,39

125678 15,18 2,69

134567 9,65 2,53
134568 10,62 2,15

134578 12,00 1,92

134678 12,28 2,23

135678 11 ,73 1,91

145678 12,08 2,09



Valuta- Utfall
kombina- 770901 - 810-830
ti on l ) m s

234567 10,57 l ,57
234568 11 ,54 2, 13

234578 12,92 2,63

234678 13,20 2, 10

235678 12,65 2,67

245678 13,00 2,45

345678 9,55 1,68

1234567 12,01 0,99
1234568 12,83 l ,65

1234578 14,02 2,01

1234678 14,26 1,79

1235678 13,79 2,03

1245678 14,08 1,94

1345678 11 ,13 l ,88

2345678 11 ,92 1.,91

12345678 13,00 1,52

1) 1=GBP
2=USD
3=DEM
4=FRF
5=CHF
6=NLG
7=NOK
8=JPY
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SUMMARY IN ENGLISH

DIVERSIFICATION OF RISK WITH FlUCTUATING EXCHANGE RATES - A COMPARISON
BETWEEN CURRENCY-BASKET lOANS IN SWEDISH BANKS AND PORTFOLIO MODELS

Background

The international monetary system has been radically changed during the
1970's. Instead of a system with discrete devaluations and revaluations,
there are a number of different systems with more or less flexible exchange
rates. These new systems have brought about greater variation in exchange
rates, especially in the short run, and increasing difficulties in fore
casting exchange rate changes.

The increasing variability in the exchange markets and the growth in inter
national trade, borrowing and lending have meant that companies experience
greater exposure to exchange risks. The multifold foreign borrowing of
Swedish companies in the late 1970·s contributed to their exchange losses
to a great extent. The Swedish devaluations in 1977, 1981 and 1982, the
drastic appreciation of the Swiss franc in 1978 and the unprecedented rise
in the US dollar during 1981 and 1982 led to substantial losses on loans
in foreign currencies.

In a situation with high international interest rates and low returns in
the Swedish industry, the exchange losses on foreign borrowing have become
a serious problem. As a result of a change in the foreign exchange policy
of the Bank of Sweden and credit restrictions in Sweden, even small- and
medium-sized companies are expected to share the burden of the necessary
foreign borrowing. Many small companies have no previous experience of
foreign exchange markets, no other foreign involvements and thus no possi
bilities of netting exchange losses on debt with exchange gains on assets
receivable.

A number of Swedish Banks häve introduced currency-basket loans to reduce
the exchange risk of the long-term foreign borrowing of such small- and
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medium-sized companies. The loans are supplied by the banks in fixed
combinations of currencies designed to reduce exchange risk. The number
of currencies, choice of currencies and shares of thevarious currencies
vary between banks.

Reducing risk by diversification is not an original idea. This strategy
has been practised in managing portfolios of securities for a long time
and has been formalized in portfolio theory. The same principle is
nowadays often suggested for foreign exchange management applications as
a means of reducing exchange risk. Some authors have developed specific
portfolio models for managing exchange risk. Others suggest applications
of a general portfolio model in the area of foreign exchange management.
There are some practical examples of portfolio diversification in the area
of foreign exchange, for example international units of account or so
called currency-cocktails. These are meant to be used for international
trade contracts or international borrowing and lending. The currency
basket loans of Swedish banks can be described as a kind of currency
cocktail.

The existing models are more or less sophisticated. Few applications of
the models are reported in the literature, even though the models are
illustrated with examples of a varying degree of realism and sometimes
with historical data. A suggested application of the models is the design
of currency-cocktails~ to decide which currencies, how many currencies
and in what proportion the different currencies should be included.

The use of models requires meaningful estimates of expected development
and variation in exchange rates as well as estimates of covariation
between exchange rates in different currencies. These estimates can be
obtained in different ways, by subjective estimation, estimation of his
torical data, etc. In the examples in the literature of how the models
can be used, estimates are often made for historical data, which shows
the usefulness of the models ex post, as if complete information had been
at hand. Comparisons of the use of a model, during the subsequent period,
when estimates are based on historical data up to a certain point in time,
with decision making based on subjective estimates or arandom perform
ance, are rarely undertaken.
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Aim and Organization of the Study

The present study evaluates the success of Swedish banks in reducing ex
change rate risk by choosing currency-combinations for currency-basket
loans. The currency-basket loans are mutually evaluated, with respect
to how great exchange losses and interest rate charges they have in
curred. The currency-combinations of the banks are moreover compared
with so called "naive" portfolios of curr~ncies and "efficient ll port
folios of currencies. The naive portfolios are composed of a certain
number of randomly chosen currencies with equal shares of the portfolio.
The efficient portfolios are constructed using a portfolio model and
estimates for historical data. An efficient portfolio minimized ex
pected costs, given a certain degree of risk. The historical data,
used to estimate expected exchange rate changes, variances and covari
ances, include data for the period before the currency-basket loans
were introduced. The comparative evaluation is based on the develop
ment after this point in time. The comparison involves both the ex
change rate development and the interest rates for different currency
combinations.

The aim of the study is to evaluate and compare the usefulness of port
folio principles to reduce exchange rates, with, and without, a formal
model by applying such principles to arealistic example: the choice of
currency-combinations for currency-basket loans.

A series of informal interviews have been undertaken to explore the
design of the loans and the strategy and analysis behind the choice of
different existing currency-combinations. Managers from nine Swedish
banks and from the Bank of Sweden have been interviewed, some of them
a couple of times.

A data-base of daily exchange rates and interest rates has been compiled
and computerized to make it possible to achieve the estimates on his
torical data used in applying a model and the comparative evaluation.
The interest rates used are the interest rates that are incurred by the
banks when refinancing the currency-basket loans in the Euromarket, the
so called LIBOR (London Inter Bank Offered Rate).
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The exchange rates include all currencies that are officially quoted in
Sweden (17 currencies), while the interest rates only include the eight
currencies used in the existing currency-basket loans. It has been very
difficult to find daily interest rates for these eight currencies a long
time back. Consequently, the interest rates date back only till the be
ginning of 1975, while the exchange rates date back until the beginning
of 1970.

The data-base is updated continually and the main part of the study in
cludes the period up until late August 1981, just befare the Swedish de
valuation of ten per cent. The effects of the devaluations in 1981 and
1982 (16 per cent) are discussed in the last chapter, where a limited
analysis of the exchange rate developments until the middle of October
1982 (just after the latest devaluation) ;s 'presented~

The portfolio model used to design efficient portfolios of currencies,
is a general model, often suggested as a means of reducing exchange
risk. It was originally developed to choose efficient portfolios of
securities. As a first step, only the exchange rate changes on the
principal of the loans are considered. This;s the most common proce
dure.

In the next step, the interest rate charges are also considered and an
effective yearly cost per year of the loans is computed. This effective
cost includes both interest rates and exchange rate changes and can be
compared to the computation of return ·on securities where both dividends
and price changes are considered.

In the comparative evaluation of different currency-combinations, both
measures are used, first only the exchange rate changes on the principal
of the loan and secondly the effective east per year of the loan, where
both exchange rate changes and interest rates are taken into account~

Main ResuZts

The historical data used to estimate parameters for the model fnclude
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data until the autumn of 1977 when the currency-basket loans were intro
duced. The efficient portfolios resulting from the use of the model
minimize the expected effective cost of the loan, or the expected exchange
rate change on the principal of the loan, given a certain amount of risk
(measured as the variance of the effective cost or exchange rate change).
The result of the use of the model is not one single optimal portfolio
but a set of efficient portfolios with varying degrees of risk.

When only the exchange rate changes are taken into account, efficient
portfolios with a low risk are composed of only two currencies, about
80 per cent Norwegian kroner and 20 per cent French francs (table 6:1B).
These currencies (especially the Norwegian krona) have had such low vari

ances of exchange rate changes, that furtDer diversification will not re
duce risk. When the interest rate is also considered, and the efficient
portfolios are constructed on the basis of the effective cost of the loan,
the same currencies still dominate the efficient portfolios with a low
risk, even though both these currencies have had relatively high interest
rates. However, the French francs have a much greater share, about 50
per cent, while the Norwegian krona has only 25 per cent (in addition,
about 10 per cent US dollars and 15 per cent Dutch florins are included
in the portfolios, see table 7:1B).

The comparative evaluation is based on the developments during the next
four years, from the autumn of 1977 to the autumn of 1981. The efficient
portfolios of currencies with a low risk have had lower exchange rate
changes and lower effective costs, both compared with the currency-combi
nations in the currency-basket loans of the banks (see table 4:1) and com
pared with naive currency-combinations with equal weights.

The effective cost for efficient portfolios has been 11 per cent per year
for the currency-portfo1io with the lowest risk and 12 per cent for the
portfolio with the highest risk. The naive portfolios have had a year1y
effective cost of 13 per cent during the evaluation period, while the
effective cost per year for the currency-basket loans varied between 13

and 16 per cent. Among the currency-combinations that the bank have chosen
for their currency-basket loans, the ones with agreater number of curren
cies have had a more favourable exchange rate development and a lower
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effective cost than the ones with a smaller number of currencies. The
same relationship does not hold for the efficient portfolios. The effi
cient portfolios with a low risk inc1ude relatively few currencies.
These currency-combinations with a historically low risk, have had a very
favourab1e exchange rate development and effective cost during the evalua
tion period.

A limited analysis of exchange rate developments unti1 October 1982 con
firms and accentuates these results. The effective costs of the effi
cient portfolios have risen (as a resu1t of the deva1uations in 1981 and
1982) to 14-15 per cent per year, whi1e a naive portfolio costs 17 per cent
and the currency-basket loans cost 18-21 per cent per year.

The successful use of the model depends on the existence of a few curren
cies with a stable, low exchange rate development and a low effective
cost expressed in the base currency, the Swedish krona, which cou1d be
identified by the choice of currencies with a low historical variation.
The less successfu1 result for the currency-combinations chosen by the
banks can be explained by their appreciable shares of US dollars. The
covariance between currencies is not of great importance and does not
showastable pattern over time.

This means that a currency-combination shou1d main1y be composed of cur
rencies with historically low variation exchange rates and effective cost
of borrowing. Of the eight currencies analysed in the study, French
francs and Norwegian kroner, have had such deve1opments. If currencies
with a high historical variation (such as US dollars, Japanese yen, Swiss
francs and pounds Sterling) are to be included, the number of currencies
in the combination ought to be relatively large, at least half a dozen,
and their respective shares small.
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