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Executive summary:

This study tests the validity of the uncovered interest parity. This parity condition states, that 

the difference in interest rates between two countries, is equal to the expected change in the 

exchange rate between the two currencies. According to this, the return from engaging in 

carry trading, that is, taking a short position in a low-interest-rate currency and investing the 

proceeds in a high interest rate currency, must equal zero. In accordance to the majority of 

previous studies testing the validity of the uncovered interest rate parity, this study shows that 

investing in carry trading, does indeed yield a positive return over the specified timeframe.

Furthermore, the risk adjusted profit, measured by the Sharpe ratio, is found to be superior to 

that of investing in the stock index S&P 500. Finally, the effect of the current financial crisis 

is analysed. The results show, that profits are drastically reduced and volatility increased, by

including the previous 3 years in the timeframe for the analysis. Nevertheless, carry trading 

still presents itself, as an attractive and profitable investment alternative, even when analysed 

over a timeframe, that includes both prosperity and a drastic market downturn as 

characterized by the current financial crisis.
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1. Indledning:

Carry trading har som begreb igennem de sidste årtier og især efter årtusindeskiftet, vundet 

stadigt stigende indpas i bevidstheden hos såvel medier, som aktørerne på de globale 

finansielle markeder. Begrebet dækker over en investeringsstrategi, der i sin enkleste form er 

defineret som placering af midler i højrentevalutaer finansieret ved lån i lavrentevalutaer.   

Den øgede bevidsthed og omtale bunder dels i, at strategien har opnået en stor popularitet 

blandt investorer. Blandt årsagerne hertil kan nævnes effektiviseringen af valutamarkederne

og en heraf større grad af likviditet, teknologiske fremskridt, muligheden for private 

investorer at indgå i carry trade positioner via handel på margin, en øget risikovillighed blandt 

investorerne grundet gunstige finansielle markeder mv.

Dels stammer den øgede omtale fra, at strategien har nået et sådanne omfang volumenmæssigt,

at den ofte regnes blandt hovedårsagerne bag den stigende efterspørgsel for højrentevalutaer,

såsom den tyrkiske lira og den sydafrikanske rand, samt presset på hvad der ofte regnes for 

den mest benyttede finansieringsvaluta, nemlig den japanske yen.

At der efter sigende investeres så betydelige summer i strategien, kan dog teoretisk set undre,

eftersom det er i stik mod ligevægtsbetingelsen, den udækkede renteparitet. Denne foreskriver 

således at en investering i en højrente valuta finansieret med lån i lavrente valuta, ikke vil 

medføre et positivt afkast, eftersom valutakursen vil justere sig i forhold hertil og neutralisere 

renteprofitten. Eller sagt med andre ord, at lavrentevalutaen procentuelt forventes at 

appreciere overfor højrente valutaen med en størrelse, der er identisk med rentedifferentialet 

de to økonomier imellem.

Der har i takt med carry trading strategiens øgede popularitet, været foretaget mange studier

af validiteten af den udækkede renteparitet. Nogle har konkluderet til fordel herfor, mens 

langt størstedelen har konkluderet imod. Af sidstnævnte, har en række sågar rapporteret at 

lavrente valutaen har vist sig at depreciere og ikke appreciere, altså modsat af hvad der 

foreskrives af UIP. Fænomenet siges at have sin begrundelse i omfanget af carry trading. 

Hvormed menes, at de summer der henholdsvis lånes i lavrente valutaen og placeres i 

højrente valutaen, via udbud og efterspørgselskræfter fører til at førstnævnte deprecierer mens 

sidstnævnte apprecierer. At en arbitrage mulighed således kan forøges ved spekulativ 
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udnyttelse, modsiger den generelle opfattelse af at muligheder for profit gennem udnyttelse af 

markedsuligevægt formindskes, som flere investorer søger at drage fordel af den.

Mange af de studier der konkluderer imod UIP og således beskriver denne inverse udvikling 

af valutakursen, har dog haft empiriske grundlag, der grundliggende har dækket over perioder 

kendetegnet ved økonomisk vækst. Jeg vil derimod i datagrundlaget til denne afhandlings

empiriske analyser, inkludere de seneste 3 år, der som bekendt i høj grad har været 

kendetegnet ved den finansielle krise. Motivationen bag dette er, at søge at afdække, hvorvidt 

der skal en periode kendetegnet ved både økonomiske op og nedture, hvori markedet 

selvregulerer, til for at berettige UIP.

Såfremt konklusionen på ovenstående analyse modsiger validiteten af den udækkede 

renteparitet, vil det ligeledes blive undersøgt, hvorvidt det afkast det har været muligt at opnå 

over undersøgelsesperioden, også har vist sig attraktivt ud fra et risikojusteret synspunkt.

I relation til ovenstående fokusområde er følgende problemstilling formuleret:

 Denne afhandling har til formål, at analysere hvorvidt den udækkede renteparitet 

holder i praksis over en analyse periode fra Januar 2000 til December 2010. 

Herunder om det, over analyseperioden, har været muligt at opnå et attraktivt 

risikojusteret afkast gennem carry-trading, samt hvilken indvirkning finanskrisen har 

haft herpå.
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1.1. Afgrænsning:

Grundet denne afhandlings primære fokusområder holdt op imod de tilhørende formkrav, har 

det været nødvendigt at foretage en række afgrænsninger.

Som nævnt i problemstillingen, har denne afhandling til formål, at foretage en empirisk 

analyse af UIP på baggrund af indhentet datamateriale og derudfra konkludere enten til fordel 

for eller imod UIP. Resultaterne vil, i forlængelse heraf, blive diskuteret samt holdt op imod 

konklusionerne fra tidligere empiriske studier.

Derimod vil det ikke være et mål, at opstille et fyldestgørende svar, på baggrunden for en 

eventuelt accept eller forkastning af UIP. Dog vil en række faktorer der kunne tænkes at have 

indvirkning herpå blive diskuteret.

Hvad angår undersøgelsesperiodens længde er denne defineret til at dække over et interval fra 

Januar 2000 til og med December 2010. Valget bunder i, at denne årrække har været 

kendetegnet ved en markant stigning i populariteten af carry trading, samt indeholder begge 

sider af det ofte cykliske mønster, der opserveres i perioder med carry trading aktivitet. 

Ligeledes er tilgængeligheden af relevant rente- samt valutakurs data for årene forinden 

begrænset, for enkelte af de valutaer der indgår i denne analyse.

Carry trading kan, som det uddybes i afsnit 3.3, udføres på en række forskellige måder. En 

række af disse vil kort blive beskrevet, men hovedfokus i den efterfølgende analyse vil ligge 

på alternativet kendetegnet ved lån og placering i rentebærende aktiver ud fra 

spotmarkedstransaktioner. Yderligere afgrænses der i den forbindelse fra en nærmere 

uddybelse af de tekniske detaljer forbundet med implementeringen af en carry trade strategi. 

Her tænkes der blandt andet på benyttede handelsplatforme, detaljer i forbindelse med margin 

calls, roll-over mv.

Som nævnt i indledningen foreskriver UIP, at der er en direkte sammenhæng mellem 

rentedifferentialet mellem to lande og valutakursudviklingen, således at sidstnævnte vil 

neutralisere et eventuelt afkast ved udnyttelse af rentespreadet. For at vurdere rimeligheden af 

ovenstående sammenhæng og som baggrund for den empiriske analyse, vil der i afsnit 2.2

blive præsenteret og diskuteret en række faktorer, der har indvirkning på valutakursen. 

Valutakursdannelsen har vist sig som et ganske komplekst forskningsområde og har således 
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v�ret genstand for udviklingen af en lang r�kke modeller. Der vil blive refereret kort til 

enkelte af disse, herunder betydningen af adf�rdsm�ssige aspekter, men en n�rmere analyse 

af modellerne vil ikke blive foretaget da d�t i sig selv omfangsm�ssigt ville kunne udg�re en 

afhandling.

Yderligere vil den empiriske analyse v�ret baseret p� korte instrumenter, i dette tilf�lde 

m�nedsrenter. Enkelte teoretikere, heriblandt Meredith & Chinn (1998), argumenterer i den 

forbindelse for at instrumenter med varigheder p� op til flere �r, i h�jere grad tr�kker mod 

UIP validitet. Deres argumenter vil blive pr�senteret i afsnit 5., men en n�rmere analyse af 

forholdet vil alts� ikke blive foretaget.

Afslutningsvis skal det n�vnes, at den empiriske analyse vil v�re baseret p� s�kaldte ”mid” 

kurser, dvs. gennemsnittet af bid og ask. Dette har den konsekvens, at 

transaktionsomkostninger ikke indg�r i det empiriske grundlag for analysen. De samlede 

transaktionsomkostninger ved en carry trade strategi er dog, foruden det ovenn�vnte bid-ask

spread inklusiv en r�kke administrative og afgiftsbaserede omkostninger. De praktiske 

udfordringer i forbindelse med at skabe et trov�rdigt billede af sidstn�vnte og derved de 

samlede transaktionsomkostningernes st�rrelse, ligger s�ledes til grund for, at de ikke indg�r i 

datagrundlaget. Transaktionsomkostningernes indvirkning p� st�rrelsen af det risikojusterede 

afkast ved carry trading, vil dog ud fra tidligere studiers konklusioner, blive vurderet i 

slutningen af analysen.

1.2. Struktur:

Efter disse indledende afsnit er resten af afhandlingen struktureret som f�lger. F�rst beskrives 

valutamarkedet, herunder hvilke akt�rer der pr�ger det, samt en r�kke af de faktorer der har 

indvirkning p� valutakursdannelsen. Herefter f�lger en belysning af carry trade strategien, 

hvor det blandt andet uddybes, hvad der har kendetegnet tidligere perioder pr�get af carry 

trading, hvilke investorer der prim�rt benytter sig af strategien, samt hvorledes strategien 

typisk udf�res. Yderligere vil omfanget af carry trading, samt den underliggende risiko ved 

strategien blive diskuteret. Derefter f�lger en pr�sentation, af f�rst den d�kkede renteparitet 

og i forl�ngelse heraf den ud�kkede renteparitet. Begge modeller vil blive opstillet rent 

formelt og ligeledes vil antagelserne der ligger til grund for modellerne, v�re genstand for en 

n�rmere diskussion. I afsnit 5. fremf�res og diskuteres argumenter fra tidligere litter�re 
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studier af den udækkede renteparitet. Herunder i hvor høj grad ligevægtstesen empirisk set har 

vist sig valid, samt hvilke faktorer der ligger til grund for en evt. uligevægt. Herefter følger et 

kort afsnit, der beskriver de data der indgår i denne afhandlings empiriske analyse, samt 

hvilke analytiske værktøjer der benyttes til at vurdere validiteten af UIP. Denne vurdering vil 

blive foretaget i umiddelbar forlængelse i afsnit 8. hvor ligeledes størrelsen og kvaliteten af et 

eventuelt opnået afkast ved at indgå i carry trading, vil blive vurderet. I afsnit 9. vil der kort 

blive perspektiveret over forhold, der ikke umiddelbart indgår under afhandlingens primære 

fokus, men som dog alligevel er interessante i relation til de behandlede emneområder. 

Afslutningsvis vil der i afsnit 10. i forhold til den opstillede problemstilling, blive konkluderet 

på de i afhandlingen fundne resultater. Herefter følger henholdsvis referencer og bilag i afsnit 

11. og 12.
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2. Valutamarkedet:

Valutamarkedet er betegnelsen for et verdensomspændende marked, der matcher købere og 

sælgere af diverse valutaer. En valutahandel kan i sin enkleste forstand opfattes som salg af 

valuta x mod køb af valuta y. Handelen med valuta er decentraliseret, hvilket skal forstås som,

at der ikke er ét specifikt fysisk marked, hvorpå handelen foregår. Handelen er spredt ud på 

verdenens finansielle centre og kan ligeledes udføres via internetbaserede handelsplatforme. 

Geografisk set er London det mest betydningsfulde center for valutahandel målt på volumen, 

men også New York og Tokyo står bag en stor del af verdenens valutahandel. Der kan 

handles alle døgnets timer hele ugen med undtagelse af weekenderne.

Valutamarkedet begyndte at tage form i 1970´erne, hvor mange af de største industrialiserede

lande overgik til en flydende valutakurs, fra en førhen fastkurspolitik under Bretton Woods 

systemet. Dette system blev iværksat via oprettelsen af det styrende organ IMF1 i kølvandet 

på anden verdenskrig, primært på amerikansk og britisk initiativ.  

Bretton Woods samarbejdet var kendetegnet ved, at de deltagende lande accepterede at 

fastlåse deres valutakurser mod den amerikanske dollar. Denne fastlåsning skulle for så vidt

muligt opretholdes, indtil en eventuel fundamental uligevægt måtte fremkomme. Vurderedes 

det af IMF at være tilfældet, kunne det pågældende land devaluere eller revaluere til en ny 

fastsat kurs mod dollaren. Yderligere forpligtede den amerikanske regering sig samtidig til, at 

opretholde muligheden for at konvertere dollars for guld til en fast pris.

Formålet med Bretton Woods samarbejdet var at undgå, at 30´ernes finansielle krise med 

tilsvarende devalueringer og stærkt svingende valutakurser skulle gentage sig. Øget 

økonomisk stabilitet blev ligeledes anskuet, som en måde at opnå større udenrigspolitisk

stabilitet og undgå krige. 

Systemet kollapsede dog i 1971, da den amerikanske regering suspenderede den faste 

vekselkurs mellem dollaren og guldet. Efterfølgende stod det det enkelte IMF medlemsland

frit for, om deres valutakurs skulle have lov til at flyde frit, eller om den skulle fastlåses i 

højere eller mindre grad mod andre valutaer. Mange valgte dog friheden i en flydende kurs,

ud fra ønsket om større fleksibilitet i valutapolitikken i forhold til styring af landenes 

1 International Monetary Fund
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økonomiske aktivitet, samt overfor eksterne chok som eksempelvis den stigende oliepris i 

årene efter Bretton Woods systemets kollaps.

De flydende kurser medførte et stigende behov for og interesse i at handle med valuta. Både

ud fra politiske, kommercielle og spekulative motiver. Som konsekvens er valutamarkedet 

efterfølgende vokset eksplosivt og udgør i dag, målt på volumen, verdens klart største 

finansielle marked. Ifølge Bank for International Settlements triennial survey fra April 2010

var den gennemsnitlige daglige turnover på 3,98 billioner dollars på dette tidspunkt. En 

stigning på godt 20% fra sidste publikation i 2007 og mere end en fordobling siden 2004. 

Stigningen kan tilskrives en række forskellige faktorer. Først og fremmest har udviklingen af 

online handelsplatforme medvirket til at mindske spreadet og øge markedslikviditeten og 

derved tiltrukket et større antal markedsdeltagere. Ligeledes kan nævnes den øgede vægt 

fremmed valuta tillægges i forbindelse med investorers porteføljesammensætning, samt en 

generelt højere handelsfrekvens.

Den store handelsvolume og den høje grad af likviditet gør samtidig, at valutamarkedet ofte 

opfattes som det marked, der er tættest på den teoretiske tilstand perfekt konkurrence. 

Strukturelle kendetegn herved er blandt andet et endeløst antal købere og sælgere, samt ingen 

transaktionsomkostninger. Her er førstnævnte noget nær opfyldt på valutamarkedet, mens der 

dog eksisterer transaktionsomkostninger i form administrative og afgiftsbaserede 

omkostninger samt bid-ask spreadet. Generelt gælder der, at jo højere likviditet der er i et 

valutapar, jo mindre vil spreadet være. Den høje grad af likviditet på valutamarkedet gør dog 

at der, ud fra størrelsen på spreadet, der for de mest likvide valutapar ligger på ned mod 0,01 

%2, med god vilje kan argumenteres i retning mod en perfekt konkurrence tilstand.

Ifølge BIS rapporten fra 2010 udgøres de mest af handlede valutapar af EUR/USD, USD/JPY 

og GBP/USD med henholdsvis 28%, 17% og 14%. Samme rapport viser desuden at USD 

indgår som den ene part i 89% af valutahandlerne. Baggrunden herfor skal blandt andet findes 

i den amerikanske økonomis størrelse samt position globalt set, hvor en stor del af 

varehandelen vedrører det amerikanske marked. Yderligere kan nævnes det faktum, at de 

fleste råvarer herunder olie handles i amerikanske dollar. Ligeledes kan henføres til, at 

2 www.thefreedictionary.com
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dollaren ofte har status som den dominerende reservevaluta for de enkelte lande, hvilket

historisk set begrundes ud fra dollarens funktion under Bretton Woods samarbejdet.

2.1. Valutamarkedets aktører:

Aktørerne på valutamarkedet rummer stor forskellighed, hvad angår både den volumen

hvormed de handler, men også med henblik på hvilke incitamenter der ligger til grund herfor. 

Markedet udgøres hovedsageligt af følgende investorgrupper:

Store kommercielle banker, børsmæglere, firmaer involveret i international handel, 

institutionelle investorer såsom hedgefonde, pensions- og forsikringsselskaber mv., 

centralbanke samt individuelle investorer.

De individuelle investorer er et markedssegment der har vundet stigende indpas gennem de 

seneste år, hovedsageligt grundet teknologiske fremskidt indenfor internetbaseret handel.

Deres investering udføres primært via en mægler eller mæglerkæde. Disse indhenter bid og

ask priser fra de store banker. Priserne bliver så efterfølgende forwardet til de individuelle 

investorer tillagt et markup. Markup´et øger spreadet en smule og fungerer således som 

mæglerens betaling for at have faciliteret handelen for den individuelle investor. 

De nationale central banke spiller ligeledes en stor rolle på valutamarkedet. Deres mål er 

grundliggende at styre renten og pengeudbuddet, så der opnås en stabilitet i valutakursen3

samt en lav og stabil inflation. Hvad angår pengeudbudet, benytter centralbankerne sig her af 

landets reserver som regulerende middel og har ofte succes med at implementere deres 

monetære politik grundet den omfattende volumen af reserverne.

Der ses dog også eksempler på, at de kombinerede markedskræfter til tider er for stærke til, at 

de nationale central banke succesfuldt kan vedligeholde de opstillede mål for deres monetære 

politik. Her kan blandt andet henføres til ERM4 krisen i 1992. Kort fortalt var ERM et 

valutasamarbejde mellem en række europæiske lande, hvor de forpligtede sig til at holde en 

fast kurs overfor ECU´en indenfor et fastlagt bånd, der for de fleste landes vedkommende lå 

på 2,25%.5 En initial rentestigning i Tyskland i kølvandet på sammenslutningen af vest og øst 

3 Eks. den danske fastkurspolitik overfor euroen
4 European Exchange Rate Mechanism
5 www.wellesley.edu
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førte dog i sidste ende til spekulative angreb på en række af medlemslandenes valutaer. 

Mange af de pågældende lande eks. England prøvede via reserverne at modstå og bibeholde 

valutaen indenfor det fastlagte bånd, men måtte i sidste ende opgive og forlade 

valutasamarbejdet. Af andre eksempler kan nævnes den sydøstasiatiske krise i 1997, hvor 

blandt andet Thailand efter et massivt pres på Bath´en måtte opgive fastkurspolitikken overfor 

den amerikanske dollar. 

Typisk gælder det for valutamarkedet, at jo større den handlende er, jo bedre adgang er der til 

favorable spreads, hvilket så kan tilbydes videre til den handlendes klienter inklusiv et mark-

up. I toppen af dette hierarki målt på størrelse er interbankmarkedet, der udgøres af de største 

kommercielle banker. Disse indgår i handler mellem hinanden på deres egne samt på deres 

kunders vegne til markedets laveste spreads, der samtidig størrelsesmæssigt er en lav grad af 

transparens omkring. Baggrunden for de lave spreads skal typisk ses i lyset af konkurrencen 

bankerne imellem, samt den frekvens, hvormed der på interbankmarkedet ofte handles 

betydelige summer. En stor del af den samlede handel på valutamarkedet foregår således

igennem interbankmarkedet, hvor HSBC, Citigroup og Deutsche Bank kan nævnes blandt de 

største aktører. 

Før i tiden foregik handelen på interbankmarkedet, som for de individuelle investorer,

gennem en mægler. Dette er nu i høj grad erstattet af elektroniske handelsplatforme, hvis 

funktion er at matche bid og ask bud fra markedsdeltagerne. Af eksempler på sådanne 

platforme kan nævnes EBS6, som blev dannet via et samarbejde mellem verdens største 

banker, samt det konkurrerende Reuters Dealing. Hvilket system der foretrækkes, afhænger i 

høj grad af hvilket valutapar der handles, hvor EBS ofte knyttes til de mest populære kryds

som USD/EUR og USD/JPY mens Reuters Dealing i højere grad faciliterer handelen med

resten.

I hierarkiet under interbankmarkedet findes mindre banker, store multinationale selskaber der 

efterspørger valuta i forbindelse med afdækning af deres internationale transaktioner, 

pensions- og forsikringsselskaber samt hedgefonde.

6 Electronic Broking Services
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Is�r hedgefonde spiller en stadig stigende rolle p� valutamarkedet. Deres investeringsform er 

ofte spekulativ, i den forstand at motivationen bag k�b og salg af valuta ikke er at erhverve 

selve aktivet, men derimod at tjene en profit p� �ndringer i valutakursen. Hedge fonde har i 

den forbindelse opbygget et ofte negativt ry for deres investerings strategier, til hvilke 

udtrykket ”aggressiv” ofte tilknyttes. Dette begrundes, ikke mindst med de store summer der 

investeres via hedgefondene. Sammenholdt med de afledte effekter hedgefondene har p� 

andre investorers investeringsvalg, kan hedgefondene ofte have betydelig indvirkning p� 

valutakurser samt aktiekurser. For sidstn�vnte er der is�r knyttet kontrovers omkring short-

sale metoden, hvor der spekuleres i et fald i aktiekursen. Hedgefondenes investeringssummer,

samt de herudfra opst�ede afledte psykologiske markedseffekter, er i den forbindelse ofte 

blevet beskyldt for at forst�rke et initialt fald i aktiekursen og v�sentligt sv�kke 

markedsv�rdien. Ligeledes kan som eksempel p� hedgefondenes indvirkning n�vnes det 

f�romtalte spekulative angreb p� den britiske pund, hvor Bank of England i sidste ende m�tte 

opgive at forsvare fastkurspolitikken via reserverne. Hedgefonde har ligeledes modtaget en 

stor del af skylden for omfanget af den finansielle krise i syd �st asien i 1997, hvor disse

tjente store summer p� spekulative angreb p� de syd �st asiatiske valuter.7

Udover hedgefondenes samlede og meget omfattende midler, skal forklaringen p� omfanget 

af deres markedsm�ssige transaktioner, is�r findes i muligheden for at indg� i gearede 

investeringer via margin. Investorerne kan herigennem l�ne op imod flere hundrede gange 

v�rdien af deres initial investering og derved opn� en potentiel langt st�rre profit. Der er dog 

ogs� en st�rre risiko tilknyttet denne strategi. For at beskytte investoren mod for store tab er 

der ofte stillet en margin gr�nse, i forhold til hvor meget v�rdien af det investerede initial 

bel�b m� falde med. Hvis valutakursen �ndrer sig i en s�dan grad, at v�rdien af den 

opstillede sikkerhed i form af initial investeringen falder under margin gr�nsen, m� 

investoren enten stille mere sikkerhed til r�dighed eller affinde sig med at positionen bliver 

lukket. Den negative konsekvens af en h�jere gearingsgrad bliver s�ledes, at der skal mindre 

negative udsving i valutakursen til, for at investoren bliver m�dt med et s�danne margin call 

og eventuel m� lukke sin position. Grundet disse risici er investering i hedgefonde ofte kun 

�bne, for investorer der professionelt og �konomisk set m�der visse opstillede kriterier.

7 www.sunsonline.org
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2.2. Faktorer bag valutakursdannelsen:

Hvad der styrer valutakursdannelsen, har været genstand for talrige studier, fælles for hvilke 

der har ligget et ønske om, at opnå indblik heri, med henblik på at bedre kunne forudsige 

udsving i valutakurserne. En lang række teoretiske økonomiske modeller er i den henseende 

blevet udviklet. Her kan nævnes renteparitetsteorierne der gennemgås i afsnit 4., den relative 

købekraftsparitet, Mundell-Fleming modellen, the Monetary model, Dornbusch modellen, the

news model, mv.

Fælles for disse teorier er dog, at de ofte er underlagt en række antagelser og restriktioner,

som ikke er forenelige med karakteristikaene på det verdensomspændende valutamarked. 

Ingen af disse modeller har således entydigt haft succes med at forudsige og forklare 

valutakurser samt volatiliteten herpå ved længere tidshorisonter.

For kortere tidshorisonter har en form for automatiseret handel benævnt algoritmisk trading,

dog vist sig nyttefuldt med henblik på at forudsige priser og skabe profit. Systemet er en form 

for computerbaseret handel og går fortalt kort ud på, at en række computere genererer 

information vedrørende økonomiske statistikker, rentesænkninger samt andre relevante 

finansielle nyheder nøjagtig som de bliver offentliggjort. Denne information bliver så 

samtidig direkte bearbejdet af en række andre computere, der på baggrund herfra handler på 

markedet. Algoritmen bestemmer således både den eksakte timing for handelen, prisen der 

skal handles til samt ordrens størrelse og ofte uden menneskelig indblanding.

Algoritmisk handel benyttes i stigende grad af pensions og mutual funds samt andre 

institutionelle investorer, der ved at opdele store handler i mindre brudstykker, søger at styre 

risiko, samt den markedsindflydelse ordrer fra store institutionelle investorer ofte har på 

markedskurserne.

En fordel ved algoritmisk handel er, at det nu er muligt, at udføre ordrer før mennesker er i 

stand til at fortolke den information de præsenteres for. Handelsmetoden har i høj grad vist sig 

profitabel både på valutamarkedet samt andre dele af det finansielle marked. Blandt andet har 

den, via komplekse investeringsstrategier og muligheden for at operere med tidshorisonter 

ned til få millisekunder, vist sig profitabel med henblik på at forfølge risikofrie

arbitragemuligheder, der normalt kun er eksisterende i ganske kort tid, inden ligevægt er 

genoprettet. 
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Om end algoritmisk handel har vist sig nyttigt i at analysere og forudsige markedsbevægelser

på det korte sigt og således skabe profit herudfra, er det dog ikke et brugbart værktøj til at 

forudsige mere langsigtede valutakursændringer.

Generelt gælder det, at en markedsbaseret valutakurs vil ændre værdi, når værdien af en af de 

2 valutaer i krydset ændrer sig. Dette vil ofte være et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. 

En valuta vil således blive mere værdifuld, hvis efterspørgslen for den er større end det 

tilstedeværende udbud og mindre værdifuld ved en efterspørgsel der er mindre end udbuddet.

Udbud og efterspørgsel for en enkelt valuta er styret af en lang række forskellige elementer. 

Groft set kan disse inddeles i de 3 kategorier; økonomiske faktorer, politiske forhold samt 

investoradfærdsmæssige faktorer8:

Økonomiske faktorer:

 Inflation: Et land med en konsistent lav inflationsrate, eller med forventninger om 

faldende inflationsrate, vil typisk opleve en styrkelse af valutaen. Dette skal finde sin 

begrundelse i, at valutaens købekraft øges og derved efterspørgslen for den. Omvendt 

gælder ved en høj inflationsrate. Dog skal det nævnes, at der kan være situationer hvor 

en øget inflation giver en styrket valuta. Det finder sted, hvis stigningen i prisniveauet 

akkommoderes af stærke forventninger om at det pågældende lands centralbank hæver 

renterne for at bekæmpe inflationen. Et eksempel på et land med en lav inflation er 

Japan, der sågar har oplevet perioder med deflation.9

 Renteniveau: Der er en høj grad af korrelation mellem renter, inflation og valutakurser. 

Netop herfor benytter centralbanker sig af netop renten til at søge at styre forhold som 

inflation og valutakurs. Alt andet lige gælder der, at en højere rente vil tiltrække 

udenlandske investorer, hvilket vil styrke den indenlandske valuta gennem en øget 

efterspørgsel. Det skal dog nævnes, at en høj grad af inflation kan modarbejde dette 

forhold, eftersom det er realrenten der er af betydning i investeringskalkulen.

 Det offentlige budget: Generelt reagerer markedet negativt på en forværring af det 

offentlige budget og positivt på en forbedring. Forklaringen skal findes i, at en stor 

gæld ofte medfører øget inflation, samt afskrækker udenlandske investorer fra at 

investere i landet, af frygt for at landet ultimativt måtte se sig nødsaget til at afstå fra 

sine forpligtelser.

8 http://tradinginstockexchange.blogspot.com
9 Negativ inflation
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 Handelsbalancen: Et underskud på handelsbalancen betyder, at der importeres mere 

end der eksporteres. Dette er ensbetydende med, at der alt andet lige, efterspørges

mere udenlandsk valuta end der modtages gennem salg af eksportvarer, samt udbydes

mere indenlandsk valuta end hvad der efterspørges fra udlandet. Bundlinien bliver et 

overudbud af indenlandsk valuta og en overefterspørgsel efter udenlandsk valuta,

hvilket svækker den indenlandske valuta.

 Økonomisk vækst og produktivitet: Generelt gælder det, at en økonomi præget af 

stabilitet og vækst målt på faktorer som bruttonationalprodukt, arbejdsløshed, 

produktivitet mv. vil opleve en positiv indflydelse på dens valuta. Forklaringen ligger i,

de afsmittende virkninger der opstår på inflationsniveauet, det offentlige budget, bedre 

konkurrencedygtighed overfor udlandet ved øget produktivitet mv.

Politiske forhold:

Økonomiske agenter søger for så hvidt muligt at minimere risikoen og usikkerheden i 

forbindelse med deres investeringer. Politisk usikkerhed gør det derimod vanskeligt at 

værdisætte investeringerne i fremtiden, eftersom uventede politiske beslutninger som eks. 

nationalisering af visse aktiver, indførsel af valutahandels restriktioner, ændring af renten mv. 

drastisk kan ændre såvel valutakurs som værdien af investeringen. Konsekvensen er, at 

investorerne trækker deres kapital ud af det pågældende land og søger andre mere sikre 

økonomier at investere i. Dette fald i efterspørgslen vil så påvirke valutakursen negativt.

Det skal dog nævnes at politisk uro i sig selv, ikke er ensbetydende med en forværring af 

valutakursen. Hvis uroen er et middel på vejen mod større økonomisk ansvarlighed, vil 

valutakursen have en tendens til at blive styrket. 

Investoradfærd:

Investoradfærd er en af de måske vigtigste komponenter bag valutakursdannelsen, eftersom 

udbud og efterspørgsel og derved valutakursen i høj grad styres af forventninger hos 

investorerne, bag ved hvilke der ligger psykologiske og adfærdsmæssige faktorer. Uden at gå 

i dybden vil jeg her give et par eksempler på hvordan investorer, i modsætning til hvad 

antages i konventionel finansiel teori, ofte ikke handler rationelt på markedet. Formålet er at 

give et indblik i den kompleksitet, som investoradfær påvirker valutakursen med.
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I en lang r�kke �r har udviklingen af modeller beregnet p� at forklare �konomiske og 

finansielle sammenh�nge, ellers v�ret baseret p� en antagelse om, at investorerne handler 

rationelt. Der er derimod sket et paradigme skift inden for dette omr�de, blandt andet initieret 

af studierne af Kahneman & Tversky (1973), s�ledes at forudsigelsesmodeller i h�jere grad 

baseres p�, at investorerne udviser irrationel adf�rd i en r�kke situationer. S�ledes kan det 

ikke antages, at en investor i en beslutningssituation besidder fuld information, hvorfor at 

hans handlinger i nogen grad vil v�re styret af heuristiske tommelfingerregler i stedet for 

egentlig entydige beslutningsregler.  

Ligeledes vurderes investorer i h�j grad at v�re irrationelle i den forstand, at de ofte udviser,

hvad der kan betegnes som flokdyr adf�rd. S�ledes vil deres beslutninger v�re drevet af,

hvad andre investorer foretager sig, til trods for de besidder markedsm�ssige data, der 

egentlig frar�der dem at f�lge str�mmen og investere herefter. Dette er ofte tilf�ldet i 

forbindelse med �konomiske bobler. I disse tilf�lde bliver rationel tankegang s�ledes 

overtaget af en form for overoptimisme. Investorer der derimod, i relation til bobler,

investerer ud fra rationelle kalkuler af det p�g�ldende aktivs fundamentale v�rdi, risikerer 

alts� at g� glip af en eventuel profitabel investering, s�fremt deres kalkuler ikke tager h�jde 

for markedsp�virkningen fra irrationelle investorer.

Investorer der s�ledes f�lger trends og investerer uden brug af fundamental markedsdata, samt 

over- og underreagerer p� gode og d�rlige nyheder, tilknyttes i �vrigt ofte det lidet flatterende

udtryk ”noise trader”10.

Yderligere kan irrationalitet ses p� det finansielle marked igennem en utilb�jelighed fra 

investorernes side til at vedkende sig fejl. Dette udm�nter sig ofte i, at tabende positioner 

holdes for l�nge i en blind tro p�, at man har valgt rigtigt og markedet nok skal vende.

Psykologisk set bunder dette i, at mennesker har en tendens til at v�re risiko s�gende i 

perioder pr�get af negativt afkast, men risikoaverse i perioder hvor der opleves profit. 

Sidstn�vnte medf�rer ofte, at vindende positioner s�lges for hurtigt af frygt for at miste det 

der nu er vundet.

Fra dette afsnit st�r det klart, hvorfor valutakurser er s� sv�re at sp� om. Om end kurserne i 

sidste ende hovedsageligt er en funktion af udbud og eftersp�rgsel, er der en lang r�kke 

10 www.lse.co.uk
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faktorer og elementer, der ligger til grund herfor og skaber p�virkning i hver sin retning med 

forskellighed i styrke. Nogle af disse faktorer er h�ndgribelige �konomiske sammenh�nge,

mens andre bunder i uforudsigelig irrationalitet blandt investorer samt komplet uventede

politiske begivenheder. Den bedste m�de at sp� om valutakursen p�, kunne alts� synes at v�re, 

at f�lge grundtanken bag ved den s�kaldte ”random walk” hypotese; nemlig at idag�s

valutakurs er den bedste indikator til at forudsige morgendagens valutakurs. 

3. Carry trading:

Carry trading er betegnelsen for en investerings strategi, der kan udf�res p� et stort antal 

forskellige m�der, men er som n�vnt i indledningen i sin enkleste form kendetegnet ved, at 

investoren optager et l�n i en valuta pr�get af lave renter, konverterer det l�nte bel�b til en 

h�jrente valuta via spotmarkedet og placerer til den h�jere rente i det p�g�ldende land. Der 

optages s�ledes en kort position i lavrentevalutaen og en lang position i h�jrentevalutaen. 

S�fremt vekselkursen mellem de to valutaer forbliver konstant, vil afkastet fra denne strategi 

v�re identisk med renteforskellen. 

Carry trading kan som p� spotmarkedet ligeledes udf�res via forwardmarkedet. Denne strategi 

bygger p�, at h�jrentevalutaen handles til en forward discount, da den forventes at depreciere,

mens valutaen med den lave rente handles til en forward pr�mie, da den forventes at 

appreciere. Forward pr�mien/discount udtrykker her jvf. afsnit (CIP) den procentuelle forskel 

mellem forward kursen og den nuv�rende spotkurs.

Strategien g�r p� baggrund af dette ud p�, at s�lge valutaer opgjort til en forward pr�mie og 

k�be valutaer opgjort til en forward discount. Der spekuleres s�ledes i, at lavrente valutaen 

ikke apprecierer s� meget, som den pr�mie investoren har f�et for at g� kort i denne, samt at 

h�jrente valutaen ikke deprecierer s� meget, som den discount investoren har f�et for at g� 

langt i denne.

3.1. Carry trading, historisk set:

De f�rste tegn p� hvad der senere blev kendt som carry trading, begyndte at vise sig i 

slutningen af 1980�erne. Japan var i denne periode pr�get af kraftige og vedvarende 
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prisstigninger på boligmarkedet. Investorerne var af opfattelsen, at priserne kun kunne gå 

opad, hvilket var med til at skabe en spekulativ boligboble. Samtidig blev renten nedsat som 

et middel til at fremkalde øgede investeringer gennem øget låntagning og herved booste den 

nationale økonomi.

De lave renter tiltrak desuden opmærksomhed fra udlandet, hvor lån i Yen blev optaget,

blandt andet med henblik på at investere til de højere renter der var at finde i ERM11

medlemslandene. Ligeledes førte de lave japanske renter til, at mange japanske investorer 

søgte udenlands for et højere afkast. Her iblandt til det amerikanske boligmarked.

Situationen ændrede sig imidlertid i starten af 1990´erne, hvor den japanske boligboble 

begyndte at briste, med stærkt faldende boligpriser som konsekvens og et samtidigt fald i det 

toneangivende japanske aktieindeks Nikkei. Situationen gjorde, at mange japanske investorer 

måtte realisere deres udenlandske investeringer, hvilket medførte en appreciering af den 

japanske Yen med godt 20% i 1990. Den helt store afvikling af den første 

verdensomspændende carry trade kom dog først et par år efter, i kølvandet på kollapset af 

ERM samarbejdet og de efterfølgende devalueringer fra mange af de største europæiske 

valutaer. Dette førte til en kraftig afvikling af de europæiske carry trade placeringer med en 

appreciering af den japanske Yen som følge, der fra 1993 til 1995 steg med næsten 50% i 

værdi overfor den amerikanske dollar.

Carry trading var dog som investeringsstrategi langt fra et overstået kapitel. Umiddelbart i 

kølvandet på afviklingen af den første store Yen carry trade, begyndte en ny at tage form i 

1995, hvor Bank of Japan nedsatte den ledende japanske rente til 0,5%. Rentesænkningen var 

en middel til at fremme vækst og kom således i kølvandet på den forinden bristede boligboble 

og det stærkt forværrede Nikkei indeks samt jordskælvet i Kobe i Januar 1995 med 

ødelæggelser for mere end 100 milliarder USD til følge.12

Den japanske Yen blev således grundet det lave renteniveau igen attraktiv i forbindelse med 

spekulative investeringsstrategier, blandt andet via placeringer i korte amerikanske T-bills der 

på tidspunktet gav renter på mellem 5 og 6 %.

Populariteten af at indgå i carry positioner med Yen som finansieringsvaluta havde grundet 

øget udbud af Yen, medført at denne var deprecieret overfor dollaren med næsten 85% i 

sommeren 1998 i forhold til niveauet 3 år forinden. Fra Oktober 1998 fulgte imidlertid en 

11 European Monetary System
12 www.buzzle.com
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kraftig appreciering af den japanske Yen, der på en uge steg med godt 15%13 overfor dollaren 

og efterfølgende forsatte med at stige dog mere moderat. Styrkelsen af Yen´en kom i 

kølvandet på den russiske den russiske finansielle krise, den japanske regerings plan for at re-

kapitalisere den trængte banksektor samt kollapset af hedgefonden Long-Term Capital 

Management (LTCM). Sidstnævnte førte blandt andet til, at de korte Yen positioner der var 

blevet brugt til gearingen af LTCM´s, målt på volumen, betydelige arbitrage strategier skulle 

betales tilbage, og således med en appreciering af Yen´en til følge. Konsekvensen blev, at 

1998 derved markerede slutningen på den anden store Yen carry trade. 

Carry trading har efterfølgende været en populært benyttet investeringsstrategi ikke blot med 

Yen som finansieringsvaluta, men også med andre lavrentevalutaer som eksempel den 

schweiziske Franc. 

Seneste eksempel på massive carry trade investeringer sås fra starten af dette årtusinde og 

frem til den globale finansielle krises start i 2007, der endnu engang medførte en afvikling af 

optagede carry trade positioner.  

3.2. Markedsdeltagere:

Carry trading som investeringsstrategi udføres, af en lang række af de samme aktører der 

præger det overordnede valutamarked. Ifølge BIS fremstår større investeringsbanker, 

pensionsfonde, forsikringsselskaber, commodity trading advisors samt hedgefonde som nogle 

af de mest aktive. Især hedgefondenes omfattende brug af gearing gør, at det er betydelige 

summer, der investeres i carry trading på verdensplan. Lim (2007) inkluderer foruden 

ovenstående, yderligere japanske pensionsfonde samt individuelle japanske investorer. 

Carry trading har især oplevet stigende popularitet hos de individuelle investorer, der målt på 

volumen i det nye årtusinde udgør en stadigt voksende del af den samlede investorbase. Dette 

kan tilskrives faldende transaktionsomkostninger, øget mediefokus på carry trading samt især 

muligheden for at indgå gearede investeringer via margin konti. Data fra japanske Gaitame, 

der netop tilbyder denne ydelse til japanske individuelle investorer, har oplevet en forøgelse 

af etablerede margin accounts fra mindre end 2.000 i begyndelsen af 2003 til godt og vel 

120.000 i juni 2007 (BIS quarterly review, 2007). Især i Japan er carry trading særligt 

13 www.marketthoughts.com
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popul�rt blandt individuelle investorer, hvilket skyldes, at udenlandske placeringer fremst�r 

langt mere attraktive grundet landets lave indl�nsrenter.

3.3. Strategier:

Hvad ang�r hvilke m�der, en carry trade strategi kan udf�res p�, er i lighed med de forskellige 

investorklasser pr�get af stor diversitet. Som allerede n�vnt kan en carry strategi udf�res 

b�de via forwardmarkedet og spotmarkedet. Indenfor sidstn�vnte eksisterer der mange 

alternativer med hensyn til hvilke aktiver der investeres i, hvis der tages udgangspunkt i den 

brede definition af carry trading.

Placering i bankdepoter og statsobligationer d�kker over de mest g�ngse metoder og vil 

s�ledes ogs� v�re fokus i den senere empiriske analyse. Hvad ang�r denne placeringsform,

har is�r amerikanske obligationer v�ret popul�re og ligeledes kan n�vnes de japanske 

uridashi obligationer. Sidstn�vnte er obligationer denomineret i h�jrente valutaer som typisk 

new zealandske og australske dollars, men som s�lges direkte til private japanske investorer.

Foruden ovenst�ende har ligeledes investering i emerging market commodities, forskellige 

aktieindeks, r�varer samt boligmarkeder fundet stor udbredelse indenfor den bredeste 

definition af carry trading. Bl.a. de amerikanske og islandske, samt de ungarske og polske 

boligmarkeder har oplevet stor interesse fra, hvad der indg�r under betegnelsen ”carry 

tradere”, til trods for, at de givetvis ikke opfatter sig selv som v�rende dette. Faktisk er 

henholdsvis 92 % og 70% af de to sidst sidstn�vnte landes boligl�n oplyst som v�rende 

optaget i CHF jvf. Batstone, (2007).

Carry trading er som n�vnt tilknyttet en hvis portion risiko. Udover risikoen fra 

valutakurs�ndringer stammer en del af denne, fra likviditeten p� de markeder der investeres i. 

En h�jere likviditet vil alt andet lige g�re at investoren, i tilf�lde af markedsm�ssig 

tilbagegang, vil kunne lukke sin position hurtigere og derved minimere eventuelle tab. Af 

denne grund er carry trading oftest historisk set knyttet til st�rre �konomier kendetegnet ved 

en vis grad af likviditet. 

Af de typisk mest benyttede valutaer kan n�vnes japanske yen (JPY)14, schweiziske frank 

(CHF), australske dollars (AUD, new zealandske dollars (NZD) samt amerikanske dollars 

14 Se benyttede valutakoder i bilag 1.
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(USD). Ligeledes kan nævnes, de ovennævnte investeringer i de islandske samt 

østeuropæiske boligmarkeder, der er med til at gøre disse valutaer attraktive i forbindelse med 

carry trading.

Yderligere kan tilføjes større udviklede økonomier, hvor blandt andet den brasilianske real

(BRL), den tyrkiske lira (TRY) samt den sydafrikanske real (ZAR) grundet ofte høje renter 

har været eftertragtede fra carry tradere. Generelt har emerging markets som de 3 ovenstående 

oplevet en stigning i den samlede andel af den totale volumen på valutamarkedet i starten af 

dette årtusinde. Foruden en generel udvikling af de nævnte økonomier samt en øget likviditet,

kan det også ses som et tegn på en øget risikovillighed fra carry tradere i jagten på et højere 

afkast.

Nedenstående figur 1. viser renteudviklingen for typiske placeringsvalutaer. Som det kan ses,

har det generelt været tilfældet, at de højeste renter har været at finde i emerging markets. 

Risikoen er dog generelt tilsvarende højere, blandt andet som følge af, at disse valutaer er 

kendetegnet ved større volatilitet, væsentlig højere politisk risiko samt fremstår mindre 

likvide. På figuren afspejles denne risiko i de større rentesænkninger, der er foretaget i de 

ungarske og sydafrikanske valutaer i perioden, mens renteniveauet i den new zealandske og 

australske dollar op til krisens start har været langt mere konstant. 

Generelt kan det siges, at en højere rente således er nødvendig for, at investoren ud fra et 

risikojusteret synspunkt finder investering i de pågældende valutaer attraktive. Figuren viser 

desuden, at den amerikanske rente inden den finansielle krise for alvor slog ind, lå på et 

niveau der gjorde den attraktiv som placeringsvaluta.
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Renteniveau for udvalgte placeringsvalutaer
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Figur 1.

Med hensyn til finansieringsvaluater har CHF samt JPY grundet lave renter gjort, at netop 

disse to valutaer har været blandt de oftest benyttede som den korte position i en carry trade 

investering. Den amerikanske fed funds rate har ligeledes, i perioder som for eksempel i dag, 

ligget på et så lavt niveau at den har haft interesse som finansieringskilde fra et carry trade 

synspunkt. Nedenstående figur 2. viser renteudviklingen for CHF og JPY i det nye årtusinde.
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Renteniveau for typiske finansieringsvalutaer
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Figur 2.

Af de to afbillede valutaer har tendensen v�ret, at den japanske Yen har v�ret klart den mest 

benyttede finansieringskilde, hvilket prim�rt m� tilskrives kontinuerligheden i renteniveauet. 

Baggrunden herfor skal findes i de strukturelle forhold, der kendetegner den japanske 

�konomi.

Japans økonomi:

Siden boligboblen bristede i starten af 1990�erne og det samtidige massive fald i det japanske 

aktiemarked, har Japan op igennem 1990�erne v�ret kendetegnet ved stagnation og lav 

�konomisk v�kst sammenlignet med andre udviklede �konomier. �rtiet er siden hen blevet 

ben�vnt ”the lost decade”. I et fors�g p� at fremprovokere �konomisk v�kst har the Bank of 

Japan op igennem 90�erne gradvist nedsat renten, s� den i en stor del af den f�rste halvdel af 

dette �rtusinde har ligget helt nede p� 0%. Det er dog blevet argumenteret fra flere 

�konomiske analytikere, at netop denne gradvise s�nkning af renten, i forhold til en brat 

s�nkning, har en del af forklaringen p�, at virkningen heraf har v�ret afd�mpet. Forklaringen 

skal dog ogs� findes i, at Japan siden 80�ernes boligboom og h�je forbrug efterf�lgende har 

v�ret pr�get af en h�j grad af opsparingstilb�jelighed, hvilket derfor bremser investerings og 

forbrugslysten trods de lave renter.
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Japan har desuden i en lang �rr�kke v�ret pr�get af meget lav inflation, hvor prisudviklingen

s�gar i perioder har v�ret negativ, et f�nomen ogs� kendt under betegnelsen deflation. En 

mulig forklaring hertil kan findes i den ovenn�vnte h�je japanske opsparingstilb�jelighed,

hvilket alt andet lige medf�rer en mindre v�kst og mindre eftersp�rgsel, hvilket s�ledes 

mindsker presset p� priserne. Yderligere kan n�vnes den japanske besk�ftigelsesmodel, der 

mange steder er kendetegnet ved s�kaldt ”lifetime employment”, hvilket kan have v�ret

medvirkende til at holde l�npresset nede og derved ogs� presset p� priserne.

Hvad ang�r inflation siger generel �konomisk teori, at der er en positiv korrelation mellem 

denne og renten. Dette skyldes, at debitorer med et l�n til en fast nominel rente, vil opleve en 

reduktion i den reale rente som inflationen stiger. Kreditorerne vil derfor justere for h�jere 

inflation gennem fasts�ttelsen af en h�jere nominel rente, s�ledes at den reale rente er 

u�ndret. 

Vendes billedet om, har centralbanken som n�vnt ofte som grundl�ggende m�l at holde 

inflationen nede. Redskabet til at opn� dette er renten. En �get inflation vil derfor ofte 

akkommoderes af en �get rente i fors�get p� at nedk�le �konomien. Japans lave inflation kan 

i det lys ses som endnu en forklaring til, at den japanske rente kontinuerligt har ligget p� et s� 

lavt niveau. 

Foruden m�let om �konomisk v�kst forf�lger the Bank of Japan en politik om at opretholde 

et svag Yen mod de st�rre handelspartnere for at sikre en st�rk japansk eksport sektor. En 

sv�kket Yen vil alt andet lige g�re japanske produkter billigere og derved mere attraktive for 

udenlandske kunder. Som f�lge heraf har Japan siden midten af halvfemserne, grundet en 

st�rk handelsbalance, haft et stort overskud p� betalingsbalancens l�bende poster. 

�konomisk teori foreskriver at en st�rk handelsbalance leder mod en appreciering af den 

domestiske valuta, da det f�rer til en �get eftersp�rgsel efter Yen fra de udenlandske kunder. 

Bank of Japans m�ls�tning om at sikre en st�rk eksportsektor via en svag Yen m� dog 

formodes overtrumfet i perioder med kraftig carry trade aktivitet, grundet det modsatrettede 

pres fra udenlandske investorer der g�r kort i Yen�en.

Selvom det fortrinsvist har v�ret valutaer som n�vnt i dette afsnit, der har indg�et i carry 

trade positioner i starten af dette �rtusinde, kan billedet hurtigt vende. Valget af finansierings 

valuta og placeringsvaluta er jo bestemt af renten i de p�g�ldende lande, der som bekendt kan 

variere. Is�r finansiel uro som i forbindelse med den nuv�rende krise kan f�re til meget 
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drastiske renteneds�ttelser indenfor en kort tidshorisont og derved en �ndret attraktivitet set 

fra et carry trade synspunkt. Dette ses tydeligt p� figur 1. 

S� til trods for at den japanske rente, efter en mindre stigning, igen ligger omkring de 0%, s� 

er det tvivlsomt, om de nuv�rende markedsrenter globalt set har et tilstr�kkeligt h�jt niveau 

til at kompensere for den risiko, den finansielle krise har efterladt frisk i erindringen hos

investorerne. 

3.4. Omfanget af carry trading og virkningen heraf:

Som der beskrives i afsnit 4.2 omhandlende den ud�kkede renteparitet vil det, if�lge denne 

teori, ikke v�re muligt at profitere fra carry trading, eftersom renteafkastet neutraliseres af 

�ndringer i vekselkursen. Rationalet er her, at renteforskellen ganske enkelt udtrykker den 

rate, hvormed h�jrentevalutaen forventes at depreciere i forhold til lavrentevalutaen.

I praksis viser denne teoretiske betingelse sig dog langt fra at holde stik. Jvf. afsnit 5. viser 

flertallet af de empiriske studier af UIP, at β i Fama regressionsmodellen signifikant ligger 

under v�rdien 1 og det s�ledes b�r v�re muligt at opn� et positivt afkast via en carry trade 

strategi. Baggrunden herfor skal findes i, hvad der er blevet d�bt ”the forward premium 

puzzle” der udtrykker, lige modsat af den ud�kkede renteparitet, at lavrentevalutaen ikke 

apprecierer, men deprecierer og at h�jrentevalutaen har en klar tendens til at appreciere og 

ikke depreciere. Investorens afkast bliver if�lge denne empiriske teori alts� ikke neutraliseret 

af valutakurssvingninger, men han/hun opn�r derimod et positivt afkast, b�de som f�lge af det 

positive rentesp�nd, men alts� ogs� p� baggrund af gunstige valutakurssvingninger.

En mulig forklaring til dette puzzle skal findes i populariteten og omfanget af carry trading p� 

verdensplan. Som udgangspunkt kan det dog v�re sv�rt at f� et pr�cist indblik i, hvor stort 

dette omfang i virkeligheden er. Det skyldes blandt andet, at mange af de transaktioner der 

ligger bag de forskellige definitioner af carry trading, som eksempelvis forward kontrakter og 

currency swaps, ikke indg�r i balancen for de p�g�ldende finansielle institutioner og derfor 

kan v�re sv�re statistisk set at monitorere (FRBSF, 2006). Ligeledes kan det v�re 

problematisk, at adskille eks. de af bankerne udstedte l�n i en lavrente valuta der indg�r i en 

carry trade strategi, fra de l�n der ikke indg�r og ligeledes for placeringer i h�jrentevalutaen. 
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Ikke desto mindre kan visse forhold samt tendenser give indikationer af omfanget samt 

udviklingen i carry trading. Estimater fra centralbanker, IMF samt BIS lyder på at op mod 

2.000 milliarder dollars skulle være udestående i carry investeringer pr. 2007.

Studier udført af Bank of International Settlements (BIS) fra 2007 viser en klar stigning i lån i 

Yen og schweizer Franc, målt i absolutte termer, til en værdi på henholdsvis 1.050 milliarder 

$ og 678 milliarder $ i første kvartal i 2007 (BIS quarterly review, 2007). Andre studier 

baseret på future positioner i Yen estimerer den totale volumen af Yen benyttet i carry trades 

til at være op mod 1.200 milliarder dollars.15 Niveauet, samt stigningen i handelsvolumen for 

netop disse to valutaer vurderes at have en sammenhæng med en øget efterspørgsel af de 

pågældende landes valutaer som finansieringsvalutaer som følge af lave renter i denne periode. 

Yderligere viser studierne fra BIS en forbindelse mellem væksten i international valutahandel 

og renteniveauet, hvor væksten i omsætningen på valutamarkedet trods en samlet stigning 

siden 2001, har været markant stærkest for højrentevaluater som eksempelvis den Australske 

samt New Zealandske dollar. Begge lande har jvf. BIS oplevet mere end en 3 dobling i 

turnover i perioden fra 2001 til 2007. 

En af årsagerne til den øgede volumen placeret i carry trade positioner kan, som tidligere 

nævnt, findes i de lave domestiske afkast for japanske investorer grundet lav rente, hvilket har

ledt disse til at søge et højere afkast via udenlandske placeringer. Nedenstående figur 3. viser,

hvorledes midlerne investeret i udenlandske aktier og obligationer fra japanske investments 

trusts op igennem pre-krise perioden har været stærkt stigende.

15 http://goldnews.bullionvault.com
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Figur 3.

Blandt �rsagerne til den stigende interesse for carry trading kan, foruden en periode pr�get af 

h�jkonjunktur samt en trend hvor positive afkast driver flere investorer til, n�vnes en r�kke

yderligere forhold. Heriblandt muligheden for at geare sin investering via margin konti, 

mindskede transaktionsomkostninger samt liberalisering og integration af de finansielle

markeder. Yderligere kan n�vnes udvikling af informationsteknologien, hvilket har skabt en

v�sentligt lettere og mindre omkostningsbetonet adgang til information, samt muligheden for 

at handle via online-baserede trading platforme. Ligeledes har udviklingen af finansielle

produkter som eks. de f�romtalte Uridashi obligationer, samt introduktionen af flere 

deciderede carry trade index af eks. Deutsche Bank, spillet en faktor i den �gede popularitet.

For at vende tilbage til besvarelsen af, hvorfor anormaliteten ”the forward premium puzzle” 

g�r sig g�ldende, og derved modsiger den ud�kkede renteparitet, skal forklaringen findes ud 

fra den ovenst�ende belysning af omfanget af carry trading. Konsekvensen heraf, g�r nemlig 

at volumen, af de handler der foretages, ofte har stor indvirkning p� kursen, p� de p�g�ldende 

valutaer der indg�r.

Da strategien som n�vnt involverer kortsalg af finansieringsvalutaen samt k�b af 

placeringsvalutaen, opst�r der s�ledes et overudbud af lavrente valutaen samt en 

overeftersp�rgsel efter h�jrente valutaen. Dette f�rer, relativt til omfanget af carry trading 

positioner, til en appreciering af placeringsvalutaen og en depreciering af 
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finansieringsvalutaen. Som højrentevalutaen apprecierer i forhold til lavrente valutaen, vil det 

tiltrække et yderligere antal investorer til denne strategi, hvorved der opstår en 

selvforstærkende virkning på valutakursen. Herved kan en støt ændring i kursen på en valuta,

ofte ses som et tegn på øget carry trade aktivitet inkluderende denne valuta.

Nedenstående figur 4. viser i relation hertil en markant appreciering af dollaren i forhold til 

den japanske Yen i perioden fra starten af 2005 til starten af 2006. Forklaringen skal findes i 

en væsentligt forøgelse af den amerikanske rente op igennem 2005 og 2006 fra det lave 

niveau i årene forinden. Sammenholdt med en relativ konstant og lav rente i Japan i samme 

periode har ført til, at dollaren har opnået attraktivitet som placeringsvaluta for carry tradere. 
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Figur 4.

Såvel som der kan opstå en selvforstærkende virkning på apprecieringen af højrente valutaen i 

forhold til lavrente valutaen, kan det modsatte også finde sted. Dette kunne eksempelvis være 

affødt af en pengepolitisk beslutning i højrente landet om en nedsættelse af renten, som det 

eksempelvis er set i USA i kølvandet på den finansielle krise. Beslutningen vil medføre et 

formindsket rentespænd mellem høj og lavrente valutaerne, hvilket så igen vil gøre dette 

valutapar mindre attraktivt set i et carry trade lys. Den mindskede efterspørgsel i forhold til 

højrente valutaen vil føre til et nedadgående pres på denne. Det leder til en frygt fra 

investorernes side for tab i forbindelse med deres placering, hvorfor de vil søge at lukke deres 
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position. Konsekvensen bliver en yderligere depreciering af placeringsvalutaen samt en 

appreciering af finansierings valutaen grundet tilbagef�rslen af l�nene. Situationen afspejles i 

ovenst�ende figur 4. der viser hvordan den amerikanske dollar siden krisens start og i takt 

med de efterf�lgende rentes�nkninger, v�sentlig sv�kkedes overfor den japanske Yen.

Ovenst�ende eksempel illustrerer den ikke uv�sentlige risiko ved at indg� i en carry trade 

strategi og er et f�nomen, der bedre er kendt under betegnelsen ”the unwinding of carry 

trade”. Historien viser adskillige eksempler p� lignende situationer, hvoraf enkelte af disse 

tidligere er beskrevet i afsnit 3.1.

Et mere nutidigt eksempel p� denne afvikling af carry trade positioner finder vi i forbindelse

med den finansielle krise, der har pr�get verdens�konomien de seneste 3 �r. Inden krisen for 

alvor foldede sig ud, var der forud g�et en periode kendetegnet ved �konomisk opgang og 

muligheden for at opn� et attraktivt afkast gennem carry trading. Store summer var som f�lge 

heraf investeret og ofte til en h�j gearing. De store investerede summer havde dog medf�rt, at 

priserne p� de ofte mere risikofyldte aktiver der indgik i investeringerne, var blevet drevet op 

p� et uholdbart h�jt niveau. 

Som problemerne vedr�rende sup-prime l�nene for alvor tog fat i USA, og de deraf f�lgende 

likviditetsproblemer, samt strengere kreditvilk�r, begyndte priserne p� de p�g�ldende aktiver, 

som eksempelvis investeringer i den amerikanske boligsektor, at falde. Dette medf�rte, at 

investorerne i stor stil fors�gte at lukke deres positioner for at im�dekomme et for stort tab. 

Herved blev de Yen-baserede l�n tilbagebetalt med en appreciering af Yen�en som f�lge jvf. 

figur 4. Dette ledte dog imidlertid til, at de carry tradere der havde placeret i mindre 

risikofyldte aktiver som eksempelvis amerikanske statsobligationer eller andre markeder ikke 

umiddelbart tilknyttet det amerikanske, pludselig stod til at tabe som f�lge af den styrkede 

Yen. Konsekvensen blev, at ogs� de m�tte lukke deres position og tilbagebetale deres l�n for 

at undg� for store tab. Herved tog apprecieringen af Yen�en, i �vrigt med en klar forv�rring 

af den japanske konkurrenceevne p� eksportmarkederne til f�lge, yderlige til sig i styrke og 

unwindingen af carry trade investeringerne blev selvforst�rkende. Samme proces gjorde sig i 

�vrigt g�ldende for en stor del af verdens�konomien, og illustrerer ganske godt hvilke 

implikationer omfanget af carry trading, sammenholdt med graden af integration af de globale 

markeder, potentielt kan have.
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4. Rentepariteter:

4.1. CIP:

Den d�kkede renteparitet (CIP) kan opstilles ved f�lgende formel:

F = S * (1+ rt)/(1+ r*
t)

Denne udtrykker, at forwardkursen p� den udenlandske valuta er bestemt ud fra spotkursen 

samt henholdsvis den indenlandske og den udenlandske rente. Medmindre rentesatserne er 

meget h�je, eller tidshorisonten forwardkontrakten d�kker over er lang, g�lder f�lgende 

approksimation:

rt = r*
t + f

=>

f = rt - r*
t (1)

Hvor f er forward pr�mien. Denne er defineret som det procentuelle forhold mellem 

forwardkursen og spotkursen:

f = (F – S) / S

S�fremt dette forhold er positivt, er der tale om en forward pr�mie, mens der er tale om en 

forward discount, hvis forholdet er negativt. En forward pr�mie er s�ledes ensbetydende med,

at forwardkursen er h�jere end spotkursen, hvilket vil sige at en enhed fremmed valuta bestilt 

til fremtidig levering til en fast pris, koster mere, end hvis den blev erhvervet umiddelbart p� 

spotmarkedet. Vice versa g�lder for en forward discount.

Den d�kkede renteparitet (1) siger alts�, at spreadet mellem forwardkursen F og spotkursen S

netop skal opveje rentespreadet r-rA. 

En implikation heraf er, at udenlandske valutaer med en rente der ligger lavere end den 

indenlandske rente (rt > r*
t) handles til en forward pr�mie og til en forward discount s�fremt 

rentesp�ndet havde modsat fortegn (rt < r*
t).
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Navnet den “d�kkede” renteparitet kommer fra det faktum, at en investering via en 

forwardkontrakt er risikofri. Afkastet p� forwardkontraktens fremtidige forfaldstidspunkt er 

kendt p� forh�nd og garanteret. Investoren er s�ledes d�kket, i den forstand at han er 

beskyttet mod ufavorable bev�gelser i valutakursen. At en forwardkontrakt er ensbetydende

med at indg� en kontrakt mod et fremtidigt salg af en valuta for en anden til en fastsat pris, er 

dog tilknyttet den ulempe, at en eventuel favorabel bev�gelse i valutakursen ikke konverteres 

til en profit.

Hvis den d�kkede renteparitet ikke er opfyldt, det vil sige, hvis rentesp�ndet er forskelligt fra 

forwardpr�mie/discount, vil den profit, det er muligt at opn� som f�lge heraf v�re risikofri 

grundet forwardkontraktens konstruktion. Investorerne vil i givet fald forf�lge denne 

arbitragegevinst, indtil kursen igen har korrigeret sig mod ligev�gt. Eventuelle afvigelser fra 

den d�kkede renteparitet vil derfor i praksis forventes at v�re sm� og kortvarige, hvilket de 

fleste empiriske studier jvf. eks. Eun og Resnick (2007) og Burnside et al (2008) da ogs� viser.

En af baggrundene til at den d�kkede renteparitet empirisk set viser sig at holde, kan 

forklares ud fra de mindre strenge antagelser, der ligger bag denne model sammenlignet med 

UIP. Her t�nkes is�r p� UIP�s antagelse om risikoneutrale investorer16. Den d�kkede 

renteparitet foruds�tter derimod ikke en s�dan antagelse, da en investering gennem en 

forwardkontrakt i sig selv er risikofri.

Hvad der dog deles med UIP, er antagelsen om at transaktionsomkostningerne er sm� nok til 

at vurderes ubetydelige. En eventuel inkludering af transaktionsomkostninger i vurderingen af 

CIP kunne v�re forklaringen bag mindre uligheder mellem rentesp�ndet og 

forwardpr�mie/discount. Dog m� konklusionen grundliggende v�re, at der eksisterer meget 

f� uudnyttede muligheder for risikofri profit gennem d�kket rente arbitrage. Det skulle s� kun 

v�re via algoritmisk handel, som da ogs� har vist sig profitabel i at udnytte kortvarige 

afvigelser i den d�kkede renteparitet. 

16 Gennemg�s i f�lgende afsnit
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4.2. UIP:

Den ud�kkede renteparitet (UIP) kan pr�senteres p� f�lgende facon:

EtSt+1 = St * (1 + rt) / (1 + r*
t ) (2)

, hvilket udtrykker, at den forventede fremtidige valutakurs p� tidspunktet t+1 er en funktion 

af valutakursen p� tidspunkt t samt henholdsvis den indenlandske og udenlandske rente.

Omrokeres der og tages logaritmen p� begge sidder af lighedstegnet f�s:

Log [ (1+ rt) ] = Log [ (EtSt+1 (1 + r*
t) * 1 / St ] (3)

For sm� v�rdier af r relativt til 1 g�lder den logaritmiske approksimation at log 1 + r ≈ r. 

Benyttes denne aproksimation, samt omskrives h�jresiden af (3) yderligere ved hj�lp af 

logaritmiske regneregler f�s:

rt ≈ r*
t + ((EtSt+1 - St) / St)

Omskrives f�s:

rt = r*
t + (∆St

e/St)

=>

rt - r*
t = ∆Se (4)

Denne formel er den m�ske mest velkendte variant af den ud�kkede renteparitet og udtrykker,

at forskellen mellem renten i to lande er lig med den forventede relative �ndring af 

valutakursen mellem de to landes valutaer. Hvis den indenlandske rente s�ledes er h�jere end 

den udenlandske, s� foreskriver UIP, at den indenlandske valuta vil forventes at depreciere 

med en v�rdi, der relativt svarer til renteforskellen. Ligningen minder meget om den d�kkede 

renteparitet, men forskellen hertil er, at afkastet p� den udenlandske fordring ikke er d�kket 

af en forward kontrakt, men derimod afh�nger af en forventning.

For lighedsbetingelsen UIP kan g�re sig g�ldende m� en r�kke underliggende antagelser dog 

f�rst v�re opfyldt. 
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En af disse er antagelsen om, at investorerne er risikoneutrale. For at forst� denne antagelse 

kan det v�re nyttigt at opfatte rentepariteter og i dette tilf�lde UIP ud fra konceptet om ”et 

marked – �n pris.”17 Dette koncepts grundtanke er, at identiske varer, tjenesteydelser mv. i en 

integreret verden b�r b�re samme pris, til trods for de bliver udbudt p� geografisk adskilte

markeder. Hvis ikke dette gjorde sig g�ldende, ville det v�re muligt at opn� en profit ved at 

k�be varen p� det ene marked og s�lge den p� det andet. Denne proces ville if�lge konceptet

forts�tte indtil udbud og eftersp�rgsel havde udlignet den indledende prisforskel.

Vender vi tilbage til den ud�kkede renteparitet, kan en investor opfattes som at st� overfor 2 

investeringsmuligheder. F�rste mulighed er at k�be en indenlandsk obligation med et afkast 

svarende til den indenlandske rente. Anden mulighed er at k�be en udenlandsk obligation med 

et afkast svarende til den udenlandske rente + den forventede valutakurs�ndring frem til 

indl�sningstidspunktet. UIP�s forbindelse med loven om et marked – �n pris er s�ledes, at 

disse to investerings strategier b�r have identiske forventede afkast. Eventuelle renteforskelle 

mellem de to lande vil alts�, i relation til det forventede afkast, stabiliseres ud fra

forventningerne til valutakursudviklingen. Skulle rentesp�ndet mellem de to lande �ndre sig,

vil der s�ledes ogs� ske en proportionel i markedets forventninger til den fremtidige 

valutakursudvikling. Ud fra dette b�r en investor alts� v�re indifferent mellem at investere 

domestisk eller udenlandsk, s�fremt det forventede afkast er identisk.

Der er dog en v�sentlig forskel p� de to ovenst�ende investeringsstrategier. Mens det 

indenlandske afkast er kendt p� investeringstidspunktet, er det udenlandske afkast forbundet 

med en usikkerhed, der knytter sig til, om valutakursen udvikler sig forskelligt fra forventet. 

Holdes dette op imod loven om et marked - �n pris, kan der i tilf�lde af, investorerne ikke er 

risikoneutrale argumenteres for, at konsekvensen bliver, at de to produkter nu fremst�r 

differentierede og at de s�ledes ikke kan forventes at v�r prissat identisk.

Grundliggende �konomisk r�sonnement siger da ogs�, at langt st�rstedelen af investorerne er 

risikoaverse, hvilket er ensbetydende med, at de skal kompenseres for at p�tage sig risiko.

I tilf�ldet med risikoaverse investorer skulle UIP omskrives, s� den inkluderer risikopr�mien 

z:

17 The law of one price.
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rt = r*
t + ∆Se + z

=>

rt - r*
t - z = ∆Se (5)

I en risikoneutral verden g�lder, at hvis CIP og UIP begge holder, s� m� forwardkursen v�re 

identisk med den af markedet forventede fremtidige spotkurs. Dette ben�vnes i �konomisk 

litteratur som ”unbiasedness”. Eller med andre ord at forwardkursen er en ”unbiased 

predictor” af den fremtidige spotkurs. Hvis ikke der var lighed, ville udbud og eftersp�rgsel 

lede forwardkursen mod den forventede fremtidige spotkurs indtil lighed var genoprettet.

Hvis investorerne derimod er risikoaverse i mods�tning til risikoneutrale og lighed (5) holder 

betyder det, at den d�kkede renteparitet ikke samtidig kan holde, hvilket giver udslag i, at 

forward kursen er forskellig fra den forventede fremtidige spotkurs. 

Er investorerne s�ledes risikoaverse og villige til at betale en pr�mie for at f� afd�kket risiko,

vil forskellen mellem forwardkursen og den forventede fremtidige spotkurs alt andet lige 

forventes at afspejle st�rrelsen og fortegnet af denne pr�mie.

Hvorvidt den faktiske fremtidige spotkurs s� ogs� er identisk med forwardkursen, er et 

sp�rgsm�l, der har v�ret genstand for mange empiriske studier. De fleste af disse har 

konkluderet, at forwardkursen viser en lav forklaringsgrad, n�r det kommer til at forudsige 

den fremtidige spotkurs. Forholdet har i h�jere grad vist sig at v�re, at den aktuelle spotkurs 

har bestemt forwardkursen, en markedsmekanisme der s� at sige reflekterer random walk 

forudsigelser hos markedsdeltagerne.

UIP antager dog grundliggende jvf. lighed (4) at risikopr�mien er lig 0, hvilket svarer til at 

investorerne er risikoneutrale og s�ledes ikke tager volatiliteten op til overvejelse ved valget 

mellem investeringsmuligheder.

Af yderligere antagelser bag UIP kan n�vnes en antagelse om perfekt kapital mobilitet. Alts� 

at de finansielle markeder er �bne og tilstr�kkeligt udviklede. Hvis der er barrierer, der strider 

imod et velfungerende spot og forwardmarked, hvad end de er af politisk, religi�s eller 

teknologisk oprindelse kan rentepariteterne ikke forventes at holde.
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Afslutningsvis er UIP underlagt antagelser om, at transaktionsomkostningerne ikke er 

eksisterende, eller, at de er af en ubetydelig størrelse samt at risikoen for misligholdelse på lån 

og risici knyttet til landespecifikke og likviditetsmæssige forhold, enten ikke er eksisterende 

eller identiske på tværs af markederne. 

Hvorvidt UIP så holder empirisk set afhænger i høj grad af rimeligheden af disse antagelser. 

Mens studier har konkluderet, at den dækkede renteparitet holder ganske effektivt i 

virkeligheden, er den udækkede renteparitets validitet mere tvivlsom. I det følgende afsnit vil 

nogle af de vigtigste argumenter fra hidtidige studier af den udækkede renteparitet, således

blive præsenteret og diskuteret.

5. Litteratur studier:

Som tidligere nævnt er valutamarkedet vokset betydeligt siden Bretton Woods samarbejdets 

ophør i starten af 1970´erne. I tæt forbindelse hermed har været ønsket om at opnå viden

indenfor emner som markedseffektivitet samt valutakursforudsigelse.

En lang række studier har i den henseende været rettet mod at opnå et indblik i, hvorfor carry 

trading har opnået så stor popularitet som investeringsstrategi, når det ifølge UIP ikke burde 

være muligt at profitere fra en sådan strategi. Antallet af disse studier er betydeligt vokset i 

takt med strategiens udbredelse og omtale og spænder vedrørende fokuspunkter over en lang 

række forskellige aktivklasser, kort og langsigtede investeringer mv.

Det følgende afsnit har således til formål at give et indblik i disse hidtidige studier af den 

udækkede renteparitet. Hensigten er at skabe et billede af, hvorvidt den udækkede renteparitet 

empirisk set har vist sig at holde på baggrund af de overordnede konklusioner af disse studier,

samt uddrage væsentlige forhold der kunne ligge til grund for en evt. accept eller forkastelse

af UIP. Konklusionerne vil så efterfølgende holdes op imod resultaterne af denne afhandlings

empiriske studier, der følger i umiddelbar forlængelse i afsnit 8.

Langt størstedelen af de tidligere udførte studier viser, at rentedifferencen og forward-

discount/præmien gennemsnitligt set ikke formår succesfuldt at forudsige 

valutakursudviklingen. Disse indikatorer ikke kun fejlvurderer størrelsen af 
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valutakurs�ndringen, men peger ofte ogs� i den forkerte retning. F�nomenet ben�vnes ogs�

som tidligere n�vnt ”the forward premium puzzle”. Et navn der bunder i forwardkursens 

mangelfulde evne til at forudsige den fremtidige spotkurs. Der kan s�ledes, �kvivalent til en 

carry trading strategi, tjenes penge ved at s�lge valutaen opgjort til en forward pr�mie og 

k�be valutaen opgivet til en forward discount.

At der kan tjenes penge via carry trading, er alts� ensbetydende med at UIP�s ligev�gtstese 

afvises. Nul-hypotesen β = 1 forkastes derved til fordel for β < 1, hvilket vil sige, at lavrente 

valutaen apprecierer mindre end forudsagt af UIP. Begrebet ”Forward Bias” knyttes i den 

henseende til situationen hvor β < 0.

Af artikler der pr�senter Beta v�rdier under 1 og s�gar ogs� under 0, kan n�vnes Burnside et 

al (2008), Wagner (2008) FRBSF (2006). F�lles for disse artikler, der alle er af nyere dato, er,

at datamaterialet er kendetegnet ved en lang periode pr�get af opgang i markedet og 

inddrager s�ledes ikke i fuldt omfang, den effekt den finansielle krise har haft. Dog d�kker 

blandt andet Burnside et al. studiet over tidligere perioder med b�de carry trade opbygning og 

afvikling og refererer desuden til dateringsm�ssigt tidligere studier, der i lig med ovenn�vnte 

3 artikler konkluderer imod UIP�s validitet.

Af disse kan blandt andet n�vnes Meese og Rogoff (1983) samt Jones (2003), der begge 

finder at valutakursen ikke er styret af rentedifferencen, men derimod f�lger hvad der stort set 

kan betegnes som en ”random walk”. Dette er ensbetydende med β = 0 og at investorerne 

derved kan opn� profit ved at investere i rentedifferencen. Begrebet ”stort set” bruges i denne 

henseende, da deres studier endda viste visse sammenh�nge mellem rentedifferencen og 

valutakursdannelsen. Dette dog modsat af hvad der foreskrives af UIP, nemlig at h�jrente 

valutaen viste en tendens til at appreciere og ikke depreciere. 

Ligeledes kan n�vnes Fama (1984) blandt nogle af de tidligste teoretikerne til at konkludere

imod UIP. Han argumenterer for, at forwardkursens ringe forklaringsgrad overfor den 

fremtidige spotkurs bunder i, at UIP fejlagtigt vurderer investorer til at v�re risikoneutrale. 

Som tidligere n�vnt m� langt st�rstedelen af investorerne p� de finansielle markeder antages 

at v�re risikoaverse, hvilket er ensbetydende med, at de skal kompenseres for at p�tage sig 

risiko. At den risikopr�mie investorerne forlanger, for at investere under usikkerhed ikke er 

medtaget i UIP, er alts� if�lge Fama en mulig forklaring til, at pariteten ikke holder. Fama 
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finder desuden, at der er en negativ kovarians mellem st�rrelsen af risikopr�mien og 

forskellen mellem den forventede fremtidige spotkurs og den nuv�rende spotkurs. Dette 

indikerer, at investorer forlanger en st�re risikopr�mie for at indg� i carry trade investeringer,

hvor rentedifferentialet er st�rre.

Wagner (2008) konkluderer i stil med Fama at forklaring af valutakurs�ndringer, foruden at 

v�re baseret p� rentedifferentialet/forwardpr�miens st�rrelse, b�r inkludere en risikopr�mie,

der varierer med tidshorisonten. Han argumenterer desuden for, at eksistensen af en s�dan 

risikopr�mie kan rationalisere populariteten af carry trading.

He & Modest (1995) n�vner ligeledes risikopr�mien som en mulig forklaring bag the 

forward puzzle, men inkluderer desuden transaktionsomkostninger, irrationelle forventninger 

hos investorerne, learning effects samt Peso problems som �rsager til UIP�s manglende 

validitet. Begrebet ”Peso problem” d�kker over den risikopr�mie, investorer forventer i 

forhold til h�ndelser, der forekommer meget sj�ldent og med lav sandsynlighed, men som 

har en stor effekt. Begrebet stammer fra situationen p� det mexicanske valutamarked i starten 

af 1970�erne. Kursen p� Pesoen var p� dette tidspunkt fast i forhold til dollaren, hvilket jvf.

UIP burde v�re ensbetydende med, at renterne i de to lande var identiske. Renten i Mexico 

var dog v�sentlig h�jere end i USA, hvilket gjorde, at investorerne nemt kunne skabe proft 

ved at udnytte denne situation. Baggrunden for at denne profit var mulig, var if�lge 

nobelprisvinder i �konomi Milton Friedman18, at investorerne forventede, at pesoen ville 

blive devalueret overfor dollaren og s�ledes forlangte sig betalt igennem en h�jere rente for at 

p�tage sig risikoen ved at investere i Peso-nominerede aktiver. Investorernes forventninger 

viste sig da ogs� at holde stik, da Pesoen i 1976 blev l�st fra fastkurspolitikken overfor 

dollaren med en kraftig devaluering til f�lge.

P� baggrund af overst�ende, vil analyser foretaget p� datamateriale, hvor s�danne ”Peso-

h�ndelser” ikke forekommer, alts� have en tendens til at overvurdere afkastet ved carry 

trading, mens perioder der inkluderer Peso-h�ndelser, som eksempelvis den indev�rende 

finansielle krise, i h�jere grad vil pege mod UIP validitet.

Nyere publikationer af blandet andet Burnside et al (2008) samt Farhi og Gabaix (2009) 

argumenterer da ogs� for, at risikoen for potentielle voldsomme markedsnedgange kan v�re 

18 http://macrostrategy.blogspot.com
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forklarende for de positive afkast forbundet med carry trading. Dette indikerer en sk�vhed i 

afkastdistributionen, der ofte betegnes som tilsvarende at g� op af trapper og komme ned med 

en elevator. 

Som beskrevet i afsnit nr 3.4 har volumen af carry trading, is�r her i det nye �rtusinde, n�et et 

s�dan omfang at det i v�sentlig grad p�virker udbud og eftersp�rgsel p� valutamarkederne og 

derved ogs� valutakurserne. If�lge FRBSF (2006) angives �rsagen til adskillige af den seneste 

tids valutakurs�ndringer som carry trade aktivitet. Galati et al (2007) uddyber i tr�d med 

FRBSF, at h�jrente valutaer da ogs� ofte apprecierer i perioder med �get carry trade aktivitet,

alts� modsat af hvad UIP foreskriver, for s� at depreciere ofte ganske betydeligt i perioder

hvor carry trade positioner afvikles. Burnside et al (2006) argumenterer ligeledes for at net 

orderflow, hvilket skal forst�s som forskellen mellem det samlede k�b og salg af en valuta, i 

perioder med carry trade aktivitet enten er v�sentlig positivt eller negativt og s�ledes 

signifikant korreleret med valutakurs�ndringer. Froot og Ramadorai (2005) h�lder til samme 

konklusion, dog med den modifikation at net order flow i st�rst grad p�virker valutakurserne 

p� kort sigt, mens valutakursdannelsen p� l�ngere sigt mere er styret af makro�konomiske 

faktorer.

Om end de fleste studier konkluderer imod UIP og viser at lavrente valutaen ofte deprecierer 

og ikke apprecierer, er der dog tilf�lde, hvor forwardpr�mien forudsiger om ikke 

fuldst�ndigt s� i hvert fald retningen af valutakurs�ndringen. Jones (2000) og (2003)

konkluderer at dette, dvs. 1 > β > 0, er tilf�ldet i perioder med store rentedifferentialer. En 

mulig forklaring hertil er, at der ofte er en sammenh�ng mellem renteniveauet og inflationen,

s�ledes at h�je renter d�kker over perioder med h�j inflation. Renten benyttes som tidligere 

n�vnt som styringsv�rkt�j af de nationale centralbanke til netop at fors�ge at holde 

inflationen nede, hvorfor at en h�j rente s�ledes kan ses som en indikation p� h�j inflation. Er 

inflationen h�j sker der normalt det, at de indenlandske produkter bliver mindre 

konkurrencedygtige p� eksportmarkederne grundet stigende priser. Eftersp�rgslen fra 

udlandet falder dermed og derved ogs� eftersp�rgslen for den indenlandske valuta. Samtidig 

vil udenlandske produkter fremst� billigere for indenlandske forbrugere, hvorfor at de vil 

udbyde den indenlandske valuta til fordel for den udenlandske for at betale for import af varer. 

Netto effekten bliver alts� et fald i eftersp�rgslen efter- og et �get udbud af den indenlandske

valuta, hvilket f�rer til en depreciering. 
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Ovenn�vnte sammenh�ng mellem rente og inflation s�s blandt andet i Tyrkiet i starten af 

dette �rtusinde, hvor de korte renter, p� et tidspunkt l� over de 100%, hvilket dog

efterf�lgende blev akkompagneret af en kraftig depreciering af den tyrkiske Lira.

Grundet risikoen forbundet med investering i �konomier som den tyrkiske, kan det store 

rentesp�nd ligeledes anskues, som investorens n�dvendige kompensation for at placere i en 

valuta der med h�j sandsynlighed vurderes at miste v�rdi. Yderligere er �konomier pr�get af 

h�je renter ofte at finde under betegnelsen ”emerging markets”. Disse er normalt kendetegnet 

ved en h�jere grad af politisk samt landespecifik risici, hvorfor at investoren kr�ver 

kompensation herfor i form af en h�jere risikopr�mie for at indg� i investeringen.

Sammenholder vi med Fama (1984), er det klart at UIP�s manglende inkludering af 

risikopr�mien, fremst�r som en forklarende faktor bag dens empirisk set manglende validitet.

At UIP i mange studier statistisk set forkastes, kunne alts� som argumenteret af blandt andet 

Fama skyldes eksistensen af en risikopr�mie. Fors�g p� at forklare the forward premium 

puzzle ud fra en inkludering af en risikopr�mie, har dog vist sig at have haft begr�nset succes,

selv med hvad der vurderes at v�re rimelige antagelser ang�ende investorernes grad af 

risikoaversion jvf. blandt andet Bekaert et al. (1997). Ligeledes har mulige forklaringer som 

eksempelvis eksistensen af peso problems og bobler jvf. Lewis (1995) ikke i tilstr�kkelig 

grad form�et at l�se ”the puzzle”.

Lyons (2001) argumenterer for, at the forward bias trods statistisk signifikans ikke 

n�dvendigvis er ensbetydende med, at denne ogs� �konomisk set er betydelig. Hans argument 

l�ner sig op af, hvad han betegner som ”limits to speculation”, hvilket vil sige, at investorerne 

forventer en hvis minimumsv�rdi, for den Sharpe ratio der er knyttet til deres investering. En 

Sharpe ratio p� minimum 0,4, hvilket approksimativt er den Sharpe ratio der kan opn�s ved 

investering i det amerikanske aktiemarked, er jvf. Lyons s�ledes n�dvendig, for at 

investorerne knytter kapital til og udnytter the forward bias. Mindre afvigelser fra UIP, om 

end de m�ske er statistisk signifikante, vil alts� if�lge Lyons ikke n�dvendigvis medf�re, at 

denne bias ogs� har �konomisk relevans set fra et investor synspunkt.

Hvad ang�r afkastet ved at udnytte en evt. forward bias, konkluderer st�rstedelen af is�r 

nyere studier, at dette er tilstr�kkeligt, til at kompensere for den risiko investeringen er 

forbundet med og derved ogs� generer tilfredsstillende Sharpe ratios. Hvilket m� siges, at 

v�re i god tr�d med, at carry trading, som tidligere beskrevet, er en popul�r strategi hos 
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mange finansielle institutioner og således omfangsrigt benyttet i praksis. Blandt andet 

argumenterer Galati & Melvin (2004) og Galati et al. (2007) for, at carry trading er 

hovedårsagen bag den store vækst i den internationale valutahandel gennem de seneste år. 

Della Corte et al. (2008) viser, at dynamiske multi-valuta carry trade strategier medfører høje 

afkast, hvilket ligeledes må siges at være konsistent med den omfattende handel, der er 

foregået i the forward puzzle. 

Burnside et al. (2006) tester i stil med Della Corte et al. profitabiliteten af carry trading via en 

multi valuta strategi, hvori vægtene af de enkelte valuter er valgt med henblik på at optimere 

Sharpe ration. Konklusionen på datamaterialet, der dækker over perioden fra 1977 til 2005 er,

at det realiserede akkumulerede afkast størrelsesmæssigt er ensartet med det tilsvarende afkast 

ved inventering i aktieindekset S&P 500. Det interessante ved deres resultater er dog, at 

afkastet på carry trade strategien, som normalt opfattes som et langt mere risikabelt alternativ 

af de to, ifølge deres studier er påhæftet en mindre volatilitet end aktieindekset. Faktisk viser 

deres studier en volatilitet på ca. 2/3 af volatiliteten på afkastet på S&P 500, hvilket svarer til 

en Sharpe ratio, der er 1 ½ gange højere for carry trade strategien.  

Nyere studier af Burnside et al. fra 2007 og 2008 viser desuden, at Sharpe rationen kan 

forøges betragteligt ved at inkludere emerging market valutaer i porteføljen. Dette til trods for 

den øgede risiko der typisk forbindes med disse valutaer, samt transaktionsomkostninger der 

målt på bid-ask spreads er mellem 2-4 gange større end i udviklede økonomier. Yderligere når 

Burnside et al. frem til en ganske interessant betragtning, nemlig at afkastet ved carry trade er 

ukorreleret med afkastet på det amerikanske aktiemarked. Grundliggende gælder det i 

porteføljeteorien at en investor kun kan forvente et mer-afkast, hvilket vil sige et afkast der er 

større end den risikofrie rente, ved at påtage sig systematisk risiko19 eftersom usystematisk 

risiko kan diversificeres væk. Konsekvensen af dette er, at yderligere diversificering kan 

opnås ved at holde en samlet portefølje, der inkluderer både carry trade positioner samt 

placering i aktieindeks, hvor sidstnævnte her fungerer som pendant til markedsporteføljen.

Wagner og Hochradl (2008) konkluderer i tråd med ovenstående, at the forward puzzle ikke 

kun er statistisk tilstedeværende, men at en aktiv udnyttelse heraf gennem multivaluta 

strategier genererer Sharpe ratios højere end såvel S&P 500, MSCI World Total Return index 

19 Også kaldet markedsrisikoen
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og JP Morgan US Government bond index. Og dette selv n�r der tages h�jde for 

transaktionsomkostninger. Foruden at v�re en attraktiv investeringsstrategi i sig, selv der 

derved tiltr�kker betydelige m�ngder spekulativ kapital, konkluderer de i stil med Burnside 

et al. desuden, at carry trading grundet den manglende korrelation med standard risikofaktorer 

kan v�re et nyttigt diversifikations redskab.

Jones (2000) viser i stil med ovenst�ende, at udnyttelsen af the forward bias i h�j grad har vist 

sig attraktiv og at uligev�gten i UIP har v�ret tilstr�kkelig stor og konsistent til at generere 

h�je afkast og Sharpe ratios gennem simple multi-valuta strategier.  

At st�rstedelen af de empiriske studier, inklusiv de i hidtil refererede, konkluderer imod UIP 

og beretter om valutakurser, der mere er kendetegnet ved en random walk, eller s�gar udvikler 

sig modsat af hvad UIP foreskriver, er ikke n�dvendigvis ensbetydende med, at dette ogs� 

fremst�r som den entydige konklusion. Typisk forholder det sig nemlig s�dan, at UIP testes 

med udgangspunkt i korte instrumenter, dvs. korte renter eller korte forward kurser. Meredith 

og Chinn (1998) unders�ger dog UIP via instrumenter p� mellem 5 og op til 10 �r. Deres 

konklusion er, at regressionerne foretaget p� baggrund af disse l�ngere varigheder i h�jere 

grad st�tter op omkring UIP.  

Deres analyse er baseret p� talmateriale, der d�kker over perioden fra 1983 til 1998 og 

resultaterne viser Beta v�rdier for de analyserede valutakryds, der alle er st�rre end 0 og 

n�sten alle er t�ttere p� nul hypotesen, kendetegnet ved β = 1 end p� random walk hypotesen 

der som n�vnt er kendetegnet ved β = 0.

Baggrunden herfor er jvf. forfatterne, at valutakursdannelsen p� l�ngere sigt mere er styret af 

fundamentale makro�konomiske faktorer og i mindre grad er p�virket af risikopr�mien.

Meredith og Chinn unders�ger desuden forholdet mellem de finansielle instrumenters

varighed og den estimerede β. Resultaterne viser at β er negativ for varigheder under et �r for 

derefter at stige til 0,7-0,8 for varigheder for tre �r og derover.

En af baggrundene herfor er, at de h�ndelser som kan betegnes som peso problems og som 

investorerne forventer en �get risikopr�mie for, i h�jere grad er inkluderet, n�r man vurderer 

carry trading p� langt sigt, hvilket er medvirkende til at UIP holder bedre ved l�ngere 

tidshorisonter.

Det skal dog n�vnes, at forfatterne om end de konkluderer, at UIP viser en klar tendens til 

st�rre grad af validitet ved l�ngere tidshorisonter, samtidig rapporterer om, at 
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rentedifferencen jvf. deres resultater stadig kun forklarer mindre end halvdelen af variansen i 

valutakurserne.

Alexius (2001) analyserer ligeledes UIP ud fra længere investeringshorisonter. Hun finder i 

stil med Meredith og Chinn, at UIP holder bedre for længere løbetider på de underliggende 

finansielle instrumenter end for korte og at Beta bevæger sig mod nul hypotesen som 

løbetiderne øges. Hun specificerer desuden, at det i højere grad er løbetiden på instrumenterne 

end den egentlige investeringshorisont, der er bidragende til disse resultater.

Generelt er konklusionen altså, jvf. ovenstående empiriske studier, at UIP ikke holder, om end

der er en vis uenighed om, hvor langt virkeligheden ligger fra UIP. Ligeledes viser de fleste 

studier, at der er et attraktivt risikojusteret afkast at hente ved at udnytte the forward puzzle,

hvilket ligeledes forklarer, den store popularitet carry trading har opnået. Hvad der ligger til 

grund for the forward puzzle, er der som nævnt mange forklaringer til og der fremgår ikke 

nogen entydig konklusion af ovennævnte studier. Risikopræmien, net order flow samt 

generelle markedsimperfektioner fremstår dog som plausible faktorer, der alle bidrager til den 

manglende empiriske validitet af UIP.

6. Datagrundlag:

Dette afsnit beskriver kort de data, der indgår i den efterfølgende empiriske analyse, der via 

lineære regressioner skal afdække forholdet mellem rentedifferentiale og valutakursudvikling 

for de valgte valutakryds. Datagrundlaget dækker over perioden fra Januar år 2000 til og med 

December år 2010. Perioden er valgt med henblik på at kunne foretage en mere realistisk 

vurdering af validiteten af UIP, ved et empirisk grundlag der dækker over både opgang og 

nedgang i markedet. Som tidligere nævnt var år 2000 til 2007 præget af stor vækst i handelen 

med valuta blandt andet drevet af øget carry trade aktivitet. Årene herefter viste imidlertid en 

kraftig unwinding af carry trade positioner under den finansielle krise. At netop de seneste 3 

år er inkluderet i datagrundlaget, må derfor formodes at påvirke analysen i retning af højere 

grad af UIP validitet. 
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Valutakurser:

Som input i regressionsmodellen er valgt lukke valutakurser ultimo m�neden mod USD. 

Disse data er skaffet via Reuters 3000, som jeg har haft adgang til gennem financelab p� CBS.

Som finansieringsvalutaer indg�r JPY og CHF mens placeringsvalutaerne d�kker over AUD, 

NZD, EUR, USD, ZAR, HUF, PLN, DKK, TRY og RUB. Med 2 finansieringsvalutaer og 10 

placeringsvalutaer indg�r herved 20 valutakryds i analysen. Finansieringsvalutaerne er valgt 

grundet deres lave renteniveau og popularitet i forbindelse med carry trading. 

Placeringsvalutaerne inkluderer nogle af de mest benyttede valutaer i forbindelse med carry 

trading som USD, AUD og NZD mens ogs� valutaer i emerging markets som TRY og ZAR 

er valgt, for at skabe et mix af forskellige profiler hvad ang�r rentesp�nd, likviditet samt risici. 

I den forbindelse var BRL ogs� s�gt inkluderet, men rentedata for denne valuta har ikke v�ret 

muligt at anskaffe.

Valutakryds til brug i regressionen hvori USD ikke indg�r, er udregnet via krydskursen mod 

USD. 

Rentedata:

Renteinput til regressionsanalysen er ligeledes skaffet via Reuters 3000. Der er her valgt en-

m�neders renter for de ovenn�vnte valutaer. Som n�vnt i afgr�nsningen indg�r en n�rmere 

analyse af transaktionsomkostninger ikke i denne afhandlings omfang, hvilket g�r, at jeg for 

rentedata tager gennemsnittet af ”bid” og ”ask”, hvilket ogs� ben�vnes ”mid”.

Det skal desuden n�vnes, at en enkelt m�nedsrente for RUB ikke indgik i det hentede 

talmateriale. Denne er derfor estimeret som gennemsnittet af m�nedsrenten umiddelbart f�r 

og efter. 

Øvrige:

Foruden rentedata og valutakurser til brug i regressionsanalysen, er det m�nedlige afkast,

inklusiv dividende udbetaling, p� det amerikanske aktieindeks Standard and Poors 500 valgt 

som et benchmark at vurdere det risikojusterede afkast ved carry trading ud fra. Som n�vnt i 

afsnit 5. argumenterer flere teoretikere for, at Sharpe ratioen ved carry trading skal overstige 

den tilsvarende Sharpe ratio for investering i et aktieindeks, som eks. S&P 500, for at carry 

strategien aktivt benyttes af investorerne. Som en modifikation til dette synspunkt kan dog 

n�vnes de omtalte divercifikationsegenskaber ved carry strategien i forhold til investering i 

markedsportef�ljen, hvilket i s� fald argumenterer for en lavere investeringsgr�nsev�rdi for 
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Sharpe rationen. Til udregningen af Sharpe ratio for S&P 500 indg�r som risikofri rente, 

renten p� amerikanske 4-week treasury bills. Det skal her n�vnes, at der kun vil blive 

udregnet Sharpe ratios for S&P 500 for perioden Juli 2001 til December 2010, eftersom det 

ikke har v�ret muligt at skaffe rentedata for T-bills fra f�r Juli 2001.

T-bill data er skaffet via US Department of the Treasury, mens afkast p� S&P 500 er skaffet 

via www.standardandpoors.com.

7. Analysemetode:

Som n�vnt testes den ud�kkede renteparitet normalt via line�r regression, hvilket ligeledes 

vil v�re et af denne afhandlings v�rkt�jer til at afkode validiteten af UIP. 

M�let med den line�re regression er, at bevise hvor h�j grad af linearitet der er mellem 

rentedifferentiale og fremtidig valutakurs�ndring. Modellen bygger s�ledes p� den 

observerede ex post valutakursudvikling mellem t og t+1 holdt op imod rentedifferentialet til 

tidspunkt t. 

Graden af linearitet mellem den afh�ngige variabel (kursudvikling) og den uafh�ngige 

(rentedifferentiale) pr�senteres via modellens output v�rdi Beta (β). Beta m�ler s�ledes 

h�ldningen af den trendlinie, der i et diagram over observationerne, bedst beskriver 

sammenh�ngen mellem de to variable. En betav�rdi p� 1 er alts� ensbetydende med, at den 

uafh�ngige variabel perfekt foreskriver �ndringen i den afh�ngige variabel fra t til t+1 og 

derved st�tter nulhypotesen og UIP�s validitet. En beta v�rdi p� -1 derimod foreskriver en 

situation, hvor rentedifferentialet perfekt forudsiger �ndringen i valutakursen, men med 

modsat fortegn i forhold til nulhypotesen. Denne situation er som tidligere n�vnt i litteraturen 

beskrevet som, at forwardpr�mien20 er biaseret i dens forudsigelsesevne af valutakursen. 

Β = 0 er kendetegnet ved ingen sammenh�ng mellem den afh�ngige og den uafh�ngige 

variabel, en situation i forbindelse med hvilken valutakursudviklingen i litteraturen siges at 

foretage et ”random walk”.  

20 Eller i dette tilf�lde rentedifferentialet
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Regressionsmodellen i dens matematiske form kan blandt andet. pr�senteres p� f�lgende 

facon jvf. Meredith and Chinn (1998) og Wagner (2008): 

∆St,t+1 = α + β (Rt – R*
t) + ε (6)

I denne opgave er ∆St,t+1 bestemt ud fra den logaritmiske approksimation, at log(St+1/St) for 

sm� tidsintervaller approksimativt er lig den relative forskel mellem St og St+1.21 Log d�kker 

her over begrebet ”den naturlige logaritme”.

Regressionsanalysen skal ud fra (6) for en givet dataserie bestemme α og β s�ledes at 

restleddet ε, der er ukorreleret med alt information kendt p� tidspunkt t, har minimal varians.

Hvis UIP holder skal ∆St,t+1 som n�vnt i gennemsnit v�re lig med Rt – R*
t. UIP vurderes

derfor ved at teste hypotesen α = 0 og β = 1.

I litteraturen fokuseres der oftest p� v�rdien af β og diskussioner om hvorvidt UIP holder,

handler prim�rt om hvorvidt β kan antages at v�re 1. Fokus i denne afhandling vil derfor 

ogs� ligge p� at teste nulhypotesen ud fra om β er lig 1. 

Det skal dog n�vnes, at flere teoretikere ikke n�dvendigvis forkaster UIP hvis nulhypotesen α

= 0 ikke viser at g�re sig g�ldende. Alpha er rent matematisk set reggresionsliniens sk�ring 

med y-aksen. Hvis denne er forskellig fra 0, m� det v�re ensbetydende med, at valutakursen 

forventes at �ndre sig til trods for at rentedifferentialet er lig 0. Som udgangspunkt m� dette 

v�re et tegn p�, at UIP ikke er opfyldt. Flere teoretikere argumenter imidlertid for en version 

af UIP, hvori der fraviges fra antagelsen om risikoneutralitet hos investorerne, s�ledes at der 

indg�r en risikopr�mie i pariteten jvf. (5). If�lge blandt andet Meredith & Chinn (1998) er en 

alpha v�rdi forskellig fra 0 en indikation p�, at investorerne forlanger en konstant pr�mie for 

at investere i udenlandske aktiver kontra indenlandske. Som udgangspunkt influerer denne 

dog ikke p� den line�re relation mellem rentesp�nd og valutakursudvikling, hvorfor UIP 

stadig vurderes opfyldt i tilf�lde af α ≠ 0, s� l�nge β alts� opfylder nulhypotesen.   

Foruden den ovenst�ende regressionsformel kan det tilf�jes, at UIP ofte22 testes ud fra

forward pr�mien, s�ledes at Beta adderes med denne i mods�tning til rentedifferentialet:

21 Dvs. (St+1 - St) / St
22 Blandt i andet Burnside et al. (2006)
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∆St,t+1 = α + β ((Ft – St)/ St) + ε (7)

Hvis CIP holder, hvilket formodes at v�re tilf�ldet, er denne model �kvivalent til (6), som 

vil blive benyttet i denne afhandlings analyse.

Selve regressionsanalysen foretages via Excels line�re reggresionsv�rkt�jer. Til input i 

modellen foretages dog f�rst en r�kke udregninger for hvert af de 20 valutakryds:

 Rentedifferencen (Rt – R*
t) udregnes som forskellen mellem en-m�nedersrenterne 

primo m�neden. Ud fra den simple rentekonvention, konverteres renterne der er 

opgjort p� �rlig basis til m�nedlig basis ved at dividere med 12. Rentespreadet vil 

blive opstillet ud fra en bestemmelse om, at Rt er h�jrente valutaen hvilket vil medf�re 

at rentedifferencen hovedsagligt er positivt. 

 ∆St,t+1 beregnes som n�vnt ud fra den naturlige logaritme til forholdet mellem St og 

St+1. For valutakryds hvori USD ikke indg�r, findes valutakursen til tidspunkt t (primo 

m�neden) og t+1 (primo efterf�lgende m�ned) ud fra krydskursen med USD. Det 

g�lder herudfra, at ∆St,t+1 er positiv n�r lavrentevalutaen apprecierer. 

 Ud fra de to ovenst�ende st�rrelser beregnes det m�nedlige afkast derefter som 

rentespreadet minus �ndringen i valutakursen dvs. ∆St,t+1.

Ud fra disse input udf�res regressionsanalysen s�ledes og bestemmer v�rdierne af α og β for 

hvert af de valgte valutapar. Yderligere bestemmes standard fejlen p� estimaterne samt 

determinationskoefficienten R2. Determinationskoefficienten ofte ogs� kaldet

forklaringsgraden m�ler, hvor stor en andel af variationen i den afh�ngige variabel der 

forklares af den uafh�ngige variabel. Forklaringsgraden d�kker s�ledes over v�rdierne 0-

100% hvor 100% i forbindelse med test af UIP, vedr�rer situationen, hvor �ndringerne i 

valutakursen er fuldkomment styret af rentedifferentialet. 

De estimerede v�rdier af α og β underligges desuden en statistisk hypotesepr�vning, for at 

klarligge om de estimerede v�rdier er signifikant forskellige fra nul hypotesen og derved UIP,

eller om de blot er et udtryk for en variation i det empiriske grundlag og at det derved ikke 

kan afvises, at den sande v�rdi af estimatet er lig nul hypotesen.
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Hypotesepr�vningen af β=1 og α=0 udf�res i dette tilf�lde ud fra konfidensintervaller, der 

udtrykker sandsynligheden for, at den estimerede v�rdi af eks. β ligger inden for et vidst 

interval. V�lges der et signifikansniveau p� 5%, vil konfidensintervallet derved med 95% 

sandsynlighed omfatte v�rdien af estimatet. Hvis ikke nulhypotesens Beta = 1 er at finde i 

dette konfidensinterval, kan nulhypotesen alts� afvises p� dette signifikansniveau.

Konfidensintervallerne udregnes ud fra f�lgende formel jvf. Over� og Gabrielsen (2004):

βest ; αest � t95% (f = n – k) * σβ ; σα (8)

Hvor βest og αest betegner de estimerede testst�rrelser, mens t95% (f = n – k) betegner t-v�rdien 

ved et 5% signifikansniveau, hvor ”f” er lig antallet af frihedsgrader23. σβ og σα betegner 

variansen p� henholdsvis Beta og Alpha. 

Metoden baseres, via standardisering, p� at estimaterne er t-fordelte, men generelt siges der, at 

estimaterne er approksimativt normalfordelte, n�r antallet af frihedsgrader er tilstr�kkeligt 

stort.

Ud fra de n�vnte modelinput bestemmes desuden det gennemsnitlige m�nedlige afkast for 

hvert valutapar, volatiliteten p� dette afkast samt Sharpe ratioen. Sharpe ratioen m�ler som 

n�vnt mer-afkastet i forhold til den risikofrie rente pr. enhed risiko. Sharpe ratioen udtrykker 

alts� i hvor h�j grad, investoren kompenseres ved et h�jere afkast, for at optage ekstra risiko. 

Rent formelt kan den udtrykkes p� f�lgende facon:

(R - Rf)  / σ (9)

Hvor R er afkastet af investeringen, Rf afkastet af en risikofri investering mens σ udtrykker 

volatiliteten ved investeringen.

Bestemmelsen af Sharpe ratios for de analyserede valutakryds udregnes dog ikke ud fra (9),

men i stedet som det gennemsnitlige afkast divideret med volatiliteten. Baggrunden for denne 

modifikation er at finansieringsvalutaen, som i normale tilf�lde ville v�re den risikofrie rente, 

i tilf�ldet med carry trading allerede er modregnet i rentesp�ndet. Investeringsstrategien siges 

alts� at have en nettoinvestering p� 0 jvf. blandt andet Burnside et al. (2006). 

Sharpe ratioen for benchmarket S&P 500 udregnes dog p� traditionel vis ud fra (9).

23 Antal frihedsgrader er lig antallet af observationer i datagrundlaget fratrukket antallet af parametre der estimeres.
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De udregnede Sharpe ratios for de m�nedlige data annualiseres24 derefter, hvilket vil sige, at 

de adderes med √12, hvorefter de sammen med resultaterne for afkast og volatilitet holdes op

imod de tilsvarende v�rdier for investering i aktieindekset S&P 500. Herudfra foretages 

s�ledes en vurdering af den relative attraktivitet af en carry trade investering.

For at afd�kke i hvilken grad diversifikation indvirker p� det risikojusterede afkast i 

forbindelse med carry trading, vil der desuden blive konstrueret en r�kke portef�ljer. En af 

disse vil v�re en ligev�gtet portef�lje af de 20 analyserede valutapar, dog eksklusiv de 

valutakryds hvori USD indg�r som placeringsvaluta. Denne ekskludering begrundes med, at 

den amerikanske rente til tider har v�ret s� lav, at den ikke har v�ret attraktiv ud fra et carry 

trade investor synspunkt. En inkludering af disse valutapar ville i s� fald sk�vvride 

konklusionen, hvorfor den udelades. Yderligere konstrueres 4 ligev�gtede portef�ljer, hvor 

de f�rste to d�kker over investering i de 10 placeringsvalutaer eksklusiv USD, finansieret ved 

l�n i henholdsvis JPY og CHF. De to �vrige to d�kker over investering i henholdsvis 

emerging markets og advanced economies, begge finansieret gennem l�n i JPY. 

Yderligere konstrueres tangentportef�ljen, ud fra de 4 valutapar der har genereret h�jest 

Sharpe ratio over perioden. Dette foretages via matriceregning25, hvor de procentuelle andele 

af hver valutapar der netop optimerer Sharpe ratioen bestemmes. F�rst udregnes 

kovariansmatricen Σ. De optimale portef�ljeandele bestemmes herefter som Σ-1 r, hvor Σ-1 er 

den inverse kovariansmatrice mens r er afkastvektoren for de forskellige valutapar. Baseret p� 

de optimale portef�ljev�gte (w) beregnes portef�ljens afkast derefter ud fra produktet af den 

transponerede vektor med portef�jlev�gtene og afkastvektoren (wT r). Variansen bestemmes 

ud fra wT Σ w. P� baggrund af de udregnede v�rdier for afkast og varians bestemmes Sharpe 

ratio for portef�ljen herefter p� samme traditionelle m�de som for de enkeltvis analyserede

valutapar.

For s� vidt ang�r de enkelte valutakryds samt de 5 ligev�gtede portef�ljer, udf�res 

ovenst�ende analyser dels for hele perioden fra Januar 2000 til December 2010 og dels for en 

delperiode fra Januar 2000 til Januar 2008. Form�let er at afd�kke, hvilken indflydelse de 

sidste �rs finansielle krise har haft p� s�vel validiteten af UIP samt afkast og risiko ved carry 

trading.

24 www.scribd.com
25 Foretages ud fra metoden beskrevet i Hvidkj�r (2008)
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For den matricebestemte portef�lje bestemmes afkast, standardafvigelse og Sharpe ratio dog 

kun samlet for hele perioden fra Januar 2000 til og med December 2010.

8. Resultater:

Dette afsnit pr�senterer resultaterne af egne empiriske analyser foretaget via de ovenn�vnte 

analytiske metoder. Afsnittet er delt op i to, hvor f�rste del via line�re regressioner vurderer 

validiteten af den ud�kkede renteparitet for forskellige tidshorisonter. Baseret p� 

portef�ljeteorien f�lger, i forl�ngelse heraf, s� en analyse af hvilket afkast, samt volatiliteten 

herp�, det har v�ret muligt at opn� indenfor de opstillede tidshorisonter. Analysen foretages 

b�de for de enkelte valutapar samt de konstruerede portef�ljer. 

8.1. Regressionsanalyse:

Resultaterne af de udf�rte line�re regressioner er sammenfattet i nedenst�ende tabeller.  

Tabellerne viser de estimerede v�rdier af β og α, standard fejlen p� disse estimater, 

konfindensintervaller samt forklaringsgraden R2 for hvert af de 20 valutakryds. Tabel 1. viser 

v�rdierne for perioden Januar 2000 til December 2010, mens tabel 2. viser de tilsvarende 

v�rdier for perioden Januar 2000 til December 2007. 
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β - Est. Std. fejl p� β α - Est. Std. fejl p� α R2

�vre Nedre �vre nedre
JPY-USD -1,84 1,51 1,16 -4,83 0,0060 0,0042 0,0142 -0,0022 1,12%
JPY-EUR -0,71 3,00 5,23 -6,65 0,0011 0,0072 0,0154 -0,0131 0,04%
JPY-HUF -2,58 2,21 1,80 -6,97 0,0181 0,0159 0,0496 -0,0134 1,04%
JPY-TRY 0,19 0,31 0,80 -0,42 0,0052 0,0092 0,0233 -0,0129 0,30%
JPY-AUD 15,10 5,09 25,17 5,04 -0,0650 0,0217 -0,0220 -0,1080 6,35%
JPY-NZD 5,46 2,91 11,22 -0,31 -0,0270 0,0143 0,0013 -0,0553 2,63%
JPY-PLN -0,67 1,02 1,35 -2,69 0,0032 0,0074 0,0179 -0,0115 0,33%
JPY-RUB 0,69 0,78 2,24 -0,86 -0,0020 0,0059 0,0096 -0,0136 0,59%
JPY-ZAR -0,13 2,81 5,43 -5,69 0,0036 0,0224 0,0479 -0,0407 0,00%
JPY-DKK -0,90 3,02 5,08 -6,88 0,0017 0,0078 0,0172 -0,0137 0,07%
CHF-USD -1,32 2,51 3,66 -6,29 0,0058 0,0043 0,0142 -0,0027 0,21%
CHF-EUR -4,34 2,89 1,38 -10,05 0,0071 0,0039 0,0148 -0,0006 1,70%
CHF-HUF -1,70 1,58 1,41 -4,82 0,0125 0,0099 0,0321 -0,0070 0,89%
CHF-TRY 0,45 0,30 1,05 -0,14 0,0016 0,0086 0,0186 -0,0153 1,73%
CHF-AUD 0,94 3,80 8,45 -6,58 -0,0024 0,0129 0,0230 -0,0278 0,05%
CHF-NZD 2,57 2,46 7,44 -2,30 -0,0089 0,0098 0,0104 -0,0283 0,83%
CHF-PLN -0,02 0,87 1,71 -1,74 0,0014 0,0054 0,0121 -0,0093 0,00%
CHF-RUB 1,48 0,73 2,92 0,05 -0,0035 0,0048 0,0060 -0,0131 3,10%
CHF-ZAR -4,45 2,64 0,77 -9,67 0,0352 0,0186 0,0721 -0,0017 2,14%
CHF-DKK -4,52 2,84 1,10 -10,15 0,0083 0,0044 0,0169 -0,0003 1,91%

Januar 2000 - December 2010
Konf. intv. 95% Konf. intv. 95%

Tabel 1.

β - Est. Std. fejl p� β α - Est. Std. fejl p� α R2

�vre Nedre �vre nedre
JPY-USD -2,24 1,82 1,38 -5,85 0,0064 0,0058 0,0178 -0,0051 1,58%
JPY-EUR -1,12 4,23 7,28 -9,53 -0,0015 0,0110 0,0203 -0,0234 0,08%
JPY-HUF -1,85 1,93 1,97 -5,67 0,0095 0,0147 0,0387 -0,0197 0,98%
JPY-TRY 0,30 0,35 1,00 -0,39 -0,0010 0,0120 0,0228 -0,0248 0,80%
JPY-AUD 11,51 8,15 27,70 -4,67 -0,0650 0,0358 0,0173 -0,1250 2,08%
JPY-NZD 6,83 4,99 16,74 -0,31 -0,0401 0,0261 0,0117 -0,0919 1,95%
JPY-PLN -0,26 0,85 1,43 -1,95 -0,0038 0,0070 0,0102 -0,0178 0,10%
JPY-RUB 0,47 0,62 1,69 -0,75 -0,0046 0,0047 0,0047 -0,0139 0,62%
JPY-ZAR -3,48 3,07 2,61 -9,57 0,0297 0,0250 0,0794 -0,0200 1,35%
JPY-DKK -0,11 3,60 7,04 -7,26 -0,0040 0,0100 0,0158 -0,0238 0,00%
CHF-USD -2,92 2,65 2,35 -8,19 0,0094 0,0053 0,0198 -0,0011 1,27%
CHF-EUR -5,49 3,36 1,18 -12,15 0,0076 0,0048 0,0171 -0,0018 2,76%
CHF-HUF -1,44 1,20 0,95 -3,83 0,0092 0,0079 0,0248 -0,0065 1,50%
CHF-TRY 0,55 0,35 1,25 -0,15 -0,0031 0,0117 0,0201 -0,0263 2,51%
CHF-AUD -3,95 3,80 3,60 -11,50 0,0138 0,0128 0,0392 -0,0116 1,14%
CHF-NZD -1,30 2,96 4,59 -7,18 0,0049 0,0124 0,0296 -0,0198 0,20%
CHF-PLN 0,27 0,76 1,78 -1,24 -0,0029 0,0053 0,0077 -0,0135 0,13%
CHF-RUB 1,25 0,69 2,62 -0,11 -0,0038 0,0045 0,0051 -0,0128 3,41%
CHF-ZAR -6,01 2,90 -0,25 -11,77 0,0476 0,0206 0,0886 0,0067 4,37%
CHF-DKK -3,07 3,33 3,54 -9,68 0,0048 0,0052 0,0151 -0,0055 0,90%

Konf. intv. 95% Konf. intv. 95%
Januar 2000 - December 2007

Tabel 2.

Som det fremg�r, er β i langt de fleste tilf�lde i s�vel 8 �rs perioden samt 11 �rs perioden

estimeret til at v�re noget under 1. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der kan 

konkluderes at UIP ikke holder. Som n�vnt kan hypotesen β=1 testes ud fra

konfindensintervaller, der udtrykker sandsynligheden for, at den estimerede v�rdi af β ligger 
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indenfor dette interval. I dette tilf�lde v�lges der et signifikansniveau p� 5%, hvilket vil sige,

at konfidensintervallet derved med 95% sandsynlighed vil omfatte v�rdien af estimatet. Er 

v�rdien af nulhypotesen β=1 indeholdt i dette interval, kan nulhypotesen ikke afvises p� det 

valgte signifikansniveau. Det kan i dette tilf�lde alts� ikke afvises, at den sande v�rdi af β i 

virkeligheden er lig 1. 

I ovenst�ende tabeller er der markeret med r�dt, i de tilf�lde hvor β= 1 kan afvises p� et 5% 

signifikansniveau. Hypotesen kan alts� kun afvises i ganske f� tilf�lde, og i et enkelt af disse 

tilf�lde er β tydeligvis signifikant st�rre end 1. At nulhypotesen ikke kan afvises i de fleste 

tilf�lde, betyder dog samtidig heller ikke, man kan konkludere at UIP holder. I stil med 

analyserne af Meridith & Chinn (1998) er standard fejlen p� den estimerede v�rdi af β i de 

fleste tilf�lde tilstr�kkelig stor til, at b�de random walk hypotesen (β= 0) , samt the forward 

bias (β< 0) ikke samtidig kan afvises.

Hvis β estimaterne for 8 �rs perioden holdes op imod de tilsvarende for 11 �rs perioden, er 

nogen entydig udvikling ikke umiddelbart til at spore. β-v�rdierne har fra 8 til 11 �rs perioden 

s�ledes b�de �ndret sig i positiv og negativ retning. Dog kan det bem�rkes, at de st�rste 

numeriske �ndringer har v�ret af positiv karakter, hvilket kunne indikere at sammenh�ngen 

mellem rentedifferentiale og valutakursudvikling har bev�get sig imod UIP ved at inkludere 

de seneste 3 �r indeholdende finanskrisen. Standardfejlen p� estimaterne g�r dog, at det ikke 

er muligt at konkludere med sikkerhed i denne retning.

Hvad ang�r α, vil en v�rdi forskellig fra 0 som n�vnt indikere tilstedev�relsen af en konstant 

risikopr�mie. Helt pr�cist vil en negativ v�rdi af α formindske deprecieringen af 

h�jrentevalutaen for et givet rentesp�nd. Derved reflekterer en negativ α den pr�mie,

investorerne forlanger for at indg� i en carry trade investering. Generelt kan der dog for b�de 

8- og 11 �rs perioderne ikke konkluderes, at α er signifikant forskellig fra 0. Udtagelser er 

som for β-estimaterne ligeledes markeret med r�dt og som det kan observeres, er disse 

sammenfaldende med situationer, i hvilke β er signifikant forskellig fra 1. 

Selvom α er signifikant forskellig fra 0 i f� situationer, er det dog ikke n�dvendigvis 

ensbetydende med en forkastelse af UIP s�fremt der, som tidligere belyst, tages udgangspunkt 

i en model hvor denne konstante risikopr�mie er inkluderet.
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I nedenst�ende figur 5. er vist det grafiske resultat af regressionen for et af de analyserede 

valutakryds. Hel specifikt er vist regressionen over perioden fra Januar 2000 til December 

2010 for valutakrydset JPY-AUD, der som et af de f� valutapar leverer et β estimat, der er 

signifikant forskelligt fra 1.

JPY-AUD (2000-2010) y = 15,102x - 0,065
R2 = 0,0635
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Figur 5.

Som det kan ses, er liniens h�ldning og derved β-v�rdien estimeret til en v�rdi p� over 15. 

Hvorvidt dette er den sande v�rdi af β er usikkert, men som vi s� i tabel 1. er v�rdien af β

dog p� baggrund af det analyserede datamateriale signifikant st�rre end 1 p� et 5% 

signifikansniveau. Jvf. (4) er dette ensbetydende med, at gevinsten p� rentedifferentialet mere 

end opvejes af det tilsvarende tab p� valutakursudviklingen. Dette baseres dog p� 

risikoneutrale investorer og en risikopr�mie lig 0. Som det kan ses ud fra figuren, er 

reggresionsliniens sk�ring med y-aksen dvs. den estimerede v�rdi af α lig -0,065. V�rdien af 

denne risikopr�mie, der i �vrigt er signifikant mindre end 0, g�r alts�, at det trods en β-v�rdi 

der er signifikant st�rre end 1, stadig har v�ret muligt at generere positivt afkast ved en carry 

trade strategi i JPY-AUD. Positive afkast er i figuren symboliseret ved punkter, der ligger lige 

over26 samt under x-aksen. Som det kan ses, er det is�r ved mindre rentesp�nd, at der har 

v�ret positive m�nedlige afkast at hente. 

26 Afkast = Rentespread - ∆S
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Figuren illustrerer desuden ganske godt, den betydelige risiko der er ved carry trading. 

Rentegevinsten er i alle m�neder lille og positiv mellem 0,2% og 0,6 %. Gevinst og tab p� 

valutakurs�ndringer er derimod langt st�rre, hvor m�nedlige �ndringer p� 5% eller derover 

ikke er us�dvanligt for det p�g�ldende valutakryds. I den forbindelse kan blandt andet 

n�vnes den voldsomme appreciering af den japanske Yen overfor den australske dollar p� 

godt 25% i Oktober 2008, formodentlig p� baggrund af massiv afvikling af carry trade 

positioner.

Yderligere inkluderet i figur 5. samt i yderste kolonne i tabel 1. og 2. er forklaringsgraden R2. 

Forklaringsggraden m�ler som n�vnt, hvor stor en andel af variationen i den afh�ngige 

variablen der forklares af den uafh�ngige variabel, eller i relation til figuren hvor godt 

reggresionslinien beskriver data. Som det kan ses, er der ikke tale om imponerende 

forklaringsgrader. Hovedparten ligger p� mellem 0% og 2% mens den h�jeste forklaringsgrad

p� 6,35% er tilknyttet det i figur 5. afbillede valutakryds JPY-AUD for 11 �rs perioden. De 

lave forklaringsgrader indikerer alts� en lav grad af line�r sammenh�ng mellem 

valutakursudviklingen og renteniveauet. De estimerede v�rdier af β og α skal derfor tages 

med et gran salt, hvilket de h�je standardfejl p� estimaterne da ogs� vidner om.

Baggrunden for den lave grad af line�r sammenh�ng mellem valutakurs og rentesp�nd skal 

ses i lyset af, at valutakursen jvf. afsnit 2.2 foruden rentesp�ndet, er styret af en lang r�kke 

faktorer. Yderligere kan en beskrivende faktor, bag de lave forklaringsgrader findes i, hvad 

der kan beskrives som en s�kaldt forsinkelse i valutakursens reaktion p� rentedifferentialet. 

Jvf. den opstillede analysemodel (6) vil den h�jeste grad af sammenh�ng mellem 

valutakursen og rentedifferentialet opst�, hvis et givet rentesp�nd opf�lges af en tilsvarende 

�ndring i valutakursen, positiv som negativ, over den f�lgende m�ned. I flere tilf�lde opst�r 

reaktionen p� rentespreadet dog f�rst 2 eller flere m�neder efter. For at illustrere dette er den 

line�re regression for valutakrydset JPY-TRY over 11 �rs perioden afbilledet i nedenst�ende 

figur. 
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JPY-TRY (2000-2010)
y = 0,1929x + 0,0052

R2 = 0,003
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Figur 6.

Som det kan ses, har den tyrkiske Lira i en enkelt måned deprecieret med over 33% i forhold 

til JPY. Dette skete i forbindelse med den finansielle krise i Tyrkiet i 2000/2001. Høj inflation 

samt en lav grad af tiltro fra investorerne27 som følge af de politiske og finansielle problemer 

førte til massive renteforøgelser med blandt andet månedsrenter langt over 100% i slutningen 

af år 2000. Situationen var dog ikke holdbar. Den manglende tillid til det tyrkiske finansielle 

og politiske systems evne til at løse krisen, førte til, at investorerne trak sig ud af deres 

positioner i tyrkiske aktiver. Det efterfølgende pres på den tyrkiske Lira blev som følge heraf 

så stort, at den tyrkiske regering i Februar 2001 måtte opgive det hidtidige crawling peg 

valutakursbånd til fordel for flydende valutakurser. Konsekvensen blev en markant 

depreciering af TRY overfor blandt andet JPY med de nævnte 33%. 

Eksemplet viser altså i relation til forklaringsgraden, hvordan valutakursen først i flere 

perioder efter justerede sig i forhold til de forøgede renter, hvorfor den umiddelbare 

sammenhæng i forhold til modellen forsvinder. Eksemplet er således med til at forklare 

problematikken vedrørende den manglende lineære sammenhæng mellem

valutakursudvikling og rentespread. I ovenstående figur ses da også kun en forklaringsgrad på 

27 Forlanger kompensation gennem renten ved investering under usikkerhed.
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0,3% og umiddelbart er den line�re sammenh�ng modellen foreskriver da heller ikke specielt

tydelig.

Holdes resultaterne af reggresionsanalysen op imod mod tilsvarende og tidsm�ssigt nyere 

studier af den ud�kkede renteparitet, fremst�r de lave forklaringsgrader som et 

gennemg�ende tema. Her kan sammenlignes med Burnside et al. (2006), der foretager 

regressioner over 10 valutakryds for perioden fra 1976-2005. De rapporterede 

forklaringsgrader ligger i den forbindelse fra 0,4% til 4,5%, hvilket m� siges at v�re p� 

niveau med de tilsvarende v�rdier for denne afhandlings unders�gelser.

Hvad ang�r β finder Burnside et al. estimaterne over denne til, i alle valutapar at v�re 

signifikant mindre end 1 samt i halvdelen af tilf�ldene ogs� signifikant mindre end 0. At 

Burnside et al., i mods�tning til denne afhandlings resultater, er i stand til signifikant at afvise 

UIP, skyldes formodentligt anvendelsen af data over en l�ngere tidsr�kke p� 25-30 �r i 

mods�tning til de 8-11 �rs tidsrammer knyttet til denne afhandling. Yderligere spiller valg af 

valutakryds ind. Hvor Burnside et al. baserer unders�gelsen p� vestlige valutaer, inkluderer 

denne afhandling emerging market valutaer, der som belyst i afsnit 5., grundet et generelt 

h�jere inflationsniveau, empirisk set har vist sig at v�re kendetegnet ved Beta v�rdier over 0 

og t�ttere p� 1. 

Eventuelle definitoriske og unders�gelsestekniske fravigelser fra denne afhandling til 

Burnside et al.�s studier kan dog heller ikke afvises.

For at sammenfatte resultaterne af de udf�rte regressioner for b�de 8 �rs og 11 �rs perioden er 

det alts� kun for f� valutakryds, at UIP statistisk set kan afvises p� det valgte 5% 

signifikansniveau. Grundet de h�je rapporterede standardfejl p� estimaterne samt den generelt 

lave forklaringsgrad, er det dog ikke umiddelbart til at konkludere hverken til fordel for, eller 

imod validiteten af UIP over de analyserede tidsrum. 

For begge perioder g�lder det dog, at hovedparten af β estimaterne ligger under 1 og over 

halvdelen under 0, hvilket kunne indikere at UIP ikke holder. I s� fald b�r det v�re muligt at 

opn� et positivt afkast ved at optage carry trade positioner i de p�g�ldende valutapar. Netop 

derfor kan et eventuelt positivt afkast ved carry trading, alts� generelt anskues som at UIP b�r 

forkastes. Hvorvidt der har v�ret et positivt afkast at hente ved carry trading i henholdsvis 8 

og 11 �rs perioden, vil derfor blive analyseret i n�ste afsnit.  
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8.2. Afkast analyse:

Ud fra den udførte regressionsanalyse blev det fundet, at estimaterne over Beta på baggrund 

af datamaterialet, i langt de fleste tilfælde havde en værdi på under 1. Om end kun få Beta 

estimater også var signifikant forskellige fra 1, kunne dette som nævnt dog indikere at UIP 

ikke holder for hverken 8 og 11 års perioden. For at undersøge nærmere om denne indikation 

viser sig at holde stik, vil dette afsnit altså søge at afdække, i hvor høj grad der kan profiteres 

fra at indgå i carry trade investeringer. Ydermere vil det blive analyseret, hvorvidt et eventuelt

positivt afkast også er tilstrækkeligt til, at kompensere for den risiko carry trade positioner er 

forbundet med. Analysen vil blive udført både for de enkelte valutakryds samt for en række 

konstruerede porteføljer.

I tabel 3. er således præsenteret det gennemsnitlige månedlige afkast for hvert af de 20 

valutapar samt den månedlige volatilitet på afkastet målt ved standardafvigelsen. Til at 

vurdere det risikojusterede afkast er desuden udregnet Sharpe ratioen for hvert valutapar.

Valutakryds Afkast Std. Afv. Sharpe ratio Afkast Std. Afv. Sharpe ratio
JPY-USD 0,270% 2,645% 0,354 0,023% 2,884% 0,027
JPY-EUR 0,686% 2,842% 0,836 0,258% 3,604% 0,248
JPY-HUF 1,166% 3,392% 1,191 0,679% 4,812% 0,489
JPY-TRY 2,103% 6,419% 1,135 1,372% 6,585% 0,722
JPY-AUD 0,783% 3,325% 0,816 0,565% 4,545% 0,431
JPY-NZD 0,990% 3,614% 0,949 0,601% 4,609% 0,452
JPY-PLN 1,266% 3,695% 1,187 0,684% 4,852% 0,488
JPY-RUB 0,796% 2,474% 1,114 0,395% 3,625% 0,377
JPY-ZAR 0,611% 5,002% 0,423 0,518% 5,625% 0,319
JPY-DKK 0,693% 2,829% 0,849 0,275% 3,607% 0,264
CHF-USD -0,276% 2,721% -0,352 -0,281% 3,209% -0,303
CHF-EUR 0,140% 0,963% 0,503 -0,046% 1,696% -0,094
CHF-HUF 0,619% 2,129% 1,008 0,376% 3,207% 0,406
CHF-TRY 1,557% 6,278% 0,859 1,068% 6,137% 0,603
CHF-AUD 0,237% 3,079% 0,266 0,262% 3,403% 0,266
CHF-NZD 0,444% 3,024% 0,509 0,298% 3,329% 0,310
CHF-PLN 0,720% 2,841% 0,878 0,381% 3,524% 0,374
CHF-RUB 0,249% 2,551% 0,338 0,091% 3,222% 0,098
CHF-ZAR 0,065% 5,190% 0,043 0,215% 5,190% 0,143
CHF-DKK 0,147% 0,951% 0,535 -0,029% 1,675% -0,060

Januar 2000 - December 2007 Januar 2000 - December 2010

Tabel 3.

Det fremgår af tabellen, at samtlige valutakryds undtaget CHF-USD har givet et positivt 

månedligt afkast for perioden fra Januar 2000 til December 2007. At CHF-USD generer 

negativt afkast må tilskrives den store variation i den amerikanske rente der, som illustreret i 
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figur 1., i perioden både har fungeret som finansierings alternativ og placeringsalternativ for 

carry trade investorer. Det månedlige rentespænd for dette kryds har derfor i perioder været 

negativt, hvilket, sammenholdt med ufavorable valutakursændringer, således har givet et 

negativt afkast, såfremt en strategi baseret på dette valutakryds var optaget.

Det klart højeste månedlige afkast for 8 års perioden har derimod været ved placeringer i den 

tyrkiske Lira finansieret enten via lån i CHF eller JPY. Afkastet er primært drevet af de høje 

tyrkiske renter der har præget undersøgelsesperioden og kun i mindre grad reduceret ved 

valutakursudviklingen. Foruden de ekstreme renter i starten af årtusindet har hele perioden 

eksklusiv det sidste 1½ år været præget af tocifrede månedsrenter. Hvad angår den sænkede 

rentesats over de seneste år, skal denne ses som et middel fra den tyrkiske centralbanks side 

til, at forsøge at genere vækst i den tyrkiske økonomi i kølvandet på den finansielle krise. 

Ligeledes har det fra politisk side også været et mål at søge at minimere destabiliserende 

virkninger af spekulative positioner i den tyrkiske Lira. Disse har hovedsageligt været drevet 

af de høje tyrkiske renter, der har været fastholdt på disse høje niveauer i forsøget på at 

bekæmpe den høje grad af inflation, der har præget Tyrkiet gennem de sidste 4 årtier28. Men 

som inflationen gennem de seneste år har faldet faldende, så den primo 2011 ligger på det 

laveste niveau siden 197029, har det således fra den tyrkiske centralbanks side været muligt at 

sænke renten uden at risikere kraftige prisstigninger og de negative virkninger heraf.  

Foruden høje renter har Tyrkiet dog som nævnt ligeledes været præget af kraftige udsving i 

valutakursen, blandt andet i kølvandet på den finansielle krise i Tyrkiet i starten af dette 

årtusinde, men også i Maj 2006 svækkedes den tyrkiske lira med næsten 20% overfor JPY. 

Sidstnævnte var vurderet påvirket primært af spekulanter og hedge fondes kraftige afhændelse 

af tyrkiske positioner i denne periode30.

De store udsving i kursen på TRY viser sig da også på volatiliteten i afkastet på carry trade 

strategierne med TRY som placeringsvaluta. For såvel 8- og 11 års perioden er den højeste 

standardafvigelse på det månedlige afkast således at finde i kryds indeholdende TRY.

Til trods for den store volatilitet, kompenserer afkastet dog i en sådan grad, at en placering i 

TRY finansieret ved lån i JPY genererer den 3. højeste Sharpe ratio ud af de 20 valutakryds 

28 Se bilag 2.
29 www.hurriyetdailynews.com
30 www.thefinancialwhiz.com
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for 8 års perioden. For 11 års perioden er såvel den højeste som den anden højeste Sharpe 

ratio kendetegnet ved placering i TRY. Investering i TRY er altså relativt til de øvrige 

opstillede alternativer kendetegnet ved en stærk risikojusteret performance.

Som nævnt i afsnit 3.3 er investering i den australske og new zealandske dollar finansieret ved 

lån i JPY blandt de mest populære carry trade strategier. Dette har været begrundet med

forholdsvis høje renter, sammenholdt med den økonomiske og politisk stabilitet der præger 

disse lande. Det står dog klart fra tabel 3., at der for både 8- og 11 års perioden eksisterer en 

række alternativer, der afgiver en højere risikojusteret profit. 

Her kan blandt andet nævnes investering i polske og ungarske aktiver finansieret ved lån i den 

japanske Yen. Disse alternativer har således for 8 års perioden udvist de højeste Sharpe ratios 

blandt de analyserede valutapar. Som nævnt i afsnit 3.3 er hovedparten af lån optaget i 

forbindelse med finansiering af boliginvesteringer i de polske og ungarske boligmarkeder 

optaget i schweiziske franc. Til trods for at tabel 3. altså viser at Sharpe ratioen ved 

placeringer i de pågældende valutaer optimeres ved optagelse af lån i JPY, kan valget af CHF 

som finansieringsvaluta dog begrundes ud fra en række faktorer:

Først og fremmest adskiller en boliginvestering sig fra mere spekulative og profitsøgende 

positioner ved et større behov for sikkerhed. Som det kan ses ud fra tabel 3., er 

standardafvigelsen på investeringer i PLN og HUF ved optagelse af lån i henholdsvis JPY og 

CHF klart lavest for sidstnævnte. Dette må formodes at have sin forklaring i en større grad af 

samvariation mellem den polske og ungarske valuta overfor CHF, grundet flere 

handelsmæssige forbindelser mellem disse end overfor JPY. 

Yderligere må positioner inkluderende JPY frem for CHF forventes langt mere sårbare

overfor massive afviklinger af carry trade positioner, som var tilfældet under den finansielle 

krise. Dette begrundes primært ud fra den japanske Yens status som den foretrukne carry 

trade finansieringsvaluta og de deraf store summer der er optaget heri. I tabel 3. er argumentet 

således illustreret i et større fald i afkast fra 8 til 11 års perioden for JPY finansierede

investeringer i PLN og HUF end for CHF finansierede investeringer i de to valutaer. 

Ligeledes øges standardafvigelsen for førstnævnte alternativ med flere procentpoint fra 8 til 

11 års perioden end for sidstnævnte alternativ. 
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Foruden disse faktorer kan en hvis grad af geografisk præference heller ikke afvises at spille 

ind ved valg af CHF som finansieringsvaluta frem for JPY.

Hvad angår volatilitet fremgår det af tabel 3., at valutakrydset CHF-DKK, for såvel 8- og 11 

års perioden, viser den laveste standardafvigelse på afkastet. Baggrunden herfor kan blandt 

andet forklares ud fra ensartetheden af de to økonomier, hvilket gør, at de må vurderes præget 

i nogenlunde samme grad af udefrakommende faktorer. I den forbindelse har begge lande 

således Tyskland som det vigtigste eksportmarked og ligeledes England og USA blandt de 

vigtigste handelspartnere målt på volumen. For eksempel vil en evt. øget inflation i Tyskland,

alt andet lige, føre til en større efterspørgsel efter udenlandske varer fra tyske forbrugere og 

således en større eksport fra Danmark og Schweiz. Dette medfører et større efterspørgselspres 

på DKK og CHF, hvilket styrker de pågældende valutaer. Men i og med de altså begge er 

påvirket i nogenlunde samme grad af denne eksterne hændelse, vil det indbyrdes forhold 

mellem kursen på CHF overfor DKK altså ikke påvirkes nævneværdigt.

Valutakursen er som beskrevet i afsnit 2.2 ligeledes påvirket af rentespændet mellem to lande 

samt udviklingen heri. Nedenstående figur 7. viser renteniveauet for Danmark og Schweiz 

gennem de sidste 11 år. Som det fremgår af figuren, er der en høj gad af positiv korrelation 

mellem de to landes renteniveauer. Dette må primært tilskrives korrelationen mellem den af 

ECB31 fastlagte rentepolitik og hvert af de to landes renteniveauer. Denne sammenhæng 

renterne imellem må således yderligere forventes at spille ind i forhold til den lave volatilitet 

på dette valutakryds.

31 European Central Bank



60

Renteniveau for Danmark og Schweiz
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Figur 7.

Hvad der dog til en hvis grad arbejder imod denne lave volatilitet, er den schweiziske francs

status som carry trade finansieringsvaluta. Dette har således den implikation, at værdien af 

CHF støt påvirkes i positiv retning under opbygningen af carry trade positioner og kraftigt 

svækkes i forbindelse med afviklingen af disse positioner. 

Som det kan ses ud fra tabel 3., er det tilsvarende afkast på CHF-DKK for 8 års perioden

forholdsvist lavt, hvilket medfører en Sharpe ratio, der trods den lave volatilitet, er af en mere 

moderat størrelse sammenholdt med de andre valutakryds. For 11 års perioden er Sharpe 

ratioen dog negativ, hvilket skyldes et gennemsnitligt negativt afkast for CHF-DKK over den 

11 årige periode. Det lave rentespænd har således ikke været tilstrækkeligt til at kompensere 

for ugunstige valutakursændringer over perioden.

Det skal desuden bemærkes, at såvel afkast som volatilitet på CHF-DKK og CHF-EUR stort 

set er identiske over både 8- og 11 års perioden, hvilket må tilskrives den danske krones 

fastkurspolitik overfor euroen og den omtalte korrelation mellem renten i Danmark og 

Euroland.
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Som n�vnt i indledningen til denne afhandling har form�let med at analysere data ud fra en 8 

�rs og en 11 �rs periode v�ret, at demonstrere virkningen af den finansielle krise p� s�vel 

estimaterne over β og p� det potentielle afkast ved carry trading. I afsnit 5. blev det fremf�rt 

at visse teoretikere, heriblandt Burnside et al (2008) samt Farhi & Gabaix (2009), ans� de 

positive afkast forbundet med carry trading som et tegn p�, at investorerne forlanger en 

pr�mie for risikoen for en s�kaldt Peso event. I perioder, som eksempelvis den analyserede 8 

�rs periode, hvor s�danne h�ndelser over det brede spektrum af valutakryds ikke er 

forekommet, vil afkastet ved carry trading s�ledes v�re overvurderet. Inkluderes data hvori en 

s�dan h�ndelse er indeholdt, som eksempel den finansielle krise, b�r pr�mien alts� her 

neutraliseres gennem et negativt afkast og UIP i h�jere grad forventes at holde.

Sammenholdes der med tabel 3. fremg�r det, at der over 8 �rs perioden forekommer positivt 

m�nedligt afkast i 19 af de 20 analyserede valutakryds. Skulle UIP holde i den traditionelle 

version, burde det ikke v�re muligt at opn� profit ved at udnytte rentedifferentialet mellem to 

lande. For 11 �rs perioden, hvor den finansielle krise alts� er inkluderet, er billedet, at 17 ud 

af 20 valutakryds generer positivt afkast. Det har s�ledes overordnet set v�ret profitabelt at 

indg� i carry trading over b�de 8 og 11 �rs perioden. P� denne baggrund m� det konkluderes,

at UIP ikke har gjort sig g�ldende samlet set over disse tidsrum. Ligeledes kan der, i relation 

til Burnside et al (2008) samt Farhi & Gabaix (2009), ikke konkluderes, at det positive afkast 

opn�et i 8 �rs perioden fuldt ud d�kker over en risikopr�mie i forhold til peso events. 

S�fremt dette var tilf�ldet, ville afkastet over 11 �rs perioden, hvor en s�dan peso h�ndelse 

alts� er inkluderet, skulle v�re lig 0. Dette er som det fremg�r af tabel 3. ikke tilf�ldet.

Der hersker dog ingen tvivl om at visse investorer har oplevet tab i forbindelse med 

finanskrisen, hvilket fremg�r ved s�vel �get volatilitet samt formindsket afkast i stort set 

samtlige valutakryds for perioden 2000-2010 set i forhold til 2000-2007. Dette er foruden 

tabel 3. illustreret i nedenst�ende figur 8., der viser det gennemsnitlige m�nedlige afkast samt 

volatiliteten herp� for en ligev�gtet portef�lje af samtlige valutakryds eksklusiv CHF-USD 

og JPY-USD.  
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Gns. afkast og volatilitet ved ligevægtet carry trade portefølje
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Figur 8.

Figuren skal forstås som, at værdien for afkastet i eks. dec. 2007 er det gennemsnitlige 

månedlige afkast for perioden fra Januar 2000 og op til denne dato. Ligeledes gør det sig 

gældende for volatiliteten. De store udsving i graferne i starten af tidsperioden skyldes således, 

at talmaterialet her kun bygger på få måneder. Omvendt skal der mere til at lave udsving på 

kurven, jo længere frem i tiden vi bevæger os, hvilket meget godt illustrerer, den store effekt 

finanskrisen på kort tid har haft på såvel volatilitet samt afkast ved carry trading.

Vender vi tilbage til ovenstående konklusion imod UIP, bliver spørgsmålet i denne 

forbindelse, om det positive afkast det har været muligt at opnå, så også har været 

tilstrækkeligt højt i forhold til volatiliteten herpå, til at tiltrække kapital. Lyons (2001)

argumenterer i den henseende for, at det risikojusterede afkast ved carry trading ikke er 

tilstrækkeligt stort til, at investorerne vælger at udnytte det. Umiddelbart anfægtes dette 

argument af den, som beskrevet, store popularitet carry trading har oplevet især inden for det 

seneste årti. Argumentet vil dog blive yderligere afprøvet i det følgende ved at holde Sharpe 

ratioen ved carry trading, op imod Sharpe ratioen for en alternativ investeringsmulighed.

Som benchmark for hvor høj risikojusteret performance de 18 valutakryds har leveret, er som 

nævnt valgt aktieindekset Standard & Poor 500. I nedenstående tabel 4. er vist månedligt 

afkast, standardafvigelse og annualiseret Sharpe ratio for S&P 500 samt den ligevægtede 

carry trade portefølje.
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Afkast Std. Afv. Sharpe ratio Afkast Std. Afv. Sharpe ratio
S&P 500 0,241% 3,963% 0,0192 0,147% 4,726% -0,0111

Ligevægtet portefølje 0,737% 2,022% 1,2631 0,442% 2,852% 0,5373

Januar 2000 - December 2007 Januar 2000 - December 2010

Tabel 4.

Som det fremgår af tabellen, har den opstillede carry trade portefølje, målt på det månedlige 

afkast, i høj grad outperformet investering i aktieindekset S&P 500 for såvel 8 års samt 11 års 

perioden. Ligeledes er risikoen målt ved standardafvigelsen på afkastet, i stil med resultaterne 

i Burnside et al (2006), og imod den almindelige opfattelse, lavere for carry trade alternativet

end S&P 500 for begge perioder. Som konsekvens heraf, ses det, at det risikojusterede afkast 

ved carry trading målt ved Sharpe ratioen klart har outperformet det tilsvarende for 

investering i S&P 500 og derved modsiger argumentet som fremsat i Lyons (2001). Dette er 

ligeledes illustreret i nedenstående figur 9. der konstrueret efter samme princip som figur 8.,

viser den gennemsnitlige Sharpe ratio for den ligevægtede portefølje samt S&P 500 over 

undersøgelsesperioden.

Gns. Sharpe ratio for ligevægtet carry trade portefølje og S&P 500
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Figur 9.

Herudfra kan det ses, hvilken effekt finanskrisen har haft på det risikojusterede afkast på såvel 

den ligevægtede carry trade portefølje samt aktieindekset S&P 500. 
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Ligeledes kan det observeres, hvordan Sharpe ratioen for S&P 500 sågar har været negativ

over den samlede periode på 11 år. Dette skyldes, at det gennemsnitlige afkast på 

aktieindekset over perioden således har været lavere end den månedlige rente på det risikofrie

aktiv, her valgt ved de amerikanske T-bills. Det skal dog i den forbindelse nævnes, at S&P 

500 ved analyseperiodens start var på et såkaldt peak efter en række års kraftig stigning. 

Efterfølgende er indekset faldet drastisk over to omgange. Først i kølvandet på IT-boblens 

brist samt terrorangrebet den 11. september 2001 og siden i forbindelse med den finansielle 

krise. Disse forhold har altså haft en stor indvirkning på afkastet på S&P 500, men det er 

ligeledes klart, at var analyseperioden udvidet med bare 5 år tilbage i tiden, eller forkortet 

med 3 år havde billedet set væsentligt anderledes ud.

For såvel aktieindekset samt carry trade porteføljen er det derfor klart, ud fra ovenstående, at 

forhold som entry og exit point samt investeringshorisont er af afgørende betydning, hvis det 

risikojusterede afkast skal maksimeres. Disse forhold er dog i sagens natur nemmere at 

klarligge i et retrospektivt lys.

JPY portefølje vs. CHF portefølje :

Som nævnt i afsnit 7. er der foruden den ligevægtede portefølje desuden konstrueret en række 

porteføljer, der holdes op imod hinanden parvis. De første to af disse er ligevægtede 

porteføljer af de 10 placerings valutaer eksklusiv USD, finansieret henholdsvis ved lån i JPY 

og CHF. Formålet med disse er, at søge at afdække hvilken indflydelse valget af 

finansieringsvaluta har på afkast, volatilitet og Sharpe ratio for hvert af de to alternativer. 

Resultaterne heraf er præsenteret i nedenstående tabel 5.:

Afkast Std. Afv. Sharpe ratio Afkast Std. Afv. Sharpe ratio
Ligevægtet CHF portefølje 0,464% 2,054% 0,7829 0,291% 2,574% 0,3912

Ligevægtet JPY portefølje 1,011% 2,784% 1,2574 0,594% 3,892% 0,5288

Januar 2000 - December 2007 Januar 2000 - December 2010

Tabel 5.

Som det kan aflæses fra tabellen, er det månedlige afkast for såvel 8 års- samt 11 års perioden 

højere for porteføljen finansieret gennem lån i JPY frem for i CHF. En mulig forklaring kunne 

være, at den japanske rente gennem undersøgelsesperioden, grundet de forhold der blev 

beskrevet i afsnit 3.3, har ligget på et fast lavt niveau, mens den schweiziske rente har 
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fluktueret mere jvf. figur 7. Samtidig har standardafvigelsen p� afkastet dog v�ret h�jere for 

JPY portef�ljen end for CHF portef�ljen. 

Studeres i hvilken grad de to portef�ljer har v�ret p�virket af de seneste 3 �r, er det tydeligt at 

se, at finanskrisen har haft st�rst indvirkning p� JPY portef�ljen. S�ledes har b�de afkast og 

volatilitet, m�lt i procentpoint, �ndret sig i en h�jere grad end for CHF portef�ljen. Som 

tidligere n�vnt, kan dette forklares ud fra, at JPY grundet dens status som f�rende 

finansierings valuta i forbindelse med carry trade32 s�ledes i h�jere grad kursm�ssigt p�virkes 

ved afvikling af carry positioner. 

Dette �ndrer dog ikke ved, at den JPY finansierede portef�lje for begge perioder genererer en 

klart h�jere Sharpe ratio end det CHF finansierede alternativ, hvilket m� siges at v�re

konsistent med Yen�ens status som f�rende carry trade finansieringsvaluta.

Advanced economies vs. emerging markets:

Foruden de to ovenn�vnte er der yderligere konstrueret to ligev�gtede portef�ljer finansieret 

ud fra JPY. Den ene er ved placering i emerging market valutaer33 (ZAR,TRY og RUB),

mens den anden er ved placering i s�kaldte advanced economy valutaer34 (AUD,NZD og 

EUR). 

Emerging market valutaerne er som n�vnt ofte pr�get af h�je renter. Samtidig er investering i 

disse dog ogs� kendetegnet ved en h�jere grad af risiko. Flere teoretikere har i den forbindelse 

argumenteret for, at de h�jere renter skulle anskues som investors kr�vede risikopr�mie for 

at indg� placeringer i disse valutaer. Set ud fra dette perspektiv, b�r et h�jere afkast s�ledes 

akkompagneres af en tilsvarende h�jere volatilitet hvorfor, at det risikojusterede afkast i 

realiteten burde v�re identisk i sammenligning med et mindre risikobetonet alternativ. 

Form�let med opstillingen af disse to portef�ljer er s�ledes at klarligge, om denne 

problemstilling empirisk set har vist sig at holde stik over unders�gelsesperioden. 

Resultaterne er vist i nedenst�ende tabel.

32 Carry trade omtales ofte under betegnelsen ”the Yen carry trade”
33 Som defineret af Dow Jones
34 Som defineret af IMF
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Afkast Std. Afv. Sharpe ratio Afkast Std. Afv. Sharpe ratio
Advanced economy portefølje 0,820% 2,942% 0,9653 0,475% 4,008% 0,4103

Emerging market portefølje 1,170% 3,503% 1,1570 0,762% 4,324% 0,6102

Januar 2000 - December 2007 Januar 2000 - December 2010

Tabel 6.

Det fremg�r af tabellen, at der for begge perioder er et h�jere afkast at hente ved placering i 

emerging markets frem for advanced economies. Emerging markets er dog som n�vnt pr�get 

af en st�rre grad af risiko ,blandt andet af politisk karakter, men ogs� via en lavere grad af 

likviditet. For begge analyse perioder er standardafvigelsen p� afkastet for emerging market 

portef�ljen dog ikke v�sentligt h�jere end for advanced economy portef�ljen til trods for et 

h�jere afkast. Dette resulterer da ogs� i at f�rstn�vnte portef�lje, over begge perioder, har

outperformet sidstn�vnte m�lt p� det risikojusterede afkast. Som n�vnt i afsnit 3.3 har 

investering i emerging markets over de seneste �r da ogs� vundet st�rre indpas blandt carry 

trade investorer, hvilket m� siges at v�re i tr�d med disse resultater.

Yderligere kan der henvises til Burnside et al (2007), der finder, at Sharpe ratioen p� en carry 

trade portef�lje kan v�sentligt for�ges, ved at inkludere emerging market placeringer. Her 

argumenteres der dog ogs� for, at transaktionsomkostningerne forbundet med placering i 

emerging markets, grundet lavere grad af likviditet, er 2-4 gange st�rre end i udviklede 

�konomier. Dette m� alts� vurderes at have en indvirkning p� ovenst�ende resultater. I hvor 

h�j grad vil blive diskuteret i slutningen af dette afsnit.

Diversifikation og carry trade:

En af baggrundene for at Sharpe ratioen �ges ved inkludering af emerging market placeringer 

i en portef�lje, er foruden et h�jt risikojusteret afkast p� disse individuelle placeringer, at de 

�ger graden af diversifikation i portef�ljen.

Burnside et al. (2008) viser i relation hertil, at diversifikation kan forh�je Sharpe ratios med 

op til 50%. For at teste hans resultater har jeg som n�vnt i afsnit 7. udvalgt de 4 valutapar der,

over den samlede analyseperiode fra januar 2000 – december 2010, har v�ret kendetegnet ved 

de h�jeste individuelle Sharpe ratios, og ladet dem indg� i en portef�lje. Ved hj�lp af de 

matrice baserede udregningsmetoder er de optimale portef�lgev�gte, der optimerer Sharpe 

ratioen s�ledes bestemt. Resultaterne heraf kan ses i tabel 7.
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w relativ vægt
JPY-HUF 0,9248827 22,32%
JPY-TRY 1,9717129 47,58%
JPY-PLN 0,4340457 10,47%
CHF-TRY 0,813185 19,62%

Afkast 1,086%
Std. Afv. 5,119%
Sharpe ratio 0,7348
Tabel 7.

Til trods for at der kun er inkluderet 4 valutapar i portef�ljen, taler resultaterne sit tydelige 

sprog. S�vel de 5 ligev�gtede portef�ljer, aktieindekset S&P 500, samt hvert af de enkelte

valutakryds bliver outperformet m�lt p� Sharpe ratio. I forhold til krydset JPY-TRY der giver

et risikojusteret afkast p� 0,722 er det s�ledes muligt at for�ge dette til 0,7348 ved at 

introducere 3 yderligere valutakryds og lade dem indg� i en portef�lje. De indbyrdes 

korrelationer g�r alts�, at det er muligt at �ge det risikojusterede afkast ved at diversificere sin 

carry trade portef�lje. Ved at have inddraget yderligere valutapar i portef�ljen ville det, i 

tilf�lde af mindre end perfekt korrelation valutaparene imellem, v�re muligt at yderligere 

optimere Sharpe ratioen for portef�ljen. 

Det skal dog i den forbindelse pointeres, at v�gtene for de enkelte valutakryds skal indg� med 

en positiv andel i den samlede portef�lje. I tilf�lde af negative portef�ljev�gte ville 

investorerne s� at sige handle til negative bid/ask spreads, hvilket er ensbetydende med, at 

v�rdien af transaktionsomkostningerne s�ledes for�ger det samlede afkast i stedet for at 

formindske det. I tilf�ldet hvor der tages udgangspunkt i ”mid” kursen og derved ses bort fra 

transaktionsomkostninger, som i eksempelvis indev�rende afhandling, vil konsekvensen af 

negative portef�ljev�gte dog bare v�re, at der placeres inverst i det p�g�ldende valutakryds i 

forhold til udgangspunktet.

Det skal dog yderligere tilf�jes, at ovenst�ende optimerede portef�lje er konstrueret ex. post. 

Det kan i den henseende ikke forventes, at investor ville kunne opn� samme h�je Sharpe ratio, 

eftersom det ville have forudsat, at han/hun s�ledes p� forh�nd havde g�ttet rigtigt mht. 

portef�ljev�gtene. Det �ndrer dog ikke ved, at det grundliggende er muligt at for�ge sit 

risikojusterede afkast gennem velovervejet diversifikation.
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Foruden diversifikation inden for de forskellige carry trade definerede alternativer, kunne der 

ud fra et investeringsstrategisk synspunkt, yderligere søges at udnytte korrelationerne mellem 

afkastet ved carry trading og ved investering i andre aktivklasser. Burnside et al. (2006)

fremfører i den forbindelse argumenter for, at afkastet ved carry trading er forholdsvis

ukorreleret med standard risikofaktorer, der normalt har indvirkning på eksempelvis 

aktiemarkedet. Nedenstående figur35 over de akkumulerede afkast ved carry trading holdt op 

imod S&P 500 illustrerer pointen. 

Figur 10.

Som det fremgår af graferne, førte den bristede IT boble samt terrorangrebet den 11.

September og eftervirkningerne heraf, til et kraftigt fald i værdien af S&P500, mens afkastet 

på de konstruerede carry trade porteføljer synes stort set upåvirket af disse hændelser. Dette 

indikerer en mindre end perfekt korrelation mellem de to investeringsalternativer, hvilket

således er ensbetydende med, at investorerne vil kunne øge det risikojusterede afkast ved at 

kombinere carry trade placeringer med investering i S&P 500. 

Rent praktisk vil der dog ikke blive udført nærmere empiriske analyser heraf, da det ligger 

uden for afhandlingens fokus.

35 Kilde: Burnside et al. (2006)
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Transaktionsomkostninger:

Som beskrevet i afgrænsningen ses der i denne afhandlings empiri bort fra 

transaktionsomkostninger. Alt afhængig af den valgte carry trade strategi samt hvordan denne 

implementeres, dækker omkostningerne herved dels over administrative og afgiftsbaserede

omkostninger i forbindelse med handelen og dels omkostninger forbundet med bid-ask 

spreadet. Bid-ask spreadet reflekterer den betaling, dealerne tager for at matche købere med 

sælgere og dækker således over forskellen, i den pris hvormed de er villige til at købe aktivet 

(bid) og den pris de er villige til at sælge aktivet til (ask). Omkostningen for en investor

engageret i carry trading er således, at han/hun vil skulle købe til den gældende ask kurs, men 

senere være henvist til at sælge til den gældende bid kurs når positionen skal afvikles. 

Størrelsen af det pågældende bid-ask spread afhænger af likviditeten på det underliggende 

aktiv. Som nævnt i afsnit (valutamarkedet) opfattes valuta som det mest likvide aktiv i verden,

hvorfor man derfor ofte ser ganske små bid-ask spreads på markedet for dette aktiv. Dette er 

dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at transaktionsomkostningerne er uden betydning 

for vurderingen af det risikojusterede afkast ved carry trading.

Burnside et al. (2006) og (2008) undersøger dette tema og finder, alt afhængig af 

handelsfrekvens og investeringshorisont, at selv små bid-ask spreads kan have en betydelig 

indvirkning på Sharpe ratios. Helt konkret viser studierne, at Sharpe ratios reduceres med 

omkring en femtedel, når der tages højde for transaktionsomkostninger. 

Det ændrer dog ikke på, at Burnside et al. (2006) konkluderer, at en carry trade strategi fra 

1977 til 2005 inklusiv transaktionsomkostninger ville have givet omtrent samme afkast som 

S&P500, men med en lavere volatilitet og dermed en højere Sharpe-ratio. Samme konklusion 

fremføres i Wagner (2008) hvor en carry trade strategi, selv når transaktionsomkostninger 

tages i betragtning, resulterer i højere Sharpe ratios end såvel S&P 500, the World Total 

Return Index og JP Morgan US Government Bond Index.

På baggrund af disse studier, måtte en eventuel inkludering af transaktionsomkostninger altså 

ikke vurderes, at have ændret grundliggende ved de konklusioner der er fremført i denne 

afhandlings empiriske analyse.



70

9. Perspektivering:

Carry trading har, grundet strategiens betydelige volumen på de globale valutamarkeder, samt 

de mekanismer der ofte observeres i forbindelse med denne investeringsform, været genstand 

for meget debat over de senere år. Strategien beskyldes således ofte for, at have en 

destabiliserende virkning på de valutaer der typisk indgår heri, hvilket potentielt kan have en 

massiv indflydelse på de pågældende landes økonomi. 

Afviklingen af carry trade positioner, opfattes i relation hertil, som en af hovedårsagerne bag 

den kraftige kapitaludstrømning der førte til den finansielle krise i Sydøstasien i 1997. Krisen 

medførte således en kraftig depreciering af de sydøstasiatiske valuter, hvor blandt andet 

Thailand måtte opgive fastkurspolitikken overfor dollaren grundet massivt pres på Bath´en. 

Ligeledes blev en række af såvel større som mindre finansielle institutioner og banker ramt af 

konkurser, arbejdsløsheden steg og bruttonationalprodukterne for de pågældende lande faldt 

betydeligt, i en periode der ellers på verdensplan var kendetegnet ved økonomisk vækst.

Yderligere har det været debatteret, at de lave renter i de vestlige økonomier i kølvandet på 

den nuværende finanskrise, potentielt kunne føre til et flow af destabiliserende 

kapitaltilstrømninger til emerging economies, som følge af de højere renter i disse lande. I 

emerging markets er en høj nominel rente, som nævnt, ofte et udtryk for et tilsvarende højt 

inflationspres. 

Moutot & Vitale (2009) argumenterer i den forbindelse for, at lande der søger at tøjle 

inflationen og en overophedning af økonomien via hævede renter, ofte indirekte underminerer 

virkningen heraf grundet øgede kapitaltilstrømninger. Alt afhængigt af omfanget af disse 

kapitaltilstrømninger kan konsekvensen blive en tiltagende ophedning af økonomien og 

således booste yderligere renteforhøjelser. Øget rente fører så igen til en øget attraktivitet set 

ud fra et carry trade synspunkt og derved yderligere kapitaltilstrømninger. Det bliver således 

en form for ond cirkel, der fortsætter, indtil investorerne, af den ene eller anden årsag, mister 

tilliden til den pågældende økonomi og afvikler deres positioner med en massiv depreciering 

til følge. Dette blev som nævnt, blandt andet observeret i starten af 2001, hvor Tyrkiet grundet 

det massive pres på den tyrkiske Lira måtte opgive fastkurspolitikken og lade valutakursen 

flyde frit.    
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Milton Friedman (1953) er blandt andet kendt for hans argument om, at spekulation har en 

stabiliserende virkning og ikke destabiliserende som beskrevet i ovenst�ende. Rationalet er, i 

tr�d med loven om en pris, at spekulanter der tager en position grundet en eventuelt 

markedsuligev�gt, vil p�virke priserne s�ledes at markedet bringes tilbage i ligev�gt. Carry 

trading afviger dog spekulativt herfra, eftersom virkningen af investorer der udnytter en 

markedsuligev�gt, bliver, at denne uligev�gt gradvist forst�rres, inden boblen s� at sige 

springer med omfattende konsekvenser for de involverede valutaer og �konomier.

Sp�rgsm�let bliver s�, hvad debatten vedr�rende dette emne udm�nter sig i. Der m� i lyset af 

finanskrisens verdensomsp�ndende implikationer forventes en form for stramninger af 

kapitalmarkederne. Yderligere m� de emerging economies, der potentielt er udsat for carry 

trade dr�vede kapitaltilstr�mninger, med de n�vnte destabiliserende virkninger til f�lge, st� 

overfor et dilemma. P� den ene side vil de s�ge at mindske eksponeringen for spekulative 

kapitaltilstr�mninger samt globalt dr�vede markedsnedgange. Dette ville kunne opn�s 

gennem kapitalrestriktioner og en deraf deintegrering i forhold til de globale markeder. Dog

b�r det ske, under en vurdering af og hensyntagen til de negative implikationer det ville 

medf�re i form af �gede finansieringsomkostninger for indenlandske firmaer, reducerede 

udenlandske investeringer og en generel h�mmet �konomisk v�kst grundet isolationen fra de 

globale markeder. 

10. Konklusion:

Denne afhandling har haft til form�l at teste, hvorvidt den teoretiske ligev�gtstese ”den 

ud�kkede renteparitet” holder empirisk set. Denne udtrykker som n�vnt, at rentesp�ndet 

mellem to lande er lig med den forventede relative �ndring af valutakursen mellem de to 

landes valutaer. Hvis den indenlandske rente s�ledes er h�jere end den udenlandske, s� 

foreskriver UIP at den indenlandske valuta vil forventes at depreciere, med en v�rdi der 

relativt svarer til renteforskellen

Dette er dog ikke foreneligt med den store popularitet, som carry trading har oplevet igennem 

s�rligt de seneste 11 �r. Strategien er som n�vnt i sin enkleste form kendetegnet ved, at 

investoren optager et l�n i en lavrentevaluta, konverterer det l�nte bel�b til en h�jrentevaluta 

og placerer i denne. Strategien er s�ledes baseret p� fravigelser i UIP dvs. at der spekuleres i,



72

at valutakursen ikke udvikler sig i en sådan grad, at afkastet på rentedifferentialet

neutraliseres.

For at få opklaret hvorvidt populariteten af carry trading så også bunder i, at UIP empirisk set 

ikke holder, er der i afsnit 8.1 foretaget lineære regressioner over forholdet mellem 

rentedifferentiale og valutakursudvikling. Regressionerne er udført for 2 delperioder. Den 

første fra Januar 2000 til December 2007 og den sidste fra Januar 2000 til December 2010. 

For begge perioder er analysen udført for 20 valutakryds, hvoraf 10 af disse har haft JPY som 

finansieringsvaluta og de resterende 10 CHF som finansieringsvaluta. I tilfælde af UIP 

ligevægt vil Beta værdierne af disse analyser, dvs. forholdet mellem valutakursudvikling og 

rentespænd, være lig med 1. Resultaterne af regressionsanalysen viste dog, at hovedparten af 

de estimerede Beta værdier for begge perioder lå under værdien 1 og over halvdelen sågar 

også under 0. Standardfejlen på estimaterne var dog så høj, at der kun i få tilfælde, på et 5% 

signifikansniveau, kunne konkluderes imod validiteten af UIP. 

Til trods for UIP ikke kunne afvises på baggrund af de udførte regressioner, kunne værdien af 

estimaterne dog indikere, at UIP ikke holdt. I dette tilfælde ville det således være muligt at 

profitere fra at indgå i carry trading. Netop udregningen af afkastet ved carry trading over 

henholdsvis 8 års og 11 års perioden var derfor temaet i afsnit 8.2. Her blev det fundet, at det 

overordnet set har været profitabelt at indgå i carry trading over både 8 og 11 års perioden. På 

denne baggrund blev det derfor konkluderet, at UIP ikke har gjort sig gældende samlet set 

over disse tidsrum.

Dette er i øvrigt i tråd med hovedparten af tidligere udførte empiriske studier, der 

grundliggende konkluderer at UIP ikke holder, om end der dog er en vis uenighed om hvor 

langt virkeligheden ligger fra UIP. 

Hvad angår forklaringen bag den manglende validitet, nævner selv samme studier en række 

mulige faktorer, der kunne ligge til grund herfor, men der fremgår ikke nogen entydig 

konklusion i den henseende. Grundliggende må den manglende validitet skyldes manglen på 

rimelighed i de i UIP opstillede antagelser om risikoneutrale investorer og markedseffektivitet. 

Således kan generelle markedsimperfektioner, risikopræmien, net order flow, samt det faktum 

at rente og valutakurs fastsættes på forskellige markeder, der ikke er fuldt korrelerede, nævnes 

som plausible faktorer der alle bidrager til at UIP empirisk set ikke holder.
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At UIP ikke holder og at det således er muligt at profitere fra carry trading, er dog jvf. blandt 

andet Lyons (2001) ikke ensbetydende med, at investorerne også finder dette afkast attraktivt 

ud fra et risikojusteret synspunkt. I den forbindelse blev der konstrueret en ligevægtet 

portefølje af 18 valutakryds, der blev holdt op imod et benchmark i form af aktieindekset S&P 

500. Konklusionen herpå blev, at carry trade porteføljen over begge perioder i væsentlig grad 

målt på Sharpe ratio outperformer S&P500 og derved fremstår som et attraktivt 

investeringsalternativ.

Foruden ovenstående var der i analysen konstrueret yderligere 4 ligevægtede porteføljer. 

Vedrørende valg af finansieringsvaluta blev konklusionen her, at JPY over begge perioder har 

fremstået som et bedre alternativ end CHF målt på Sharpe ratio, hvilket er konsistent med 

Yen´ens status som den foretrukne carry trade finansieringsvaluta. Hvad angår valg af 

placeringsvalutaer viste analysen, at emerging market placeringer, til trods for en højere grad 

af volatilitet, genererer et højere risikojusteret afkast for investoren end ved placering i 

advanced economies. 

Yderligere blev effekten af diversifikation analyseret. Her blev det fundet, at korrelationerne

de enkelte valutakryds imellem gjorde det muligt for en investor, at forøge sin Sharpe ratio 

ved at inkludere flere valutakryds og lade dem indgå i en portefølje. Ligeledes, og måske 

mere interessant blev det fremført, via henvisning til blandt andet Burnside et al. (2006), at 

afkastet på carry trading er forholdsvis ukorreleret med standard risikofaktorer og at det 

derved er muligt for investorerne at øge det risikojusterede afkast ved at kombinere carry 

trade placeringer med investering i eksempelvis S&P 500.

Som nævnt i afgrænsningen indgik transaktionsomkostninger ikke i denne afhandlings 

empiriske grundlag. Dog blev der ved henvisninger til tidligere studier foretaget en vurdering 

af transaktionsomkostningernes betydning. Herudfra blev det argumenteret, at en eventuel 

inkludering af transaktionsomkostninger, ikke ville have ændret grundliggende ved de 

fremførte konklusioner i denne afhandling.  

En motivation bag denne afhandling har, som nævnt i indledningen, været at undersøge 

betydningen af de seneste års finanskrise. Som det fremgår af analysen, har krisen haft en 

markant indvirkning på såvel afkast, volatilitet og derved også Sharpe ratio for de analyserede 

valutakryds og porteføljer. Her kan blandt andet nævnes, at Sharpe ratioen for den 
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ligevægtede portefølje med 18 valutakryds, er blevet reduceret fra 1,26 til 0,54 ved 

inkludering af de seneste 3 år i datagrundlaget. Krisen illustrerer således den risiko, der er 

forbundet med at indgå i carry trading. I den forbindelse bliver forhold som 

investeringshorisont samt entry og exit tidspunkter altså vitale, hvis investoren skal 

maksimere sit afkast samt undgå store tab.

Det ændrer dog ikke ved, at det, set over hele perioden har været profitabelt og attraktivt at 

udnytte uligevægten i UIP, ved at indgå i carry trading.
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12. Bilag:

1. 

Anvendte valutakoder:

AUD = Australske dollars

PLN = Polske zloty

BRL = Brasilianske real

HUF = Ungarske forint

JPY = Japanske yen

CHF = Schweiziske franc

DKK = Danske kroner

USD = Amerikanske dollars

RUB = Russiske rubler

ZAR = Sydafrikanske rand 

TRY = Tyrkiske lira

NZD = New Zealandske dollars 

EUR = Euro

2.

Graf over tyrkisk inflation fra 1996 – 2011:
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3. 

Regressioner:

Vedlagt er de i Excel udførte regressions- og afkast analyser for de 20 valutakryds udprintet i 

A3 format. 


