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Resultat efter 
2½ års utveckling 

 

• Senaste versionen av strategierna var klara 
december 2014. De bygger på 5 års historiska 
prisförändringar på index. 

 

• Resultat av samma strategier i verklig handel 
under 1 jan – 15 maj 2014. 



Verifierat backtestingresultat  för 1 jan – 15 maj 2014  
jämfört med 5 års resultat (2009-2013) 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

Profit Drawdown 

Medelresultat 5 år 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

Profit Drawdown 

Resultat 2014 

Drawdown – max resultatförsämring för tidsperioden 



Utveckling vinstgraf 2014 



Utveckling vinstgraf 5 år 



Hur mycket kan man tjäna? 

 

• Beror på vald hävstång. 

 



Hävstång exempel för 2014 (5½ mån) 
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Hur mycket kan man tjäna? 

 

• Beror på vald hävstång. 

 

• Beror på vilken risk man är beredd att ta. 

 

• Ger resultat oavsett om börsen stiger eller sjunker. 

 

• OBS: Resultat bygger på historiska tester och resultat 
2014. Ingen kan förutse framtiden och trading medför 
alltid en risk, men utan risk inga resultat. 



Risk 

 

• Ni väljer önskad risk. 

 

• Hävstången kan alltid ökas gradvis 



Times Hedge Nordic 

- Aktiebolag med 6 mån historik 
- Valutatrading med Metatrader 
- Portföljstrategi med 5-10 strategier 
- Tradingen utförs av 5–10 

underleverantörer 
- Resultat live Jan – Apr 18 % 
- Idag ca 150 aktieägare – entreprenörer 

finans och IT bakgrund 
- 1,5 miljarder i tradingposition/månad 

inkl hävstång 
- Spiltan har värderat bolaget. 
- Risk - max 15% drawdown 

Förväntar mig stark utveckling och tillväxt av företag och marknad under närmaste åren  
för denna nisch av hedgefonder med absolut resultat baserat på trading med stöd av  
automatiska strategier. 



Exempel strategi 

Short - röda streck 

Long - blå streck 



Drawdown 



Jämför med trades i prisgraf 



Är detta rimliga resultat? 

Med tanke på dagens hedgefonder och 
deras svaga resultat - är detta rimligt? 

• Verifierat av andra traders,  
ex. signaltrader (valutatrading) 

 

Orsaker:  

• Teknikutveckling 

• Metatrader är ett kraftfullt verktyg för 
utveckling av strategier och backtesting 

• De möjligheter som finns nu fanns inte 
för fem år sedan 

 


