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Valutamarknaden

VALUTA FÖR VALUTAN

Skriven av: Erik Hansén, Tradingportalen.com
Erik Hansén är grundare och VD för FMG Financial Media Group AB som
bla. driver Tradingportalen.com. Erik sitter även i styrelsen för
Skandinaviens Tekniska Analytikers Förening. Har lång erfarenhet av
finans och studerat nationalekonomi på Uppsala Universitet och
finansiell ekonomi i Belgien.

En investering i värdepapper  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert 
att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk utveckling utgör ingen 
garanti för framtida utveckling eller avkastning.

Att handla valutor blir allt mer vanligt med dagens allt bredare
produktutbud på och möjligheten att handla tillgångsslaget från sin
vanliga aktiedepå hos sin svenska nätmäklare. Sålunda är det viktigt att
känna till att valutamarknaden har en klart annorlunda karaktär än
aktie-, råvaru- och räntemarknaderna.

Valutamarknaden är den i särklass största finansmarknaden i världen,
med en daglig rapporterad volym om över 1 900 miljarder USA-dollar
som byter hand mellan köpare och säljare världen över. Därmed är den
betydligt större (likviditetsmässigt) än den amerikanska aktiemarknaden.

Valutamarknaden är öppen dygnet runt till skillnad från börser och
obligationsmarknader som öppnar och stänger vid giva tider.

Till skillnad från många andra marknader kan det därför ske handel vid
samma tillfällen men till olika priser mellan olika aktörer på marknaden.
Prissättningen är dock oftast relativt lika mellan olika marknadsaktörer;
den stora skillnaden mellan valutamarknaden och andra marknader är
att det inte finns någon information angående hur stor volym som
handlats under en viss tidsperiod eller till vilket pris.
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Valutapar
Valutor handlas i par. Ett exempel är det klassiska USD/SEK, vilket visar
hur många svenska kronor du behöver för att köpa en amerikansk dollar.
Ett annat valutapar är EUR/SEK vilket visar hur många kronor du
behöver för att köpa en Euro.

Värt att ha i baktanke är att både USD och EUR är i detta fall den så
kallade basvaluta. Detta gäller då USD står före SEK i USD/SEK, på
samma vis är EUR basvaluta i EUR/SEK då EUR står före SEK. Innebörden
av detta är att du kan finna olika kombinationer av valutor.

Som investerare är det oundvikligt att man på det ena eller andra sättet
kommer i kontakt med valutamarknaderna. Om man har handlat med
svenska exportbolag den senaste tiden, har man på ett tydligt sätt fått
känna på den stora betydelse valutakursens svängningar har för
resultatet av placeringen.

Ponera att du tror på att svenska kronan skall stärka sig. Du behöver du
inte köpa svenska kronan mot norska kronan utan du kan mycket väl
köpa svenska kronan mot US dollar eller någon annan valuta du hellre
föredrar.

När du väl bestämmer dig för att handla i ett valutapar är det viktigt att
minnas att du handlar i relation till basvalutan. Antigen köper du eller
säljer du basvalutan mot dess motpart i ditt valda valutapar.

Räkneexempel

Ett sätt att investera i valutor är med mini futures från en vanlig depå
hos nätmäklaren.

Mini futures från BNP Paribas har paritet 1 så det betyder att 1 mini
future motsvarar exponering motsvarande 1 enhet av basvalutan. Så
om man köper 100 000 av exempelvis MINILONG USDSEK B1 så betyder
det att man är ”lång” motsvarande 100 000 USD.
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Om dollarkursen stiger med 5 öre stiger värdet på innehavet 100 000 x
0.05 kr = 5 000 kr. Om dollarkursen sjunker med 5 öre sjunker värdet med
motsvarande. Med en MINISHRT USDSEK stiger värdet istället när
dollarkursen sjunker. BNP Paribas har mini futures på USD/SEK, EUR/SEK,
EUR/USD samt USD/JPY.

Mini futures har hävstång och inbyggd stop loss så det är viktigt att ha
koll på hävstång och var stop loss-nivån ligger innan man investerar.

¨Några tips på vägen

Många som handlar och tjänar pengar på valutahandel fokuserar på ett
fåtal valutapar, kanske 2-3 stycken. Ett tips kan vara att under en längre
period studera dess rörelser för att finna återkommande
beteendemönster.

Vid kortsiktig handel är det även viktigt att ha koll på ekonomisk statistik
som dagligen publiceras och skapar rörelser i valutaparen. När utfallet av
statistiken avviker allt för mycket från det förväntade värdet måste ny
information snabbt prisas in, vilket ibland kan skapa tvära kast på
marknaden.

Att studera hur länge en rekyl i valutaparet i genomsnitt brukar pågå, och
att leta efter eventuella tidcykler är exempel på metoder för att "lära
känna" pappret i syfte att öka chanserna till bättre köp- och säljbeslut.

Denna artikel utgör endast marknadsföringsmaterial och ska inte tolkas som råd, 
erbjudande eller rekommendation att köpa någon produkt eller tjänst. 

Viktig information: Denna artikels innehåll är producerat av Tradingportalen.com 
(http://www.tradingportalen.com/). Innehållet kan därför vara annorlunda än det som 
framförs av BNP Paribas i andra sammanhang. Även om informationen i denna artikel 
kommer från källor som BNP Paribas anser tillförlitliga, kan BNP Paribas inte garantera 
att den är korrekt, fullständig och aktuell. BNP Paribas svarar inte för eventuella 
förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information i denna artikel. 
Artikeln är för ditt personliga bruk och får inte reproduceras eller användas för något 
annat ändamål. . 


