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ment, som i början av nittiotalet skapades i England för att

undvika stämpelskatt, och som sedan dess erövrat världen.

En CFD handlas likt en termin, fast med mindre positioner.
Att handla med de lite mera kostnadseffektiva amerikanska

terminerna kräver ofta ett stort kapital men med CFD:er kan

entré göras i positioner som är 1/50 så stora som i en termin.
Det innebär att mindre CFD-depåer kan handlas med modeller ursprungligen framtagna för terminsmarknaden n

Riskvarning

CFD-handel är riskfyllt och passar inte alla. Historiska
resultat är ingen garanti för framtida vinster.

Alternativa investeringar i CFD-program

Alternativa investeringar i CFD-program
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Koppla depå till CFD-program
Ett CFD-konto i investerarens eget namn kan anslutas till

g

Råvaruinvestering:

Energizer
Hot Commodities
Soft Commodities
Agro
Gold Bug

g

Diskretionär Trading:

BT Multi
Short Only

ett handelsprogram för automatisk orderläggning. Investe-

raren exponeras då mot marknaden utan att behöver lägga
order själv och kan enkelt följa utvecklingen i realtid via inloggning på dator, surfplatta eller mobil.

Kontot är segregerat (avskilt) från mäklarens tillgångar. Det
innebär att kapitalet är juridiskt skyddat mot ev. fordringsägares anspråk om mäklaren skulle komma på obestånd n

Algolodge

Henry Boy

g

Klassisk Trendtrading: Krypto Knight

g

Kryptoinvestering:

På webbplatsen www.algolodge.com presenteras alternativa investeringsprogram med CFD:er.

De flesta program är framtagna för att visa absolut avkastning och korrelerar inte med något index eller någon mark-

Satoshi
Vitalik

Crypto Bull

nad. Ett mindre antal program investerar dock i råvaror och
kommer att ha en viss korrelation med råvaruindexen.

Resultaten som presenteras på Algolodge räknas fram på

g

Hedge:

DollarHedge

aktiva depåer efter samtliga avgifter n

Alternativa investeringar i CFD-program

Alternativa investeringar i CFD-program
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HENRY BOY TARGET

HENRY BOY TRAILING

START AUGUSTI 2018

START AUGUSTI 2018

DISKRETIONÄR TRADING

DISKRETIONÄR TRADING

MINSTA INVESTERING $2 700

MINSTA INVESTERING $2 700
PROGRAM 1A

HENRY BOY – TARGET RESP. TRAILING
Henry Boy baseras på en kvantitativ utbrottshandelsmodell,

där exekveringen är automatiserad medan urvalet sker disk-

retionärt. Modellen följer kortsiktiga trender upp och ned,
företrädesvis i råvaror och valutor, men även i aktier och aktieindex.

PROGRAM 1B

Utöver utbrottsstrategin handlas Henry Boy också efter en

genetiskt optimerad algoritm, som följer kortsiktiga trender,
vilka kan pågå några timmar upp till en dag eller mer.

Minsta investering för att ansluta en depå till Henry Boy Target eller Henry Boy Trailing är $2 500 n

Strategin har inte någon korrelation med något index.
Henry Boy finns i två varianter, som har viss korrelation med

Henry Boy-modellen köper eller säljer på utbrott efter en paus, dvs efter
en konsolidering av priset där varken köpare eller säljare har övertaget.

varandra. Henry Boy Target har ett fast mål medan Henry Boy
Trailing har en släpande exit. Target har avkastat dubbelt så
mycket som Trailing sedan 2010 men är också svårare att

investera i, då träffsäkerheten är lägre, volatiliteten högre
och nedgångsperioderna längre.

Rekommendationen är att man om möjligt delar upp investeringen mellan de två programmen.

Alternativa investeringar i CFD-program

Alternativa investeringar i CFD-program
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BT MULTI

KRYPTO KNIGHT

START 1 AUGUSTI 2018

START 1 APRIL 2019

DISKRETIONÄR TRADING

KLASSISK TREND TRADING

MINSTA INVESTERING $9 000

MINSTA INVESTERING $9 500
PROGRAM 2

PROGRAM 3

BT MULTI

KRYPTO KNIGHT

BT Multi är ett tradingprogram som försöker fånga kortsiktiga

Krypto Knight är en trendföljande modell som endast hand-

brott, rekyl, och algoritmiska modeller. Programmet följer

vilket innebär att programmet kan gå bra i starkt trendande

och långsiktiga trender med ett flertal olika strategier: ut-

trender upp och ned, vilket innebär spekulation i både stigande och fallande marknader.

BT Multi handlar till största delen med aktier i Europa och

lar i kryptomarknaden. Modellen både köper och blankar,
klimat både upp och ned. Krypto Knight kan ha svårt att visa
resultat under perioder när kryptomarknaden rör sig sidledes utan en stabil trend, eller i en extremt volatil trend.

USA samt i mindre omfattning med råvaror och valutor.

Krypto Knight är inte en direkt investering i att bitcoin skall

Programmet har en viss korrelation med aktieindexen men

som är vanligt förekommande i kryptomarknaderna n

en bull-marknad är inte någon garanti för ett bra resultat,

stiga utan snarare ett försök att profitera på de starka trender

liksom en bear-marknad inte heller direkt behöver ge en
negativ ut- veckling.

Minsta investering för att ansluta en depå till BT Multi är
$9 000 n

Förutom bitcoin består kryptomarknaderna av tusentals sk altcoins, varav
ett tiotal handlas i Krypto Knight.

Alternativa investeringar i CFD-program

Alternativa investeringar i CFD-program
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Strategin bygger på en systematisk trendföljande algoritm
med pyramidering av positionen. Riskhanteringen baseras
på en modell där positionernas storlek ökar under perioder

SATOSHI

KRYPTOINVESTERING
START MAJ 2022

MINSTA INVESTERING $1 000
PROGRAM 4

när det går bra och minskar när det går mindre bra.

Programmet utmärker sig av långa nedgångsperioder, varvade med kortare perioder av explosiv utveckling när mark-

SATOSHI

naderna väl trendar. Vid en normal förlustperiod kan kapitalet minska med 20-30 procent.

Namnet på programmet Satoshi har vi lånat från Satoshi

Nakamoto, den anonyme skaparen av bitcoin. Satoshi inve-

Krypto Knight handlar i bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin
cash, neo, ripple, stellar, dash, iota samt krypto 10 index.

Minsta investering för att ansluta en depå till Krypto Knight
är $10 000 n

sterar uteslutande i Bitcoin, med en modell som följer posisitiva trender på kort och lång sikt.

Investeringen i bitcoin ökar ju starkare trenden är. Under

perioder med negativa trender minskar aktiviteten. Ingen
blankning görs, enbart köp. Köpen baseras delvis på ett di-

skretionärt beslut men med en regelbaserad modell som
grund, där fokus ligger på att identifiera en positiv trend.

Strategin bakom Satoshi är snarlik den som används i våra
framgångsrika råvaruprogram Agro, Soft Commodities och
Energizer m.fl.

Satoshi förväntas gå bra under perioder med starka positiva
trender i bitcoin.

Minsta belopp för att ansluta en depå till Satoshi är $1 000 n

Alternativa investeringar i CFD-program

Alternativa investeringar i CFD-program
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VITALIK

CRYPTO BULL

START MAJ 2022

START MAJ 2022

KRYPTOINVESTERING

KRYPTOINVESTERING

MINSTA INVESTERING $2 000

MINSTA INVESTERING $2 000
PROGRAM 5

PROGRAM 6

CRYPTO BULL

VITALIK
Vitaly Dmitriyevich ”Vitalik” Buterin är en kanadensisk pro-

Det finns i skrivande stund närmare 20 000 olika krypto-

mannen till Ethereum.

coins” och drivs på ett sätt som påminner om aktiebolag.

Programet Vitalik investerar endast i Ethereum med positiva

lyckas, precis som i aktiemarknaden.

Satoshi, dvs. diskretionära beslut med hjälp av en kvantitativ

Crypto Bull är en korg med olika kryptomarknader, där inve-

Ingen blankning sker och

Strategin är samma som i Satoshi och Vitalik men skillnaden

tidsskalor samtidigt.

modellen följa trenden i t ex. Bitcoin cash, Litecoin, Ripple,

grammerare och författare som är mest känd som upphovs-

Intressanta projekt skapar trender och möjligheter när de

trender på kort och lång sikt. Strategin är densamma som för
regelbaserad modell.

trenden följs i flera olika

Minsta investering för att
ansluta en depå till Vitalik
är $1 000 n

Alternativa investeringar i CFD-program

marknader och projekt förutom bitcoin. De benämns ”alt_

steringar görs med positiva trender på kort och lång sikt.

är att fler marknader ingår. Utöver Bitcoin och Ethereum kan

Dash, Stellar, Polygon, Neo, Eos. Miota, Chainlink, Solana,
Shiba, Doge och Uniswap.

Minsta investering för att ansluta en depå till Crypto Bull är
$2 000 n

Alternativa investeringar i CFD-program
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HOT COMMODITIES

Under perioder med fallande trender ligger programmet

RÅVARUINVESTERING

likvid eller i små positioner.

START APRIL 2020

MINSTA INVESTERING $10 000
PROGRAM 7

Ju högre upp en trend når och ju längre den pågår, desto
större blir positionerna. Hot Commodities bör går bra under

HOT COMMODITIES

perioder när råvupriserna stiger.

Hot Commodities investerar enbart med positiva trender i rå-

Programmet bygger på ett selektivt urval, där förvaltaren

der är modellen tyngre investerad än när trenderna är fall-

ring skall göras samt hur stor positionen skall vara.

varu marknaden. Under perioder av starka långsiktiga trenande.

Hot Commodities köper när trenden är stigande i markna-

der som guld, silver, platina, palladium, koppar, olja, natur-

med hjälp av en trendföljande modell avgör när en investe-

Minsta investering för att ansluta en depå till Hot Commodities är $10 000 n

gas, värmeolja, majs, sojabönor, vete, bomull, socker, kakao
och kaffe.

KÖP VID
STIGANDE
TREND

Alternativa investeringar i CFD-program

Alternativa investeringar i CFD-program

16

17

SOFT COMMODITIES

AGRO

START APRIL 2020

START APRIL 2020

RÅVARUINVESTERING

RÅVARUINVESTERING

MINSTA INVESTERING $6 000

MINSTA INVESTERING $6 000
PROGRAM 8

PROGRAM 9

SOFT COMMODITIES

AGRO

Soft Commodities baseras på samma modell som Hot Com-

Råvarumodellen Agro baseras på samma modell som Hot

ull, socker, kakao och kaffe. Modellen ökar innehaven i po-

i spannmål såsom vete, majs och soja. Modellen ökar inne-

modities, men investerar endast i mjuka råvaror såsom bomsitiva trender och ligger ofta helt likvid när priskurvorna pe-

kar ned. Ett pyramideringsmoment ingår, där positionerna
ökar när tidigare innehav är fria från risk.

Commodities, men investerar endast med köpta positioner
haven i positiva trender och ligger ofta helt likvid när priskurvorna pekar ned. Ett pyramideringsmoment ingår, där
positionerna ökar när tidigare innehav är fria från risk.

Soft Commodities bör gå bra om de mjuka råvarorna stiger

Entré görs efter förvaltarens diskretionära beslut med stöd

Minsta investering för att ansluta en depå till Soft Commo-

Agro bör gå bra om spannmål stiger i pris.

i pris.

dities är $6 000 n

av en trendföljande kvantitativ modell.

Minsta investering för att ansluta en depå till Energizer är
$6 000 n

Alternativa investeringar i CFD-program

Alternativa investeringar i CFD-program
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ENERGIZER

GOLD BUG

START APRIL 2020

START 1 DECEMBER 2018

RÅVARUINVESTERING

RÅVARUINVESTERING

MINSTA INVESTERING $11 000

MINSTA INVESTERING $8 000
PROGRAM 10

PROGRAM 11

ENERGIZER

GOLD BUG

Energizer baseras på samma modell som Hot Commodities,

Gold Bug investerar i ädelmetaller som guld, silver, platina

värmeolja och bensin. Modellen ökar innehaven i positiva

uppbyggd av guldbolag.

men investerar endast med köpta positioner i olja, naturgas,

trender och ligger ofta helt likvid när priskurvorna pekar ned.

och palladium, samt i den amerikanska ETF:en GDX, som är

Programmet köper endast med en po-

Ett pyramideringsmoment ingår, där positionerna ökar när

sitiv trend och minskar ned på den

tidigare innehav är fria från risk.

långa exponeringen när trenden skiftar
till negativ. Entré görs med både kort-

Entré görs efter förvaltarens diskretionära beslut med stöd

siktiga och långsiktiga trender.

av en trendföljande kvantitativ modell.

Energizer bör gå bra om energipriserna stiger.

Gold Bug bygger på en diskretionär

Minsta investering för att ansluta en depå till Energizer är

ar ju längre en trend pågår. När öppna

$11 000 n

modell där antalet köpta positioner ök-

“Gold Bug” är benämningen på en person
som tror långsiktigt
på guld.
Programmet Gold
Bug satsar långsiktigt
på guld och andra
ädelmetaller.

Alternativa investeringar i CFD-program

positioner är riskfria kan fler köp göras
utan att risken ökar.

Minsta investering för att ansluta en depå till Gold Bug är $8 000 n

Alternativa investeringar i CFD-program
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DOLLARHEDGE

DollarHedge är en alternativ hedge, där vi applicerar en

HEDGE

kvantitativ klassisk trendföljande modell med ett pyramide-

START JUNI 2020

MINSTA INVESTERING $5 000
PROGRAM 12

ringsmoment och fokus på blankning av USD/SEK. Dollar-

Hedge agerar först om och när dollarn börjar trenda nedåt.
Det vill säga vi tar position med syfte att skydda kapital som

DOLLARHEDGE
Om man bor i Sverige och har sina kostnader i svenska kro-

sitter i dollar, samtidigt som vi behåller möjligheten att dra
nytta av en stark dollar.

nor men har sina investeringar på dollarbaserade konton

Minsta depå för DollarHedge är $5 000, vilket är tänkt att

dollarförsvagning.

detta innehåller ett spekulativt moment och inte är en hel-

kan det vara av intresse att skydda sig mot en eventuell

Men en traditionell hedge (skydd) mot en svagare dollar kos-

täcka en depå med ett värde på $100 000. Observera att
täckande försäkring mot en försvagning av dollarn n

tar pengar och låser dollarn till en viss nivå, så att man går
miste om en eventuell dollaruppgång.

DollarHedge ger ett visst skydd mot en dollarförsvagning, baserat på
utbrottshandel vid en nedgång, samtidigt som kostnaden kan bli låg om
dollarn stiger i pris eller står stilla gentemot svenska kronan.

Alternativa investeringar i CFD-program

Alternativa investeringar i CFD-program

Med ett CFD-konto anslutet
till ett handelsprogram för
automatisk orderläggning kan
en investerare få exponering
mot marknaden utan att behöver
lägga order själv.
En investerare kan ha ett flertal
underkonton och på så sätt
vara exponerad mot ett flertal
alternativa investeringsprogram.
På Algolodge.com erbjuds
program inom sektorer såsom:
Råvaruinvestering, Diskretionär
Trading, Kryptoinvestering,
Klassisk Trendtrading.

Läs mer på www.algolodge.com
Mejla Henrik Hallenborg för mer info!
Klicka här för en guide till hur man
öppnar en depå!

