
Algoritmen visar motståndskraft
I takt med att den globala oron påverkar finansmarknaderna med historiskt stora nedgångar till följd
fortsätter algoritmen att visa motståndskraft.

De finansiella marknaderna upplever ett enormt försäljningstryck på grund av den allvarliga situationen kring Covid-19 epidemin
och det pågående oljeprisskriget. En olycklig kombination som har resulterat i att globala aktier säljs i en nivå som inte har upplevt
sedan början av finanskrisen i 2007-2008. Valutamarknaderna har också upplevt turbulens under senare tid, med stora avyttringar
av råvaruvalutor med rädsla för en kommande global lågkonjunktur och ett motsvarande förvärv av "safe haven"-valutor så som
schweiziska franc (CHF) och japansk yen (JPY), och dessutom ser man också att den allmänna riskaversionen påverkar båda
tillgången på likviditet och den generella prissättningen.

Våra algoritmer är inte immuna mot denna volatilitet och förändrade systemförhållanden, men har utvecklats relativt bra genom den
senaste månads oro. Under den senaste månaden har algoritmen genererat ett 0% resultat, jämfört med det finansiella indexet är
resultatet extremt bra - under samma period har t.ex. Sthlm-börsen förlorat nästan 29% och det amerikanska Dow Jones-indexet
nästan 26%.

Avkastningen med algoritmerna sedan start är ca 33% jämfört med finansiellt index under samma period: OMX STHLM: - 14%,
Dow Jones: - 11%

Dessutom bedömer vi att algoritmerna nu kommer generera högre avkastning när de har självjusterat sig till marknadens nya
förutsättningar.

”Jag är mycket nöjd med resultatet och är stolt över att algoritmen kan navigera säkert i denna storm - det validerar hela idén
bakom AI-drivna investeringar. Den samlar också in en mängd användbar data och erfarenhet som kommer att förbereda den för
framtida utmaningar - det är förmodligen inte sista gången vi upplever denna typ av aktiemarknads panik", säger VD Ole Helland
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FX International är ett svenskt FinTech-bolag vars verksamhet är algoritmisk handel och artificiell intelligens (AI). Bolaget har
sedan 2007 handlat valutor med ett alogritmiskt dataprogram. Dataprogrammet använder avancerade kombinationer av tekniska
indikatorer, analysmetoder och handelsregler för att skapa en optimal handelsstrategi. Bolaget har genom detta program bedrivit
algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination med belåning. Bolaget har sedan juni 2010 bedrivit handel
i Genova FX, där Bolaget visat att den algoritmbaserade valutahandeln genererar avkastning på investerat kapital som slagit
jämförbara index under denna tid.


