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Ett kvantitativt verktyg för 

utfärdande av säljoptioner 
 

Sammanfattning 

Denna studie undersöker om man kan utnyttja skillnader mellan optioners implicita volatilitet och 

den underliggande tillgångens historiska volatilitet för att skapa avkastning till sin portfölj. Detta har 

gjorts genom att ställa upp ett investeringsproblem vars lösning ska maximera investerarens nytta 

givet sina egna preferenser gällande risk och tro på marknadens utveckling. Investeringsproblemets 

uppbyggnad är sådant att investeraren kan välja att utfärda säljoptioner, eller att inte göra det. Hur 

många optioner som ska utfärdas beror till stor del just på skillnader mellan den implicita 

volatiliteten och den historiska. För att illustrera detta har en fiktiv portfölj med data från marknaden 

upprättats där dess avkastning och transaktioner sedan utvärderats och analyserats.  

Resultatet visar att investeringsstrategin har presterat väl, och att investerarens tro på marknadens 

utveckling kontra optionernas priser har resulterat i en avkastning betydligt bättre än optionernas 

underliggande tillgång. Investeringsproblemets lösning kan med andra ord fungera som ett utmärkt 

verktyg för utfärdande av säljoptioner.   
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A quantitative tool for issuing 

put options 
 

Abstract 

This study investigates whether differences between options implicit volatility and the underlying 

assets historical volatility can be used to generate returns to a portfolio. This has been done by 

posing an investment problem which solution is based on maximizing the investor return given the 

individual preference and attitude towards risk and belief in the market. The structure of the 

investment problem is such that the investor can choose to issue put options or not to do so. How 

many options to be issued are largely due to differences between the implicit volatility and the 

historical. To illustrate this a fictitious portfolio with data from the market has been established 

where its returns and transactions have been evaluated and analyzed. 

The result shows that the investment strategy has performed well and that the investors beliefs in 

the development of the market versus the prices of the options has resulted in returns significantly 

higher than the underlying asset have. In other words, the solution of the investment problem can 

serve as an excellent tool for issuing put options. 
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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund 
Sedan den standardiserade optionshandeln introducerades i Sverige 1985 har dess många och olika 

funktionsområden varit en av orsakerna till dess växande användning och popularitet. [1] Optioner 

gör det möjligt för investerare att, utifrån egna riskpreferenser, placera enligt sin egen marknadstro. 

Vare sig det är för uppgång, nedgång eller en stillastående riktning finns det en mängd olika erkända 

optionsstrategier för investerare att skapa avkastning på. 

Jämför man köp- och säljoptioner ser man snabbt att säljoptioner prissätts dyrare än vad 

köpoptioner gör. För att ta på sig skyldigheten att köpa en underliggande tillgång får man alltså mer 

betalt än för att ta på sig att sälja den. Det kan till viss del förklaras av naturliga orsaker [2], men det 

finns studier som undersökt dessa skillnader och har kommit fram till att säljoptioner är 

överprissatta. En av de få anledningar som kan förklara fenomenet är enligt dessa att investerare inte 

alltid är helt rationella och systematiskt faktiskt kan begå kognitiva fel. [3] Det finns också studier som 

kommit fram till att det är lönsamt att systematiskt sälja optioner, [4] och studier som visat att köpa 

optioner visar en genomsnittlig avkastning på -3% i veckan. [5] 

Ett begrepp som har stor påverkan på optioners pris är volatilitet. Enkelt uttryckt beskriver volatilitet 

hur mycket priset på en finansiell tillgång svänger eller varierar. Historisk volatilitet mäter prisrörelser 

baserad på historiska priser. Den mäter hur aktiv den underliggande tillgångens pris är över en viss 

tidsperiod. I samband med optionshandel uttrycks volatiliteten även implicit. Implicit volatilitet 

representerar marknadens förväntan av framtida rörelser av den underliggande tillgången genom 

prissättningen av optionerna. Hög implicit volatilitet (dyra optioner) innebär att marknaden förväntar 

sig att den underliggande tillgången kommer vara volatil, och låg implicit volatilitet (billiga optioner) 

innebär att marknaden förväntar sig att den ska vara stabil. [2] 

 

1.2 Problemformulering och frågeställning 
Denna bakgrund leder till följande frågeställning:  

▪ Kan man utnyttja skillnader mellan den historiska och implicita volatiliteten för att bestämma 

huruvida en investerare ska utfärda säljoptioner eller inte, och på så sätt generera avkastning 

till sin portfölj? 

 

1.3 Syfte 
Denna studies syfte är att utveckla ett kvantitativt verktyg för utfärdande av säljoptioner och 

undersöka om man kan utnyttja skillnader mellan optioners implicita volatilitet och den 

underliggande tillgångens historiska volatilitet för att generera avkastning till sin portfölj. 
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1.4 Avgränsningar 
Optioners historiska priser och avslut är inte lika lättillgängliga som exempelvis aktiers. När slutdagen 

för en optionsserie är passerad försvinner historiken från handelssystem som till exempel Infront. 

Därför har det en gång per börsdag under tidsperioden 2017-01-23 till 2017-04-21 antecknats köp- 

och säljkurser för serien med närmast slutdag (ej veckooptioner). Det är vid dessa tidpunkter som 

studiens modell ska utvärdera om en affär ska göras eller ej. Serien som valts har varje dag varit den 

med lösenpris vid rådande kurs på den underliggande tillgången, och det är optionerna med OMXS30 

som underliggande tillgång som denna studie begränsats till. OMXS30 är ett index över de 30 mest 

omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.  
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2. Teori 

2.1 Optioner 
En option är ett avtal mellan en optionsinnehavare och den som utfärdat optionen. Optioner handlas 

i kontrakt, där ett kontrakt normalt motsvarar 100 stycken av det underliggande värdepappret. [6] 

Innehavaren av optionen har rättigheten att fullfölja avtalet och utfärdaren har skyldigheten. För att 

få rättigheten betalas en premie, och för att ta på sig skyldigheten erhålls den premien. Den som 

utfärdat optionen sägs ha en kort position och innehavaren sägs ha en lång position. [7] 

Optioner delas in i köpoption och säljoption. En köpoption ger ägaren av optionen rätten att köpa en 

viss tillgång på ett visst datum till ett visst pris. En säljoption ger ägaren rätten att sälja en viss tillgång 

på ett visst datum till ett visst pris. 

Lösenpris: Det pris som köparen av optionen har rätt att handla för på slutdagen.  

Slutdag: Sista dagen på optionskontraktet. Efter slutdagen upphör kontraktet att gälla.  

Innehavare: Köparen av optionen. Innehar rättigheten att köpa eller sälja.  

Utfärdare: Säljare av optionen. Åtar sig en skyldighet att köpa eller sälja.  

Underliggande: Vilken tillgång som optionen avser. (aktier, index, råvaror, mm). [8] 

2.1.1 Lösen 

Indexoptionerna, optioner med index som underliggande tillgång, som handlas på stockholmsbörsen 

är europeiska optioner och förfaller alltid den tredje fredagen varje månad. Att en option är 

europeisk har inget med geografisk placering att göra, utan innebär att den endast kan bli löst på 

lösendagen. [8] Lösen i index-optioner på Stockholmsbörsen sker alltid med kontant avräkning. Det 

innebär att optionen antingen är ”in the money” (ITM) eller ”out-of-the-money” (OTM) på 

lösendagen. Det som avgör om optionen är ITM är den volymvägda genomsnittskursen på indexet 

under slutdagen. Om den volymvägda genomsnittskursen avviker med minst 0,02 punkter till 

optionens fördel går optionen till lösen. Detta för att täcka utgifter i form av courtage och 

clearingavgifter. [7] 

2.1.2 Likviditet 

Likviditetsgaranter (på engelska ”Market makers”) är prisgaranter som förbinder sig att på anfordran 

ställa köp- respektive säljkurser i de optionsserier de ansvarar för. Skillnaden mellan köp- och säljkurs 

får bara ha en viss bestämd storlek, så kallad spread. På detta sätt garanterar de att alla aktörer har 

rimliga priser att handla på och svarar därmed för att marknaden har en genomlyst, stabil och 

kontinuerlig prissättning. På grund av att likviditetsgaranterna har denna skyldighet kan du som 

investerare alltid gå in och ut ur din position. [7] 

2.1.3 Säkerhetskrav 

Eftersom du vid utfärdande av optioner har en skyldighet att fullfölja din affär, belastas ditt konto av 

ett säkerhetskrav. Säkerhetskravet är ett teoretiskt framräknat pris på optionerna om det 

underliggande instrumentet utvecklas negativt i jämförelse med din position. Den säkerhet du måste 

ställa är beräknad utifrån ett sämsta utfall för positionen under de två närmaste dagarna. Det 

innebär att vissa antaganden tas om hur mycket den underliggande aktien eller index kan röra sig på 

två dagars sikt. Säkerhetskravet ändras beroende på hur underliggande aktier eller index förändras i 

värde. [11] 
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2.2 Priset på optioner 

2.2.1 Real- och tidsvärde 

En options värde är alltid lika med dess marknadspris, premien. Premien består av två delar: 

realvärde och tidsvärde. Realvärde är skillnaden mellan optionens lösenpris och aktuell aktiekurs 

eller indexvärde. Matematiskt kan det utryckas som:  

𝐾ö𝑝𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛:max(𝑆 − 𝐾, 0)  𝑆ä𝑙𝑗𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛:max(𝐾 − 𝑆, 0) 

Optioner som har realvärde sägs vara ITM. Optioner som helt saknar realvärde är OTM. Optioner där 

lösenpriset och aktiens pris eller indexvärde överensstämmer är ”at-the-money” (ATM). [11] 

Tidsvärdet är optionens resterande värde och är skillnaden mellan optionens premie och realvärdet. 

Tidsvärdet speglar den marknadstro aktörerna har om förändringar av kursen. Ju längre tid till 

slutdagen desto större är chansen till ett positivt utfall och därmed tidsvärdet. Tidsvärdet minskar 

succesivt, snabbare de sista veckorna, och är alltid noll när den förfaller på slutdagen. Tidsvärdet på 

optioner påverkas bland annat av volatilitet, marknadsränta och optionens återstående löptid. [11] 

2.2.2 Prissättningsmodell 

Den mest kända prissättningsmodellen för europeiska optioner är Black-Scholes-Merton modell. Den 

använder nuvarande priset på underliggande tillgången, förväntade utdelningar, optionens lösenpris, 

förväntad ränta, tid till lösen och den förväntad volatilitet för att teoretiskt bestämma optionens pris. 

Med 𝑐 och 𝑝 som priset på köp- och säljoptioner ser den ut som följande:  [10] 

𝑐 = 𝑆0𝑁(𝑑1) − 𝐾𝑒
−𝑟𝑇𝑁(𝑑2) 𝑝 = 𝐾𝑒−𝑟𝑇𝑁(𝑑2)−𝑆0𝑁(𝑑1) 

𝑑1 =
ln(𝑆0 𝐾)+(𝑟+

𝜎2

2
)⁄

𝜎√𝑇
    𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑇 

Även om det är teoretiskt möjligt att bestämma värdet av en option får man får inte glömma att det i 

slutändan är utbud och efterfrågan som sätter priset på optioner. [9] 

2.2.3 Säljoptioner dyrare än köpoptioner 

Optioners framfart har tillåtit alla som är lång en aktie att skydda sin portfölj från ogynnsamma 

rörelser nedåt. Aktieägare kanske inte vill sälja sina aktier på grund av skatteskäl, eller så känner de 

bara att det är en bra långsiktig affär att hålla kvar dem. Genom att köpa en säljoption skyddar du dig 

från rörelser nedåt som annars hade resulterat i en förlust om man bara valt att hålla aktien. Dock vill 

man kanske inte betala för det skyddet, utan finansierar sin långa säljoption genom att korta en 

köpoption. Den sortens affärer har det över tid utvecklats en större efterfråga på säljoptioner och ett 

större utbud på köpoptioner. [2] 

Att säljoptioner är dyrare än köpoptioner är dock inte enbart förklarat av naturliga orsaker. Flera 

studier som undersökts dessa skillnader har kommit fram till att säljoptioner är överprissatta, och att 

det delvis bara kan förklaras av att investerare inte är helt rationella. [3] 

2.3 Volatilitet 
Volatilitet är ett begrepp inom finansvärlden för prisrörligheten hos aktier och andra tillgångar. 

Enkelt uttryckt beskriver volatilitet hur mycket priset på en finansiell tillgång svänger eller varierar. Ju 

mer tillgångens värde rör sig upp och ner desto högre volatilitet har tillgången. Volatilitet är 
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standardavvikelse på tillgångens avkastning och används som mått för att mäta marknadsrisken hos 

en finansiell tillgång. 

2.3.1 Estimering av historisk volatilitet 

För att estimera volatiliteten brukar man ofta observera priser på fasta tidpunkter, exempelvis varje 

stängning. Definiera: 

𝑁 + 1 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 

𝑆𝑖 = 𝑆𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡𝑝å𝑑𝑎𝑔𝑖, 𝑖 = 0,1… , 𝑛 

𝑇 = 𝐿ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛𝑎𝑣𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛𝑖å𝑟 

𝑢𝑖 = 𝑙𝑛(𝑆𝑖/𝑆𝑖−1), 𝑖 = 1, 2, . . , 𝑛 

Den vanliga uppskattningen, 𝑠, av standardavvikelsen är given av 

𝑆 = √(1/(𝑛 − 1))∑(𝑢𝑖 − �̅�)
2 

Att välja ett lämpligt antal n är inte alltid lätt. Mer data ger generellt ett mer precist svar, men kan 

också inkludera irrelevanta data för att prediktera framtida volatilitet. [10] 

2.3.2 Implicit volatilitet 

En parameter som man i Black-Scholes-Mertons modell inte direkt kan observera är volatiliteten på 

tillgången. Det är volatiliteten som impliceras av optionernas priser. Implicita volatiliteten används 

som ett mått på marknadens tro på om volatiliteten på en viss tillgång. Historiska volatiliteten ser 

bakåt i tiden, implicita ser framåt. När optionshandlare talar om optioner är det den implicita 

volatiliteten som kvoteras, snarare än priset på optionen. [2] 

2.3.3 Volatility skew 

Optioner med olika lösenpriser (och olika slutdagar) har olika implicit volatilitet. Generellt har 

optioner med lösenpris under nuvarande pris på det underliggande en högre volatilitet än vad at-the-

money optioner och optioner med lösenpris över det underliggandes nuvarande pris. Det kallas för 

”the implied volatilitty skew”. Historiskt sett har nedgångar på börsen gått snabbare än vad 

uppgångar har gått. Tendensen att skydda sig från nedgångar har varit mycket större än tendensen 

att köpa uppside-optioner när marknaden gått upp, och det är det som skapat förvridningen. [2] 

2.4 Optionsstrategier 
Det finns en mängd strategier för investerare att skapa avkastning på sin tro på marknadens 
utveckling. Nedan följer två strategier som en studie har visat är lönsam på den amerikanska 
marknaden. [4] Strategierna är formade för investerare med en netutral marknadstro – man tror inte 
på stora rörelser åt något håll.  

2.4.1 Sålda strutar 

En så kallad såld strut, som fått sitt namn från avkastningskurvans 

utseende, innebär att investeraren säljer en köp- och en säljoption med 

samma lösenpris. Detta görs för att spekulera i en stillastående marknad. 

Investeraren erhåller premier från både köp- och säljoptionerna, vilket är 

den maximala avkastningen på investeringen. [11] 

  
Figur 1 - Avkastningskurva för 
en såld strut 
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2.4.2 Sålda vaggor 

Skillnaden mellan en såld vagga och en såld strut är att vid en såld vagga har säljoptionen ett lägre 

lösenpris än köpoptionens. Det är en mindre riskfylld strategi än vad en 

såld strut är. Investeraren erhåller premier från både köp- och 

säljoptionerna, vilket är den maximala avkastningen.  [11] 

Detta är strategier som försöker dra nytta av andra investerares osäkerhet 

kring marknaden. Köpare av dessa optioner vill skydda sig mot nedgångar 

eller spekulera i uppgångar.  

2.5 Investeringsproblem 
För att kunna formulera ett investeringsproblem där man maximerar den förväntade nyttan av ett 

framtida portföljvärde behöver man kunna beskriva investerarens subjektiva förväntade nytta och 

riskhantering. 

2.5.1 Nyttofunktioner och attityd gentemot risk 

En investerares attityd gentemot risk och potentiell belöning kan beskrivas av en strikt konkav 

nyttofunktion 𝑢 vars derivat 𝑢′ kan ta alla värden (0,∞). Graden av riskhantering för en två gånger 

deriverbar nyttofunktion kan mätas i Arrow-Pratts riskhanteringskoefficient: 𝐴(𝑥) = 𝑢′′(𝑥)/𝑢′(𝑥). 

Den mäter investerarens riskhantering lokalt som en funktion av kapital och beror inte på 

investerarens sannolikshetstro.  

Det finns oändligt många potentiellt användbara parametriska familjer av nyttofunktioner. En av dem 

är den populära och flexibla familjen av nyttofunktioner kallad HARA (hyberbolic absolut risk 

aversion) följer av Arrow-Pratt koefficienten. Om 𝑥 och ℎ har dimensionen pengar, följer det av 

definitionerna  

𝑢′(𝑥) =  lim
ℎ→0

(𝑢(𝑥 + ℎ) − 𝑢(𝑥))/ℎ   𝑢′′(𝑥) =  lim
ℎ→0

(𝑢′(𝑥 + ℎ) − 𝑢′(𝑥))/ℎ 

att 𝐴(𝑥) har dimensionen pengar upphöjt till -1. Därför är en naturlig parametrisering  

𝐴(𝑥) = −
𝑢′′(𝑥)

𝑢′(𝑥)
=

1

𝜏+𝛾𝑥
, 𝜏 + 𝛾𝑥 > 0, 

där 𝛾 är en dimensionslös konstant och konstanten 𝜏 har dimensionen pengar. Med 𝑦(𝑥) = 𝑢′(𝑥) 

kan vi lösa den linjära homogena ekvationen 𝑦′(𝑥) = −𝑦(𝑥)/(𝜏 + 𝛾𝑥), vilket ger: 

𝑢(𝑥) = {

1

𝛾−1
(𝜏 + 𝛾𝑥)1−1/𝛾,𝛾 ≠ 1, 0

log(𝜏 + 𝑥) 𝛾 = 1

−𝜏𝑒−
𝑥

𝜏 𝛾 = 0

  [12] 

Nedan följer två grafer som illustrerar riskaversion. Om man tänker sig ett lotteri där vinsten är 

antingen 1 eller 3 (figur 4(a)), och ett annat där man är garanterad att vinna 2 (figur 4(b)). Om u är 

konkav är den säkra vinsten bättre. Om u är linjär har de samma förväntade nytta. Om u är konvex är 

det riskfyllda lotteriet som ger störst förväntad nytta. [15] 

  

Figur 2 - Avkastningskurva för 
en såld vagga 
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För att illustrera detta ännu tydligare följer en till graf nedan som visar hur nyttofunktioner ser ut för 

olika riskbenägna individer.  

▪ A = Arrow-Pratt koefficienten  

▪ U(x) = individens nyttofunktion 

▪ E[U(x)] = individens förväntade nytta 

▪ CE = ”Certainty Equivalent”, garanterade avkastningen individen hellre skulle acceptera än 

att ta chansen på en högre avkastning [16] 

Som vi ser på graferna är den riskaverta individens funktion konkav, den riskneutrales linjär och den 

riskälskandes är konvex.  

2.5.2 Maximering av förväntad nytta 

Om man överväger en investerare som vid tid 0 har kapitalet 𝑉0 och investerar det fram till tid 1 

genom att ta positioner i riskfria tillgångar med värde 1 vid tid 1 och i n riskfyllda tillgångar med 

framtida slumpmässiga värden 𝑆1
1, … . 𝑆𝑛

1. Tänker man på det som ett rent investeringsproblem blir 

det aggregerade värdet av positionen vid slutet av investeringshorisonten:  

𝑉1 = ℎ0 + ℎ1𝑆1
1 +⋯+ ℎ𝑛𝑆1

𝑛 

Om de nuvarande värdena 𝐵0, 𝑆0
1, … , 𝑆0

𝑛av de riskfria och riskfyllda tillgångarna är positiva kan man 

överväga monetära portföljvikter 𝑤0 =ℎ0𝐵0 och 𝑤𝑘 =ℎ𝑘𝑆0
𝑘 och avkastningarna 𝑅0 = 1/𝐵0 och 

𝑅𝑘 =𝑆1
𝑘/𝑆0

𝑘. Man kan skriva:  

Figur 3 - Grafer som illustrerar riskaversion [15] 

Figur 4 - illustrerar olika riskbenägna individers nyttofunktioner [16] 
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𝑉1 = 𝑤0 +𝐰
𝐓𝐑, där 𝐰 = (𝑤1, …𝑤𝑛)

T och 𝐑 = (𝑅1, …𝑅𝑛)
T. 

Ett bra sätt för en investerare att mäta kvaliteten av en portfölj med framtida värde 𝑉1 är att rita en 

graf på fördelningsfunktionen eller täthetsfunktionen av 𝑉1 för att sedan jämföra den med 

motsvarande graf på alternativa investeringar. Det är dock ofta nödvändigt att simplifiera 

beslutsprocessen genom att sammanfatta kvaliteteten på portföljvärdet 𝑉1 med 𝐸[𝑉1] −

𝑐𝑉𝑎𝑟(𝑉1)/(2𝑉0) och jämföra det med motsvarande värden för andra portföljer. Ett mer generellt 

sätt att hantera möjliga avvikelser från normaliteten på 𝑉1 är att överväga 𝐸[𝑢(𝑉1)] för en lämplig 

nyttofunktion 𝑢. 𝐸[𝑢(𝑉1)] är då investerarens subjektiva förväntade nytta av portföljvärdet 𝑉1 vid tid 

1. Investerarens investeringsprincip är maximeringen av förväntad nytta av det framtida 

portföljvärdet. En investerare med nyttofunktion 𝑢 och en subjektiv sannolikhetsfördelning tillägnad 

åt vektor 𝐑 vill bestämma den optimala lösningen (𝑤0, 𝐰) på investeringsproblemet: 

Maximera   𝐸[𝑢(𝑉1)] = 𝐸[𝑢(𝑤0 +𝐰
𝐓𝐑)] (a) 

Med hänsyn till  𝑤0 +𝐰
𝐓𝟏 ≤ 𝑉0 

Detta är ett konvext optimeringsproblem, och [𝑢(𝑤0 +𝐰
𝐓𝐑)] är en konkav funktion. Det följer att 

om man finner ett nummer 𝑤0, en vektor 𝐰, och ett icke negativt nummer 𝜆 så att 

𝐸[𝑢′(𝑤0𝑅0 +𝐰
𝐓𝐑)𝑅0] = 𝜆 

𝐸[𝑢′(𝑤0𝑅0 +𝐰
𝐓𝐑)𝐑] = 𝜆𝟏 

𝑤0 +𝐰
𝐓𝐑 = 𝑉0. Då är (𝑤0, 𝐰) en optimal lösning till investeringsproblem (a). [12] 
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3. Metod 

3.1 Datainsamling 
För att genomföra denna studie har det behövts kurser på OMXS30, priser på optioner och vad den 

riskfria räntan har varit vid varje tillfälle att utfärda optioner. De historiska kurserna på OMXS30 har 

hämtats från Nasdaqs hemsida. [13] Den riskfria räntan har hämtats från riksgäldens hemsida. [14] 

När det kommer till optionernas priser har de vid ett tillfälle per börsdag hämtats priser från Infront. 

Se bilaga 1. Tidpunkterna är tagna slumpvis under börsens öppettider. Dessa data har använts för att 

vid de givna tillfällena beräkna huruvida en investerare ska utfärda optioner eller inte. Resultatet 

sammanställs sedan i en fiktiv portfölj och utvärderas sedan i avsnittet ”Diskussion”.  

3.2 Databearbetning och genomförda beräkningar 
Studiens syfte var att utveckla ett verktyg som ska agera som en hjälp när man som investerare ska 

bedömma om man ska utfärda optioner eller ej. För att avgöra detta behöver man kunna utrycka 

investerarens preferenser och tro på utvecklingen av den underliggande tillgången. Nedan följer 

beräkningarna och antagandena som tagits gällande investerarens preferenser. Med följande data 

kan en investerare med denna hjälp beräkna hur många optioner denne ska utfärda: 

▪ Optionens pris 

▪ Kurs på OMXS30 

▪ Riskfria räntan 

▪ Tid kvar till slutdagen 

▪ Tillgängligt kapital 

3.2.1 Investerarens nyttofunktion 

Att fråga sig vilken nyttofunktion som är rätt för den rationella investeraren är inte en särskilt 

relevant fråga. Det är möjligt att beslut över tid är konsekventa med samma funktion, men med 

största sannolikhet varierar investerarens riskpreferenser. [12] Enligt avsnitt 2.4.1 har man för olika 

värden på 𝛾: 

𝑢(𝑥) = 

{
 
 

 
 

1

𝛾 − 1
(𝜏 + 𝛾𝑥)1−1/𝛾,𝛾 ≠ 1, 0

log(𝜏 + 𝑥) 𝛾 = 1

−𝜏𝑒−
𝑥
𝜏 𝛾 = 0

 

För att få en funktion som är behändig att räkna med väljs ett värde på 𝛾 ≠ 1, 0, vilket ger funktionen 
1

𝛾−1
(𝜏 + 𝛾𝑥)1−1/𝛾. Låter man 𝛾 → ∞ får man den linjära nyttofunktionen: 

lim
𝛾→∞

𝑢(𝑥) = lim
𝛾→∞

1

𝛾 − 1
(𝜏 + 𝛾𝑥)1−1/𝛾 = 𝑥 

En linjär nyttofunktion beskriver en riskneutral investerare. För att beskriva investerarens 

preferenser i denna studies har 1,01 använts på 𝛾, vilket ger en konkav kurva på grafen och beskriver 

en riskavert individ. Parametern 𝜏, som har dimensionen pengar, har satts till 0. Mer om detta i 

avsnitt 3.2.3.  
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3.2.2 Säkerhetskrav och tillgängligt kapital 

En investerares totala exponering på en utfärdad säljoption är 100 gånger lösenpriset. Det är vad 

investeraren har för skyldighet att betala på slutdagen (om kursen på den underliggande tillgången 

går till noll). Generellt kan man säga att man vill ha 10% av sin exponering i säkerhetskrav vid 

utfärdande av optioner på OMXS30. [17] Därför introduceras variabeln 𝛼 = 0,10 och vi säger att 

100ℎ𝐾𝛼 ≤ 𝑦, där 𝑦 är investerarens initiala kapital, 𝐾 är lösenpriset på optionen och ℎ är antalet 

optioner att utfärda.  

Säkerhetskravet har vid varje position räknats ut och belastat portföljen med beloppet baserat på 

dagen det utfärdades. Det har inte anpassats till hur OMXS30 har rört sig, utan varit fixerat som 10% 

av den positionens exponering. Men portföljen får vid ett utfärdande också in likviden från 

optionsförsäljningen. Därför blir det tillgängliga kapitalet: 

𝑉𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑡 = 𝑦 + (ℎ ∗ 𝑃 ∗ 100) − (ℎ ∗ 100 ∗ 𝐾 ∗ 𝛼) 

𝑉𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑡 = 𝑦 + 100ℎ(𝑃 − 𝐾𝛼) 

3.2.3 Antalet utfärdade optioner 

Om en investerare väljer att utfärda ℎ optioner för 𝑃 kronor per kontrakt blir dennes initiala 

portföljvärde: 

𝑉0 = 𝑦 + 100ℎ𝑃.  

Med 𝑆𝑇 som priset på OMXS30 vid tidpunkt 𝑇 blir portföljvärdet vid tidpunkt 𝑇:  

𝑉𝑇 = 𝑦 + 100ℎ(𝑃 − (𝐾 − 𝑆𝑇)+) 

För att avgöra om investeraren ska utfärda optionen eller inte löses följande optimeringsproblem: 

Maximera   𝐸[𝑢(𝑉𝑇)] = 𝐸[𝑢(𝑦 + 100ℎ(𝑃 − (𝐾 − 𝑆𝑇)+))] 

Med hänsyn till  0 ≤ ℎ ≤ 𝑦/100𝐾𝛼 

Villkoret på ℎ gör så att det inte utfärdas fler optioner än vad investeraren har råd med. Följande 

integral behöver lösas numeriskt: 

−∫
1

𝛾 − 1
(𝜏 + 𝑦𝛾 + 100ℎ𝛾 (𝑃 − (𝐾 − 𝑆0𝑒

𝜇𝑇+𝜎√𝑇𝑍)
+
))

1−
1
𝛾

𝜑(𝑧)𝑑𝑧
∞

−∞

 

Om man antar att priset på optionen är relativt liten och antas vara försumbar i sammanhanget, och 

låter värdet på OMXS30 gå till noll, blir uttrycket i integralen: 𝜏 + 𝑦 + 100ℎ(−𝐾) = 𝜏 + 𝑦𝛾 −

100ℎ𝛾𝐾. För att värdet av uttrycket i integralen inte ska understiga noll, måste parametern 𝜏 vara: 

𝜏 ≥ 𝑦𝛾 + 100𝛾ℎ(−𝐾) = 𝑦𝛾 − 100ℎ𝛾𝐾 = 𝑦𝛾 − 100𝐾𝛾
𝑦

100𝐾𝛼
= 𝑦𝛾 − 𝛾

𝑦

𝛼
= 9𝛾𝑦 

Detta i och med säkerhetskravet på 10% och villkoret på h därefter. Men detta är ett verktyg för 

utfärdande av säljoptioner. Att utfärda säljoptioner med tron på att det underliggande kan gå ned så 

mycket i värde på så kort tid är inte rimligt – investeraren hade istället köpt säljoptioner. Därför hålls 

parametern 𝜏 som noll och en extra kontroll på hur värdet på uttrycket i integralen beter sig görs vid 

beräkningen. Integralen som ska lösas blir då: 
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−∫
𝛾

𝛾 − 1
(𝑦 + 100ℎ (𝑃 − (𝐾 − 𝑆0𝑒

𝜇𝑇+𝜎√𝑇𝑍)
+
))

1−
1
𝛾

𝜑(𝑧)𝑑𝑧
∞

−∞

 

Denna har beräknats i Matlab och sedan optimerats med avseende på ℎ med hjälp av funktionen 

fminsearch. I detta program går det snabbt för investeraren att för ett givet tillfälle mata in rådande 

data. Detta har gjorts vid varje tillfälle det finns data på optionerna för att bestämma antalet 

optioner investeraren ska utfärda, och är vad denna studie syftar på med ”Verktyget”.  

3.2.4 Investerarens subjektiva syn på marknaden 

Utvecklingen av OMXS30 ses av investeraren som 

normalfördelad. Det innebär att prisutvecklingen vid 68,2% 

av fallen enligt denne kommer vara inom en 

standardavvikelse från medelvärdet. För att beskriva 

investerarens subjektiva syn på hur OMXS30 kommer stå 

sig på slutdagen (𝑆0𝑒
𝜇𝑇+𝜎√𝑇𝑍 ) behövs alltså två 

parametrar: standardavvikelsen och medelvärdet. För att 

beskriva investerarens syn på standardavvikelsen har den historiska volatiliteten på OMXS30 på 

årsbasis beräknats på ett 90-dagars intervall. Att ta över en längre period skulle ge ett mer precist 

svar på hur volatilt det varit, men skulle också kunna inkludera irrelevanta datapunkter. Att ta ett 

kortare intervall skulle inte inkludera irrelevanta punkter, men svaret skulle bli mindre precist.  

Den andra termen som beskriver investerarens subjektiva syn är medelvärdet. Istället för att ta en 

historisk mätning här har den riskfria räntan tagits en multipel på. 𝜇 har därför godtyckligt bestämts 

till 1,5 gånger den riskfria räntan. 

3.2.5 Optionens pris  

Likviditetsgaranter garanterar likviditet i optioner genom att ställa upp köp- och säljkurser. Traders 

som handlar optioner skulle dock med väldigt låg sannolikhet lägga upp bud direkt på köp- eller 

säljkurserna. De lägger sig istället mellan spreaden för att få ett bättre pris än vad som erbjuds direkt. 

Ofta går dessa orders till avslut på en gång, antingen via likviditetsgaranten eller en annan 

investerare. [17] Det antas i denna studie att investerare kan få avslut på kurser mitt emellan köp- 

och säljkurserna. Optionernas priser har med andra ord beräknats genom att addera köp- och 

säljkurserna och dividerat summan med två. Se bilaga 1. Tidpunkterna optionernas priser är 

inhämtade är tagna slumpvis under börsens öppettider.  

Anledningen till varför ”at-the-money”-optionerna med närmast slutdag valdes till denna studie är 

för att de har högst likviditet. Det vill säga, det är minst skillnad mellan köp- och säljkurserna för 

dessa optioner. Även om optionernas implicita volatilitet är högre på lägre lösenpriser har det i 

denna studie bedömts som att den lägre spreaden på ATM-optionerna kompenserar upp det.   

3.2.6 Implicit volatilitet 

Optionernas implicita volatilitet reflekteras genom optionernas priser. För att illustrera hur den 

påverkat antalet utfärdade optioner har den beräknats med hjälp av Microsoft Excels 

målsökningsfunktion. Termer som behövs är tid kvar till lösen, lösenkurs, pris på optionen, riskfria 

räntan, kurs på OMXS30 och utdelningar under tidsperioden – enligt Black Scholes, avsnitt 2.2.2. 

 

Figur 5 - Normalfördelning 
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4. Resultat 

4.1 Fiktiva transaktioner februari 
 

 2017-01-23 2017-01-24 2017-01-25 2017-01-26 2017-01-27 

Tidpunkt 09:17 09:31 09:32 09:10 09:13 

OMXS30 1512,97 1509,84 1540,92 1554,55 1550,05 

Historisk volatilitet  11,71% 11,79% 11,94% 12,49% 12,44% 

Lösenpris 1515 1510 1540 1555 1550 

Implicit volatilitet 12,62% 14,38% 13,96% 13,41% 13,28% 

Pris på optionen 22,25 23,625 22,25 20,125 19,125 

Ställda optioner 9st 8st 7st 6st 5st 

Tillgängligt kapital 883,675 781,775 689,550 608,325 540,390 

 

 2017-01-30 2017-02-01 2017-02-02 2017-02-03 2017-02-06 

Tidpunkt 13:35 09:30 10:19 10:06 09:15 

OMXS30 1531,9 1551,18 1549,44 1555,66 1552,21 

Historisk volatilitet  12,06% 11,79% 11,54% 11,55% 11,59% 

At-the-money 1530 1550 1550 1555 1550 

Implicit volatilitet 13,10% 13,01% 12,72% 12,16% 11,96% 

Pris på optionen 18,375 17,5 17,25 15,25 13,5 

Ställda optioner 5st 4st 4st 3st 3st 

Tillgängligt kapital 473,080 418,080 362,980 320,905 278,455 

 

 2017-02-07 2017-02-08 2017-02-09 2017-02-10 2017-02-15 

Tidpunkt 09:25 10:04 09:16 09:22 09:49 

OMXS30 1551,19 1544,31 1555,15 1567,72 1575,67 

Historisk volatilitet  11,55% 11,55% 11,57% 11,50% 11,48% 

At-the-money 1550 1545 1555 1570 1575 

Implicit volatilitet 11,96% 12,10% 11,07% 10,66% 14,36% 

Pris på optionen 13,25 13,5 11,25 11,375 6,375 

Ställda optioner 3st 2st 0st 0st 4st 

Tillgängligt kapital 235,930 207,730 207,730 207,730 149,280 

 

 2017-02-16 2017-02-17 

Tidpunkt 09:10 LÖSEN 

OMXS30 1573,45 

Historisk volatilitet  11,40% 

At-the-money 1575 

Implicit volatilitet 10,61% 

Pris på optionen 5,00 

Ställda optioner 0st 

Tillgängligt kapital 149,280 
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4.2 Fiktiva transaktioner mars 
 

 2017-02-20 2017-02-21 2017-02-22 2017-02-23 2017-02-24 

Tidpunkt 09:31 10:14 09:42 10:58 09:16 

OMXS30 1577,68 1577,5 1591,6 1591,11 1586,91 

Historisk volatilitet  11,17% 11,06% 10,91% 10,93% 10,86% 

At-the-money 1580 1580 1590 1590 1585 

Implicit volatilitet 14,04% 13,86% 14,57% 13,77% 14,29% 

Pris på optionen 25,75 24,875 23,625 21,875 21,625 

Ställda optioner 9st 8st 7st 6st 5st 

Tillgängligt kapital 880,975 774,475 679,710 597,435 529,000 

 

 2017-02-27 2017-02-28 2017-03-01 2017-03-02 2017-03-03 

Tidpunkt 09:31 09:11 10:32 09:13 09:37 

OMXS30 1565,53 1568,08 1587 1589,73 1576,48 

Historisk volatilitet  10,86% 10,82% 11,02% 11,04% 11,01% 

At-the-money 1565 1570 1590 1590 1575 

Implicit volatilitet 15,32% 15,66% 14,65% 15,29% 16,07% 

Pris på optionen 22,875 23,875 22,375 21,125 20,25 

Ställda optioner 5st 4st 4st 3st 3st 

Tillgängligt kapital 462,190 408,940 354,290 312,930 271,570 

 

 2017-03-06 2017-03-07 2017-03-08 2017-03-09 2017-03-10 

Tidpunkt 09:07 09:45 10:04 10:08 09:42 

OMXS30 1572,36 1570,6 1576,89 1580,3 1594,39 

Historisk volatilitet  11,04% 11,04% 11,04% 10,92% 10,77% 

At-the-money 1570 1570 1575 1580 1595 

Implicit volatilitet 16,73% 17,02% 13,74% 16,40% 16,46% 

Pris på optionen 19,625 19,75 14,375 17 16,375 

Ställda optioner 3st 2st 2st 2st 1st 

Tillgängligt kapital 230,395 202,920 175,470 147,380 132,960 

 

 2017-03-13 2017-03-14 2017-03-15 2017-03-16 2017-03-17 

Tidpunkt 09:06 13:11 09:25 11:21 LÖSEN 

OMXS30 1590,15 1578,61 1586,66 1601,72 

Historisk volatilitet  10,61% 10,67% 10,48% 10,10% 

At-the-money 1590 1580 1585 1600 

Implicit volatilitet 19,25% 21,22% 23,22% 24,79% 

Pris på optionen 15,25 15,25 12,25 9,125 

Ställda optioner 2st 1st 1st 2st 

Tillgängligt kapital 104,210 89,935 75,310 45,135 
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4.3 Fiktiva transaktioner april 
 

 2017-03-20 2017-03-21 2017-03-27 2017-03-28 2017-03-29 

Tidpunkt 10:48 09:59 11:16 09:56 09:27 

OMXS30 1584,48 1575,09 1560,25 1572,81 1582,38 

Historisk volatilitet  9,97% 10,07% 9,79% 9,70% 9,70% 

At-the-money 1585 1575 1560 1570 1580 

Implicit volatilitet 19,08% 20,08% 21,61% 20,68% 18,21% 

Pris på optionen 35,5 36 35,5 32 27,5 

Ställda optioner 9st 8st 8st 7st 6st 

Tillgängligt kapital 889,300 792,100 695,700 607,850 529,550 

 

 2017-03-30 2017-03-31 2017-04-03 2017-04-05 2017-04-06 

Tidpunkt 13:18 09:49 09:51 09:33 09:06 

OMXS30 1573,82 1572,27 1585 1563,55 1544,03 

Historisk volatilitet  9,70% 9,69% 9,85% 9,89% 9,66% 

At-the-money 1575 1570 1585 1565 1545 

Implicit volatilitet 15,94% 13,83% 13,36% 13,18% 13,67% 

Pris på optionen 24,75 19,125 19 17,75 17,125 

Ställda optioner 5st 5st 4st 4st 3st 

Tillgängligt kapital 463,175 394,240 338,440 282,940 241,730 

 

 2017-04-07 2017-04-10 2017-04-11 2017-04-12 2017-04-18 

Tidpunkt 11:42 10:30 09:15 09:46 12:08 

OMXS30 1559,29 1569,19 1569,04 1583,78 1558,19 

Historisk volatilitet  9,64% 9,53% 9,52% 9,47% 9,50% 

At-the-money 1560 1570 1570 1585 1560 

Implicit volatilitet 12,76% 11,60% 12,08% 10,99% 14,52% 

Pris på optionen 15,25 13,25 13 11,25 10,75 

Ställda optioner 3st 2st 2st 2st 2st 

Tillgängligt kapital 199,505 177,755 141,955 112,505 83,455 

 

 2017-04-20 2017-04-21 

Tidpunkt 09:29 LÖSEN 

OMXS30 1569,19 

Historisk volatilitet  9,50% 

At-the-money 1570 

Implicit volatilitet 14,89% 

Pris på optionen 6,50 

Ställda optioner 2st 

Tillgängligt kapital 53,355     
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4.4 Sammanställning av den fiktiva portföljen 
En sammanställning av hur den fiktiva portföljen såg ut vid varje lösenperiods slutdag. Courtaget är 

räknat enligt Avanza Banks avgifter för handel med optioner. [19] Värdet på slutdagen är baserat på 

den volymvägda snittkursen på OMXS30 på slutdagen för varje månad, se bilaga 2.  

Februari Antal Erhållen likvid Värde på slutdagen Courtage Resultat 

OMXS307N1510 8 st 18 900,00 SEK 0,00 SEK 160,00 18 740,00 SEK 

OMXS307N1515 9 st 20 025,00 SEK 0,00 SEK 180,00 19 845,00 SEK 

OMXS307N1530 5 st 9 187,50 SEK 0,00 SEK 100,00 9 087,50 SEK 

OMXS307N1540 7 st 15 575,00 SEK 0,00 SEK 140,00 15 435,00 SEK 

OMXS307N1545 2 st 2 700,00 SEK 0,00 SEK 99,00 2 601,00 SEK 

OMXS307N1550 19 st 31 487,50 SEK 0,00 SEK 380,00 31 107,50 SEK 

OMXS307N1555 9 st 16 650,00 SEK 0,00 SEK 180,00 16 470,00 SEK 

OMXS307N1575 4 st 2 550,00 SEK 1 688,00 SEK 99,00 763,00 SEK 

Summa 63 st 117 075,00 SEK 1 688,00 SEK 1 338,00  114 049,00 SEK 

 

Mars Antal Erhållen likvid Värde på slutdagen Courtage Resultat 

OMXS307O1565 5 st 11 437,50 SEK 0,00 SEK 100,00 11 337,50 SEK 

OMXS307O1570 9 st 19 387,50 SEK 0,00 SEK 180,00 21 595,00 SEK 

OMXS307O1575 5 st 8 950,00 SEK 0,00 SEK 100,00 8 850,00 SEK 

OMXS307O1580 20 st 48 000,00 SEK 0,00 SEK 400,00 47 600,00 SEK 

OMXS307O1585 6 st 14 100,00 SEK 0,00 SEK 120,00 13 980,00 SEK 

OMXS307O1590 22 st 48 000,00 SEK 12 386,00 SEK 440,00 35 174,00 SEK 

OMXS307O1595 1 st 1 637,50 SEK 1 063,00 SEK 99,00 475,00 SEK 

OMXS307O1600 2 st 1 825,00 SEK 3 126,00 SEK 99,00 -1 400,00 SEK 

Summa 70 st 153 337,50 SEK 16 575,00 SEK 1 538,00 135 224,50 SEK 

 

  

April Antal Erhållen likvid Värde på slutdagen Courtage Resultat 

OMXS307O1545 3 st 5 137,50 SEK 0,00 SEK 99,00 5 038,50 SEK 

OMXS307O1560 13 st 35 125,00 SEK 0,00 SEK 260,00 34 865,00 SEK 

OMXS307O1565 4 st 7 100,00 SEK 0,00 SEK 99,00 7 001,00 SEK 

OMXS307O1570 19 st 39 162,50 SEK 0,00 SEK 380,00 38 782,50 SEK 

OMXS307O1575 13 st 41 175,00 SEK 1 742,00 SEK 260,00 39 173,00 SEK 

OMXS307O1580 6 st 16 500,00 SEK 3 804,00 SEK 120,00 12 576,00 SEK 

OMXS307O1585 15 st 41 800,00 SEK 17 010,00 SEK 300,00 24 490,00 SEK 

Summa 73 st 186 000,00 SEK 22 556,00 SEK 1 518,00 161 926,00 SEK 
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5. Diskussion 
Denna studies syfte är att utveckla ett kvantitativt verktyg för utfärdande av säljoptioner och 

undersöka om man kan utnyttja skillnader mellan optioners implicita volatilitet och den 

underliggande tillgångens historiska volatilitet för att skapa avkastning. Detta har gjorts genom att 

ställa upp ett investeringsproblem vars lösning ska maximera investerarens nytta givet sina egna 

preferenser gällande risk och tro på marknadens utveckling.  

5.1 Resultatens innebörd 

5.1.1 Implicit volatilitet mot historisk 

Investeringsproblemets uppbyggnad är sådant att investeraren kan välja att utfärda säljoptioner på 

OMXS30, eller att inte göra det. Hur många optioner som ska utfärdas beror till stor del på skillnader 

mellan den implicita volatiliteten och den historiska. 

 

Figur 6 - Graf över optionernas implicita volatilitet och OMXS30s historiska volatilitet.  

 Som synes på grafen ovanför var det vid tre tillfällen som den historiska volatiliteten var högre än 

optionens implicita. Det var endast vid dessa tillfällen som inga optioner utfärdades. 

 

Datum Serie Pris Värde på slutdagen Hade resulterat i 

2017-02-09 OMXS307N1555 11,25 0,00 SEK 1 125,00 SEK/kontrakt 

2017-02-10 OMXS307N1570 11,375 0,00 SEK 1 137,50 SEK/ kontrakt 

2017-02-16 OMXS307N1575 5,00 422,00 SEK 78,00 SEK/ kontrakt 
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Ovan transaktioner har inte räknats med några transaktionskostnader. Man ser dock att investeraren 

hade gjort en positiv affär, men fick helt enkelt inte tillräckligt bra betalt för att ta på sig risken ett 

utfärdande av en option innebär. Optionernas priser implicerade att utvecklingen på det 

underliggande skulle vara mindre volatilt än vad investeraren trodde själv. Är det mer volatilt är det 

större chans för optionsinnehavare att nå en positiv avkastning.  

Man ser också att volatiliteten på OMXS30 har avtagit under tidsperioden, men att optionerna (i de 

flesta fall) prissatts som att volatiliteten skulle ökat. Det har varit ett bra börsklimat för utfärdande av 

optioner för denne investerare vilket har speglats i antalet utfärdade optioner, men också resultatet.  

5.1.3 Transaktioner som inte resulterade positiv avkastning 

Det vara bara en transaktion som inte resulterade i en positiv avkastning för investeraren. Det var 

dagen innan slutdagen för mars då två optioner med lösenpris 1600 utfärdades för 9,125 

SEK/kontrakt.  

 2017-03-16 

Tidpunkt 11:21 

OMXS30 1601,72 

Historisk volatilitet  10,10% 

At-the-money 1600 

Implicit volatilitet 24,79% 

Pris på optionen 9,125 

Ställda optioner 2st 

Tillgängligt kapital 45,135 

 

Från köparens synvinkel: Köparen får rättigheten att nästa dag sälja OMXS30 för 1600 (vilket är 

mindre än vad OMXS30 stod i just då). Denna investerare betalar 9,125 kronor per kontrakt för detta. 

För att köparen ska nå break-even måste OMXS30 gå ned till 1601,72–9,125=1592,595. Går börsen 

ned mer än så tjänar köparen av optionen pengar.  

Utfärdarens perspektiv är tvärtom. Den volymvägda snittkursen på OMXS30 nästa dag får inte 

understiga 1592,125. Går börsen upp, står stilla eller går ned mindre än till 1592,125 tjänar 

utfärdaren pengar. Tror man då att utvecklingen är normalfördelad med ett lågt medelvärde och 

standardavvikelse är det en väldigt attraktiv affär. Det blev ingen positiv avkastning just denna gång 

men med de preferenser och tro på utvecklingen som denne investerare har hade denne gjort om 

affären likadant varje gång. Detta för oss in på att tiden kvar till lösen också spelar stor roll.  

5.1.4 Utfärdade optioner mot tid och volatilitet 

Nedan visas en graf på antalet utställda optioner mot tiden kvar till lösen och man ser att ju närmare 

till lösen desto fler optioner utfärdas. Sannolikheten att det underliggande skulle röra sig så pass 

mycket under så kort tid är enligt investeraren så pass låg att det ses som attraktivt att ta på sig den 

risken.  

I grafen har tillgängligt kapital inte tagits hänsyn till, utan vid varje tillfälle har investeraren haft det 

ursprungliga kapitalet på 1 000 000 SEK tillgängligt. Om man följer X-axeln syns det tydligt att ju 

kortare tid kvar det är till optionernas slutdag, desto mer attraktivt är det att utfärda optioner enligt 

denne investerare.  
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Figur 7 - Antal utfärdade optioner mot dagar kvar till lösen och relationen mellan optionens implicita volatilitet och 
OMXS30s historiska volatilitet. Vid varje tillfälle har det ursprungliga kapitalet på 1 000 000 SEK antagits att investeraren 
haft till godo.   

5.1.5 Avkastning och jämförelser 
En viktig aspekt att poängtera är att säkerhetskravet som det räknats på i den fiktiva portföljen har 

varit av extremt god marginal. Investeraren hade i en mer exakt simulering haft mycket större 

utrymme att göra fler investeringar på, i och med att det underliggande har rört sig i rätt riktning för 

investeraren.  

För att inte en bra period i början av simuleringen skulle påverka en annars dålig avkastning 

nollställdes portföljens avkastning efter varje period. Vid varje tidsperiod lades avkastningen undan 

och det antogs att investeraren började om med det ursprungliga kapitalet på 1 000 000 kronor. 

Utvecklingen av portföljvärdet i jämförelse med utvecklingen på OMXS30 kan ses av 

sammanställningen nedan: 

 

 

 

Strategin som investeraren haft i denna studie har presterat väl och investerarens tro på marknadens 

utveckling kontra optionernas priser har resulterat i en avkastning betydligt bättre än OMXS30. Man 

får dock inte glömma att exponeringen har varit mycket större än portföljvärdet, vilket för en in på 

risker.  

Tidsperiod OMXS30 avkastning Portföljens avkastning 

2017.01.23 – 2017.02.17 2,96% 11,4049% 

2017.02.20 – 2017.03.17 0,92% 13,5226% 

2017.03.20 – 2017.04.21 -0,74% 16,1926% 
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5.1.5 Risker 
Investerarens totala exponering vid slutet av varje lösenperiod var 7–10 gånger portföljvärdet enligt 

nedan tabell: 

 

 

 

Den totala exponeringen är vad utfärdaren av optionerna är skyldig att betala om den underliggande 

tillgångens värde går ned till noll. För att illustrera vad en oväntad börsnedgång kan resultera i tar vi 

februari som exempel. Säg att den volymvägda snittkursen den 17e februari var 1256,624, det vill 

säga en nedgång på 20% från dagen innan. Då skulle portföljen sett ut som följande:  

Februari Antal Erhållen likvid Värde på slutdagen Courtage Resultat 

OMXS307N1510 8 st 18 900,00 SEK 202 700,80 SEK 160,00 -183 961,00 SEK 

OMXS307N1515 9 st 20 025,00 SEK 232 538,40 SEK 180,00 -212 693,00 SEK 

OMXS307N1530 5 st 9 187,50 SEK 136 688,00 SEK 100,00 -127 601,00 SEK 

OMXS307N1540 7 st 15 575,00 SEK 198 363,20 SEK 140,00 -182 928,00 SEK 

OMXS307N1545 2 st 2 700,00 SEK 57 675,20 SEK 99,00 -55 074,20 SEK 

OMXS307N1550 19 st 31 487,50 SEK 557 414,40 SEK 380,00 -526 307,00 SEK 

OMXS307N1555 9 st 16 650,00 SEK 268 538,40 SEK 180,00 -252 068,00 SEK 

OMXS307N1575 4 st 2 550,00 SEK 127 350,40 SEK 99,00 -124 899,00 SEK 

Summa 63 st 117 075,00 SEK 1 781 269,00 SEK 1 338,00  -1 665 532,00 SEK 

 

Investeraren gör då ett resultat på -1 665 532,00 SEK, det vill säga 665 532,00 SEK mer än vad han 

ursprungligen hade. OMXS30s största nedgångar har på enskilda handelsdagar varit runt 10%. Ovan 

simulering på 20% kan därför ses som överdriven, men belyser på ett bra sätt vilka risker som ska 

förknippas med att utfärda säljoptioner.  

Om den underliggande tillgångens utveckling går åt fel håll för investeraren behövs det från 

mäklaren/bankens håll mer säkerheter. Kan investeraren inte sätta in mer säkerhet behöver 

mäklaren/banken stänga positionerna, och detta på helt fel tillfälle enligt investeraren. Vid dessa 

situationer är optionerna dyra, med hög implicit volatilitet, och helst skulle investeraren vilja utfärda 

fler om det fanns möjlighet. Att alltid ha god marginal är därför viktigt – investeraren vill inte sätta sig 

i en position där han tvingas göra en affär som han egentligen inte vill göra.  

  

Datum Portföljvärde Total exponering Exponering/värde 

2017.02.17 1 140 490 8 438 000 7,3986 

2017.03.17 1 135 226 11 071 500 9,7527 

2017.04.21 1 161 926 11 473 500 9,8745 
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5.2 Slutsats 
Frågeställningen för denna studie var om man kunde utnyttja skillnader mellan den historiska och 

implicita volatiliteten för att bestämma huruvida en investerare ska utfärda säljoptioner eller inte, 

och på så sätt generera avkastning till sin portfölj. Syftet var att utveckla ett verktyg som ska agera 

som en hjälp för investerare som ska bedöma just den sortens investeringsbeslut.  

Man kan konstatera att skillnader mellan optioners implicita volatilitet och den underliggande 

tillgångens historiska kan utnyttjas och att investeringsproblemets lösning fungerar som ett bra 

verktyg vid utfärdande av säljoptioner. Strategin som investeraren haft i denna studie har presterat 

väl och investerarens tro på marknadens utveckling kontra optionernas priser har resulterat i en 

avkastning betydligt bättre än OMXS30. Den totala exponeringen vid slutet av respektive tidsperiod 

varit 7–10 gånger större än portföljvärdet, vilket givetvis innebär stora risker. Sprider man ut 

utfärdandet över tid och är mer restriktiv (har större marginal med säkerhetskravet exempelvis) kan 

det dock fungera som ett utmärkt komplement till en portfölj.  

 

5.3 Förslag på fortsatta studier 
I denna studie har säkerhetskravet beräknats som ett fixerat värde baserat på dagen då de 

utfärdades. Fortsatte studier skulle kunna ta hänsyn till hur OMXS30 utvecklats under tiden till nästa 

utfärdande ska bedömas. Det skulle ge en mer verklig bild av riskerna, på det sättet att man vid varje 

tillfälle kan anpassa utfärdandet till sin befintliga position. Det skulle också kunna inkludera 

optionsserier med fler lösenpriser, framförallt under ”the-money” då den implicita volatiliteten där 

är högre.  

Investerarens subjektiva syn på marknadens utveckling har beskrivits på ett simpelt och rättframt 

sätt. Förslag på fortsatta studier är att utveckla mer sofistikerade sätt att beskriva vad investeraren 

tror om volatiliteten. Ett förslag på det är genom en Garch-process, vilket är ett sätt att estimera 

volatilitet i finansiella marknader. Robert F. Engle, som utvecklade processen, är en ekonom som 

vann nobelpriset 2003. Garch-processen ger en verkligare kontext än andra former när man försöker 

förutse priser på finansiella instrument och föredras därför av många finansiella modellerare. [18]  

I denna studie har det enbart utfärdats säljoptioner. Fortsatta studier skulle också kunna inkludera 

fler sätt att positionera sig – exempelvis med sålda vaggor och strutar – för att minska sin risk en 

aning. Den sortens undersökningar har gjorts på amerikanska marknaden och har visat sig lönsam. 

[4]  
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7. Bilagor 

7.1 Priser på optioner 
Datum Tid Serie Ask  Bid Källa: 

2017-01-23 09:17 OMXS30N1515 21,50 - 23,00 Infront Handelssystem 

2017-01-24 09:31 OMXS30N1510 23,25 - 24,00 Infront Handelssystem 

2017-01-25 09:32 OMXS30N1540 21,75 - 22,75 Infront Handelssystem 

2017-01-26 09:10 OMXS30N1555 19,75 - 20,50 Infront Handelssystem 

2017-01-27 09:13 OMXS30N1550 18,75 - 19,50 Infront Handelssystem 

2017-01-30 13:35 OMXS30N1530 18,00 - 18,75 Infront Handelssystem 

2017-02-01 09:30 OMXS30N1550 17,00 - 17,50 Infront Handelssystem 

2017-02-02 10:19 OMXS30N1550 17,00 - 17,50 Infront Handelssystem 

2017-02-03 10:06 OMXS30N1555 15,00 - 15,50 Infront Handelssystem 

2017-02-06 09:15 OMXS30N1550 13,25 - 13,75 Infront Handelssystem 

2017-02-07 09:25 OMXS30N1550 13,00 - 13,50 Infront Handelssystem 

2017-02-08 10:04 OMXS30N1545 13,25 - 13,75 Infront Handelssystem 

2017-02-09 09:16 OMXS30N1555 11,00 - 11,50 Infront Handelssystem 

2017-02-10 09:22 OMXS30N1570 11,00 - 11,75 Infront Handelssystem 

2017-02-15 09:49 OMXS30N1575 6,25 - 6,50 Infront Handelssystem 

2017-02-16 09:10 OMXS30N1575 4,75 - 5,25 Infront Handelssystem 

2017-02-20 09:31 OMXS30O1580 25,25 - 26,25 Infront Handelssystem 

2017-02-21 10:14 OMXS30O1580 24,50 - 25,25 Infront Handelssystem 

2017-02-22 09:42 OMXS30O1590 23,25 - 24,00 Infront Handelssystem 

2017-02-23 10:58 OMXS30O1590 21,50 - 22,25 Infront Handelssystem 

2017-02-24 09:16 OMXS30O1585 21,25 - 22,00 Infront Handelssystem 

2017-02-27 09:31 OMXS30O1565 22,50 - 23,25 Infront Handelssystem 

2017-02-28 09:11 OMXS30O1570 23,50 - 24,25 Infront Handelssystem 

2017-03-01 10:32 OMXS30O1590 22,00 - 22,75 Infront Handelssystem 

2017-03-02 09:13 OMXS30O1590 20,75 - 21,50 Infront Handelssystem 

2017-03-03 09:37 OMXS30O1575 20,00 - 20,50 Infront Handelssystem 

2017-03-06 09:07 OMXS30O1570 19,00 - 20,25 Infront Handelssystem 

2017-03-07 09:45 OMXS30O1570 19,50 - 20,00 Infront Handelssystem 

2017-03-08 10:04 OMXS30O1575 14,00 - 14,75 Infront Handelssystem 

2017-03-09 10:08 OMXS30O1580 16,75 - 17,25 Infront Handelssystem 

2017-03-10 09:42 OMXS30O1595 16,00 - 16,75 Infront Handelssystem 

2017-03-13 09:06 OMXS30O1590 14,75 - 15,75 Infront Handelssystem 

2017-03-14 13:11 OMXS30O1580 14,75 - 15,75 Infront Handelssystem 

2017-03-15 09:25 OMXS30O1585 12,00 - 12,50 Infront Handelssystem 

2017-03-16 11:21 OMXS30O1600 8,75 - 9,50 Infront Handelssystem 

2017-03-20 10:48 OMXS30P1585 35,00 - 36,00 Infront Handelssystem 

2017-03-21 09:59 OMXS30P1575 35,50 - 36,50 Infront Handelssystem 

2017-03-27 11:16 OMXS30P1560 35,00 - 36,00 Infront Handelssystem 

2017-03-28 09:56 OMXS30P1570 31,50 - 32,50 Infront Handelssystem 

2017-03-29 09:27 OMXS30P1580 27,00 - 28,00 Infront Handelssystem 

2017-03-30 13:18 OMXS30P1575 24,25 - 25,25 Infront Handelssystem 

2017-03-31 09:49 OMXS30P1570 18,75 - 19,50 Infront Handelssystem 

2017-04-03 09:51 OMXS30P1585 18,75 - 19,25 Infront Handelssystem 
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2017-04-05 09:33 OMXS30P1565 17,50 - 18,00 Infront Handelssystem 

2017-04-06 09:06 OMXS30P1545 16,75 - 17,50 Infront Handelssystem 

2017-04-07 11:42 OMXS30P1560 15,00 - 15,50 Infront Handelssystem 

2017-04-10 10:30 OMXS30P1570 1300 - 13,50 Infront Handelssystem 

2017-04-11 09:15 OMXS30P1570 12,75 - 13,25 Infront Handelssystem 

2017-04-12 09:46 OMXS30P1585 11,00 - 11,50 Infront Handelssystem 

2017-04-18 12:08 OMXS30P1560 10,50 - 11,00 Infront Handelssystem 

2017-04-20 09:29 OMXS30P1570 6,00 - 7,00 Infront Handelssystem 
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7.2 Volymvägda snittkurser på OMXS30  
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