
 
 
 
 

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 303 
Fastighet och Finans Kandidatnivå, 15 hp 
Finans 

 

 
   
   Författare: 
Fredrik Langlet 
Fredrik Lilliehöök 

 
Stockholm 2015 

Handledare 
Inga-Lill Söderberg 
Nicolaus Lundahl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warranter och optioner – En prisjämförelse  
– En kvantitativ studie av hur avkastning och pris skiljer sig mellan warranter 
och optioner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

2 

Examensarbete 

 
  
  Titel: Warranter och optioner – En 
kvantitativ studie av hur avkastning och 
pris skiljer sig mellan warranter och 
optioner. 

 

Författare: Fredrik Langlet & Fredrik 
Lilliehöök 

 

Institution: Fastigheter och byggande  
Examensarbete: Kandidatnivå nummer 
303 

 

Handledare: Inga-Lill Söderberg & Nicolaus 
Lundahl 

 

Nyckelord: Warrant, option, prissättning, 
avkastning 

 

   
 
 
 
 

Sammanfattning 
Hävstångsprodukter på den finansiella marknaden har blivit en populär 
investeringsform bland investerare. Två av dessa produkter som kan användas för att få 
hävstång på investeringar är warranter och optioner. Dessa produkter liknar varandra 
men skiljer sig åt i pris och hur de handlas. En investerare i form av en småsparare är 
inte alltid påläst på hur dessa produkter prissätts och om det är någon skillnad i 
avkastningen mellan de två produkterna.  
 
För att orientera investerare i valet mellan warranter och optioner har en kvantitativ 
undersökning samt två intervjuer genomförts kring de två produkterna. Huvudsyftet är 
att kunna visa på om den ena produkten ger bättre avkastning än den andra och även 
studera vad som ligger till grund för prisskillnaden mellan produkterna. Den 
kvantitativa undersökningen baseras på åtta olika aktier som underliggande tillgång till 
warranter och optioner under fyra månader där data är hämtad från ett tradingprogram 
vid namn Infront. 
 
Med stöd av den kvantitativa undersökningen och de två intervjuer som har genomförts 
kan denna rapport visa att optioner nästintill ger dubbelt så hög avkastning som 
warranter, men också att spreaden är betydligt mindre i warranthandeln jämfört med 
optionshandeln. Rapporten visar även att den parameter som främst till grund för 
prisskillnaden mellan de två produkterna är volatiliteten.  
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1. Inledning 
 
 
Det finns olika produkter på den finansiella marknaden som en investerare kan använda 
sig av för att uppnå en så hög avkastning som möjligt på sin investering. Dessa 
produkter går under samlingsnamnet derivatinstrument. Ett derivatinstrument är ofta 
förenat med specifika händelser eller förutsättningar vid en viss tidpunkt i framtiden. 
Värdet på ett derivatinstrument är grundat på en underliggande tillgång så som aktier, 
index, valutor, råvaror eller räntor (Hull 2002, s.3). Två olika derivatinstrument är 
warranter och optioner. Rapporten behandlar dessa två produkter för att de är mycket 
lika i sin utformning, handlas i samma syfte och kan handlas hos alla finansinstitut. När 
en investerare skall ta en position i enighet med sin marknadstro vill denne uppnå en så 
hög avkastning som möjligt, det är därför viktigt att veta vad som påverkar avkastningen 
och värdeutvecklingen i produkten. Många småsparare som vill få denna 
hävstångseffekt är ofta inte pålästa kring produkterna och förstår inte hur 
prissättningen går till och de har svårt att veta vilken av produkterna som ger bäst 
avkastning. På marknaden är det inte uppenbart om någon av produkterna ger bättre 
avkastning än de andra. Rapporten innehåller en kvantitativ undersökning för att 
vägleda en investerare i valet mellan de två produkterna. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Warranter 

Handel med warranter är relativt nytt på den svenska börsen, de började handlas år 
1995 (www.nasdaqomxnordic.com). En warrant ger ägaren rätten men inte 
skyldigheten att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris på ett 
förutbestämt datum (Hull 2002, s.4). Det finns två olika typer av warranter som 
utfärdas, amerikanska warranter och europeiska warranter. Dessa två benämningar har 
inget med kontinenterna att göra, utan de skiljer sig åt på det vis att ägaren av en 
amerikansk warrant har rätten att lösa in warranten när som helst under löptiden, 
medan en ägare av en europeisk warrant endast kan lösa in warranten på förfallodagen 
(www.nasdaqomxnordic.com). Warranter handlas främst i spekulationssyfte med 
hävstång men dessa används även som ett verktyg för att hedga (minska risken) sin 
position. Den största delen i begreppet investerare består av privata småsparare. Stora 
emittenter, även kallade utfärdare, av denna produkt är tyska Commerzbank, franska 
BNP Paribas och franska Societet General. Även tre svenska storbanker, SEB, Nordea och 
Handelsbanken ger ut, emitterar, dessa produkter. Dock är inte dessa tre aktörer lika 
stora som de utländska (www.nasdaqomxnordic.com). 

 

 

http://www.nasdaqomxnordic.com/
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1.1.2 Optioner 

En option är ett avtal mellan två parter där köparen av en option har rätten, men inte 
skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris på 
ett förutbestämt datum (Hull 2002, s.179). År 1973 publicerade två forskare vid namn 
Fischer Black och Myron Scholes en vetenskaplig artikel där de härledde en partiell 
differentialekvation som bevisade hur en europeisk option skall prissättas (Black, 
Scholes, 1973). Denna ekvation har idag fått namnet Black-Scholes formeln och används 
av alla världens utställare vid prissättning av optioner.  
 
Publiceringen av denna artikel ledde till en avsevärd ökning i handel med optioner, där 
den första aktören som listade optioner var Chicago Board Options Exchange (Hull 
2002, s.6). Optioner har således handlas längre än vad warranter har. 1985 börjar 
handel med standardiserade optioner på Nasdaq OMX i Stockholm, denna får namnet 
Optionsmarknaden och förkortas OM (www.nasdaqomxnordic.com). Optioner används 
idag över hela världen, både i spekulationssyfte och hedgesyfte. Många stora 
institutionella investerare använder sig av optioner som ett hegdeverktyg för att 
balansera och neutralisera sina portföljer (Hull 2002, s.73). 
 
Optioner är i allmänhet förknippat med stora risker och att man kan förlora mer än vad 
man har satsat. Detta är förvisso sant men sätter man sig in i optionsmarknaden 
upptäcker man att det går att använda optioner för att minska risken i en portfölj. Av 
denna anledning kan utläsas, enligt figur 1, att handeln med warranter har minskat 
avsevärt med åren och under 2014 omsatte optionshandeln nästan sju gånger så mycket 
som warrantmarknaden (www.nasdaqomxnordic.com). Med en option kan du som 
investerare tjäna pengar på vilken typ av marknadssituation som helst, uppåtgående, 
nedåtgående och stillastående (Hull 2002, s.5). 
 
 

 
Figur 1. Omsättning Nasdaq 2003-2014. Källa: Nasdaq OMX 
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1.1.3 Prisskillnad 

Trots att warranter och optioner handlas på olika sätt på den svenska marknaden är de 
väldigt lika varandra till konstruktionen och handlas ofta i samma syfte, nämligen att 
uppnå en hävstångseffekt på investerat kapital. De följer dessutom samma 
prissättningsmodell och detta torde göra att priserna för de olika produkterna bör vara 
näst intill lika och ge ungefär likvärdig avkastning. Tittar man på den svenska 
marknaden finner man att warranter är högre prissatta än optioner, under samma 
förutsättningar på samma underliggande tillgång. En småsparare som vill investera i 
någon av de två produkterna behöver alltså betala mer för att investera i warranter än 
för optioner trots att de fungerar och handlas i samma syfte. 

1.2 Syfte/ Frågeställning 

Syftet med rapporten är att analysera varför prisskillnaden på warranter och optioner 
är så stor som den är samt visa avkastningsskillnaden mellan warranter och optioner. 
Rapporten har utgått från två olika frågeställningar som författarna vill ha svar på och 
kunna föra en diskussion kring. Dessa är: 
 

 Vad ligger till grund för prisskillnaden mellan warranter och optioner? 
 Hur påverkas investeraren av dessa prisskillnader rent avkastningsmässigt? 

1.3 Avgränsningar 

Warranter och optioner handlas på många börser världen över. För att studien inte skall 
bli för omfattande och för att data skall kunna samlas in på ett effektivt sätt har den 
begränsats till den svenska marknaden. Det är köpwarranter och köpoptioner som har 
studerats på grund av att studien skulle bli för omfattande om även säljwarranter och 
säljoptioner studerades.  

1.4 Rapportens utformning 

Rapporten inleds med att beskriva bakgrunden kring produkterna warranter och 
optioner. Efter det redogörs för syftet, frågeställningen, avgränsningar och definitioner 
för rapporten. Sedan följer en teoretisk fördjupning inom konstruktion och prissättning 
av warranter och optioner. Därpå framgår en beskrivning av den metod som används 
för att genomföra den kvantitativa undersökning och de två intervjuer som utförts. Det 
nästkommande avsnittet är resultatet där den kvantitativa undersökningen redovisas 
genom figurer med kommentarer och intervjuerna redovisas i en löpande text. 
Rapporten avslutas sedan med en diskussion kring det resultat som har framförts, kritik 
kring arbetet, förslag till framtida forskning och även en slutsats som anknyter till syftet.  
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1.5 Definitioner 

Rapporten innehåller olika begrepp som nödvändigtvis bör definieras för att läsaren 
skall förstå vad dessa begrepp står för. Vissa av dessa begrepp har vi som författare 
definierat själva utifrån våra avgränsningar med rapporten, andra har vi tagit hjälp av 
litteratur samt forskningsartiklar för att definiera. Nedan har ett av dessa begrepp 
definieras som anses vara viktigt för rapporten. Resterande begrepp redovisas i separat 
bilaga, se Bilaga 1.  
 
Investerare – Då syftet med rapporten är att titta på hur investerare påverkas av 
prissättningsskillnaden på warranter och optioner är det viktigt att detta begrepp 
definieras tydligt och klart. Majoriteten av de som handlar med warranter är 
privatpersoner med varierad inkomst, det vill säga småsparare. Privatpersoner som 
handlar med finansiella instrument handlar för sin egen räkning och inte åt någon firma 
eller aktör. Dessa privatpersoner handlar med mindre kvantiteter än vad institutionella 
investerare från företag gör. I följande text avser investerare att definieras enligt 
beskrivet ovan.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Warranter 

En warrant är en form av värdepapper inom derivatinstrument som kan liknas vid en 
option med likviditetsgaranti (Hull 2002, s.177). En warrant utfärdas av banker och 
fondkommissionärer, vanligen nämnda som emittenter. Warranter går att handla över 
börsen på samma sätt som aktier (Hull 2002, s.177). 
En warrant ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en 
underliggande tillgång (t.ex. en aktie eller ett index) till ett förutbestämt pris vid ett 
förutbestämt datum (www.nasdaqomxnordic.com). Dessa olika warranter har namnen 
köpwarrant och säljwarrant. I praktiken levereras inte några underliggande tillgångar 
på lösendagen, utan alla vinster avräknas kontant. Att en warrant är 
likviditetsgaranterad betyder att emittenten tar på sig skyldigheten att köpa tillbaka alla 
warranter som denne har emitterat, så att en innehavare av en warrant alltid kan sälja 
den till emittenten. 
 
Warranter handlas i paritet, vilket innebär att du som investerare måste köpa ett visst 
antal warranter för att få rätt till att köpa eller sälja en stycken av den underliggande 
tillgången. Är pariteten 100 måste du köpa 100 stycken warranter för att få rätten till att 
köpa eller sälja en underliggande tillgång på slutdagen (www.avanza.se). 
 
Ligger priset på den underliggande tillgången under det pris som är bestämt i en 
köpwarrant kommer den förfalla värdelös och du som innehavare av warranten förlorar 
hela summan du har köpt warranten för. Det beror på att du skulle kunna köpa den 
underliggande tillgången direkt på marknaden till ett lägre pris än vad du får köpa den 
till genom warranten (Hull 2002, s.177). 
 
En säljwarrant är motsatsen till en köpwarrant. Ligger priset på den underliggande 
tillgången över det pris som är bestämt i säljwarranten kommer den förfalla värdelös 
och du som innehavare av warranten förlorar hela summan du har köpt warranten för. 
Detta då du skulle kunna sälja den underliggande tillgången till ett högre pris direkt på 
marknaden än vad du kan sälja den för genom warranten (Hull 2002, s.177). 
 
Har warranten något värde kallas det att den är ”in-the-money” har den inte något värde 
kallas det ”out-of-the-money”. Ligger värdet på den underliggande tillgången exakt på 
lösenpriset för warranten, oberoende om det är en köp- eller säljwarrant, kallas det ”at-
the-money” (www.avanza.se). 
 
På slutdagen för warranten, lösendagen, sker en kontantinlösen om warranten ligger in-
the-money eller at-the-money. Detta innebär att emittenten betalar ut det som 
warranten är värd till dig som innehavare i kontanter. Det medför att du som 
investerare får mellanskillnaden mellan lösenpriset och priset på den underliggande 
tillgången på slutdagen. Det sker ingen praktisk leverans av den underliggande 
tillgången som warranten var baserad på (www.nasdaqomxnordic.com). 
 
 

http://www.nasdaqomxnordic.com/
http://www.avanza.se/
http://www.nasdaqomxnordic.com/
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2.1.1 Vad krävs för handel med en warrant och vem får handla med produkten? 

Handel med en warrant är väldigt likt handel med aktier, du som investerare behöver 
inga speciella avtal eller godkännande för att handla (www.avanza.se). Alla som har ett 
konto hos en bank där man kan handla med värdepapper kan handla med warranter. 
Avgiftsmässigt tillkommer ett courtage, en avgift för handel som tas ut av banken vid 
både köp och sälj, men inga andra avgifter. Du som investerare kan således handla med 
dessa produkter direkt utan att behöva läsa eller sätta dig in i hur produkten fungerar 
(www.avanza.se). 

2.2 Optioner 

En option är, till skillnad från warranter, inte ett värdepapper, utan ett avtal mellan en 
optionssäljare och en optionsinnehavare. Den som köper en option, köper i och med 
avtalet rätten, men inte skyldigheten, att i framtiden på ett bestämt datum, 
lösendatumet, köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris, 
lösenpriset (Hull 2002, s.4). Vid köp av optioner betalas en optionspremie till 
optionssäljaren som också benämns som utställaren. Eftersom utställaren bär en risk i 
och med att denne har skyldigheten att sälja eller köpa en underliggande tillgång av 
köparen, erhålls denna premie som en slags riskpremie (Hull 2002, s.5). Utställaren 
riskerar att köparen löser in optionen, det vill säga använder sig av den och att den 
underliggande tillgången då ur utställarens synvinkel kan köpas eller säljas för ett bättre 
pris än marknadspriset (www.nasdagomxnordic.com). 
 
Det finns i regel tre typer av optioner, amerikansk, europeisk och asiatisk (Hull 2002, 
s.399). Av dessa tre är det två som handlas standardiserat via OMX i Stockholm, 
amerikanska och europeiska (Hull 2002, s. 4), (www.nasdagomxnordic.com). En 
amerikansk option innebär att du som ägare av optionen kan välja att lösa in den mot 
utställaren när som helst innan slutdagen. En europeisk option kan du som ägare av 
optionen endast lösa in optionen på den förutbestämda slutdagen. En asiatisk option 
innebär att slutpriset på slutdagen för optionen bestäms av ett medelvärde vid olika 
tidpunkter för den underliggande tillgången (Hull 2002, s.397-399). 

2.2.1 Vad krävs för handel med en option och vem får handla med produkten? 

För att kunna handla med optioner måste kunden skriva ut, signera och skicka in ett 
antal blanketter till banken man har värdepapperskonto hos. Till att börja med måste 
kunden ha en godkänd kredit på sitt konto där kunden handlar med värdepapper. Vid 
ansökan om kredit ingår även att fylla i ett förfogandeavtal. Man måste också fylla i och 
skicka in ett OM-avtal, optionsavtal och ramavtal för värdepapperslån till den bank man 
har sitt värdepapperskonto hos (www.avanza.se).  
Kreditavtalet ger kunden rätt att låna pengar av banken mot säkerheter i form av 
värdepapper, förfogandeavtalet ger banken rätt att vid eventuell överbelåning, kund 
lånar mer än vad den har rätt till, sälja av värdepapper från kundens depå då skulden till 
banken skall återbetalas (www.avanza.se). 
 
Då handel med optioner sker på en plattform hos Nasdaq OMX krävs ett OM-avtal för att 
kunden skall kunna handla där. Optionsavtalet är ett kontrakt som säger att du som 
kund förstår villkoren och riskerna vid handel med optioner 

http://www.avanza.se/
http://www.avanza.se/
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(www.nasdaqomxnordic.com). Ramavtalet för värdepapperslån är ett förtydligande av 
kredit- och förfogandeavtalet. Kunden får genom detta ramavtal återigen godkänna att 
de förstår vad åtagandena med en kredit innebär (www.avanza.se). 
 
Av de fem avtal som måste skickas in till banken för godkännande är kreditavtalet 
avgörande. Får kunden avslag på sin kreditansökan kommer kunden inte kunna handla 
med optioner (www.avanza.se). De fyra övriga avtalen som skickas in godkännes direkt 
om krediten godkännes. När en bank tar ställning till huruvida de skall godkänna en 
kreditansökan eller inte, tittar de främst på inkomsten som den sökande har deklarerat. 
Detta betyder att inte vem som helst kan börja handla med optioner, utan det ställs krav 
på kunder som vill handla med optioner i form av inkomst (www.avanza.se). 
 
Avgiftsmässigt tar banken ut avgifter och Nasdaq OMX tar ut clearingavgifter vid handel 
med optioner. Banken tar ut courtage vid varje köp -och säljtransaktion och Nasdaq 
OMX tar ut clearingavgifter per kontrakt investeraren handlar. Avgifterna för att handla 
med optioner är högre än vid handel med warranter, se tabell 1 (www.avanza.se). 
 

Nedan redovisas transaktionskostnaderna hos olika finansinstitut samt clearingavgifter 

från Nasdaq OMX där det är möjligt att handa med warranter och optioner. Courtaget är 

beräknat utifrån en investering på 10 000 SEK. Redovisade courtage gäller per 

transaktion, det kostar ett courtage per köp och ett courtage per sälj. Uppgifterna har 

hämtats från respektive finansinstituts hemsida samt Nasdaq OMX. 

 

 

 
Tabell 1. Transaktionskostnader olika finansinstitut. Källa: Finansinstitutens hemsidor 2015-05-
12 

 

 
Tabell 2. Clearingavgifter OMX. Källa: Avanza.se 2015-05-03 

 

http://www.nasdaqomxnordic.com/
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2.3 Faktorer som påverkar warranter och optioners värden 

Det finns sex faktorer som påverkar värdet på warranter och optioner. Dessa sex värden 
är enligt Hull (2002, s.182): 

 Underliggande tillgångens värde 
 Lösenpriset 
 Löptid  
 Den riskfria räntan 
 Utdelningar under löptiden 
 Volatiliteten 

2.3.1 Underliggande tillgångens värde 

Ju närmare lösenpriset en underliggande tillgång ligger, desto högre pris kommer 
warranten eller optionen att ha eftersom det är stor sannolikhet att warranten eller 
optionen kommer vara in-the-money på lösendagen. Denna riskparameter brukar 
betecknas vid namnet delta och visar risken mot prisförändringar i warranten eller 
optionen. Detta betyder att vissa warranter och optioner inte rör sig lika mycket mot 
den underliggande tillgången just för att deltat skiljer sig mellan olika warranter och 
optioner. Om deltat är 70 betyder det att för varje krona den underliggande tillgången 
ökar kommer warranter och optionen öka med 70 öre. Delta är inte en konstant 
parameter, utan den rör sig när priset på den underliggande tillgången ändras. Det finns 
även ett mått som visar hur mycket delta rör sig, denna riskparameter går under namnet 
gamma (Hull 2002, s.228). 

2.3.2 Lösenpriset 
Ett förutbestämt pris för den underliggande tillgången som måste uppnås på slutdagen 
för att det skall finnas något värde i warranten eller optionen (Hull 2002, s.182-183). 

2.3.3 Löptid 

Priset på en warrant eller option korrelerar med tiden kvar tills slutdagen för respektive 
produkt. Ju längre det är kvar till slutdagen desto högre blir priset på warranten eller 
optionen. Detta för att det är större sannolikhet att lösenpriset uppnås när det är långt 
kvar till lösendagen. Detta brukas under namnet att varje warrant och option har ett 
”tidsvärde” som är inräknat i priset. Allt annat lika kommer warranten och optionens 
värde att minska ju närmare slutdagen man kommer (Hull 2002, s.183). 

2.3.4 Riskfria räntan  

Den riskfria räntan är den ränta en investerare kan få utan att ta någon risk. Ofta 
används 5-åriga statsobligationer, som referens (Hull 2002, s.44). Hög riskfri ränta gör 
att priset på warranter och optioner ökar (Hull 2002, s.184-185). 

2.3.5 Utdelningar under löptiden 

Eventuella utdelningar från den underliggande tillgången påverkar en köpwarrant och 
en köpoption negativt och en säljwarrant och säljoption positivt. Detta då priset på den 
underliggande tillgången tenderar att sjunka när det sker en utdelning.  
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Ett lägre pris på underliggande tillgången gör det mindre sannolikt att en köpwarrant 
eller köpoption skall nå lösenpriset och priset sjunker på warranten eller optionen. Det 
motsatta gäller för säljwarranter och säljoptioner, priset på den underliggande sjunker 
vid en utdelning vilket gör det mer sannolikt för säljwarranten och säljoptionen att nå 
lösenpriset. Köpwarranter och köpoptioner är negativt korrelerade till storleken på 
utdelningar medan säljwarranter och säljoptioner är positivt korrelerade (Hull 2002, 
s.185). 

2.3.6 Volatiliteten 

Volatilitet är ett mått på hur mycket den underliggande tillgångens värde förändras upp 
och ner. En hög volatilitet ger ett högre pris på warranten och optionen. Förväntar sig en 
investerare en hög volatilitet är det större chans att den underliggande tillgången når 
upp till lösenpriset och investeraren är villig att betala mer för warranten eller optionen  
(Hull 2002, s.184). 
 
Volatiliteten är en parameter som är väldigt svår att bestämma då det inte finns något 
mått som kan användas. Här får man använda sig av olika metoder för att estimera 
volatiliteten. Antigen tittar man på en historisk volatilitet och försöker göra en 
bedömning av den för att förutspå den framtida volatiliteten, eller så tittar man på andra 
optioner eller warranter på marknaden och räknar ut den implicita volatiliteten med 
hjälp av B&S formeln (Hull 2002, s.237, s.183). I Yu, Shing (2002) har de konstaterat att 
den bästa metoden för att ta fram volatiliteten är genom att beräkna den implicita 
volatiliteten med hjälp av B&S formeln. 

2.4 Black & Scholes modellen (B&S) 

För att få fram ett pris på derivat, främst optioner, används sedan slutet på 1980 talet en 
formel som är framtagen av de amerikanska ekonomerna Fischer Black och Myron 
Scholes (Black, Scholes, 1973). Formeln bygger på de fem parametrar som beskrevs i 
avsnittet ovan; underliggande tillgångens värde, lösenpris, löptid, riskfria räntan och 
volatiliteten. Grundformeln för prissättningen är byggd på att det inte sker några 
utdelningar i den underliggande tillgången (Hull 2002, s.239), (Black, Scholes 1973). 
Denna formel används vid prissättning av såväl warranter som optioner. Black och 
Scholes tog fram denna formel för att en investerare skulle kunna hedga sitt innehav 
genom långa eller korta kontrakt, beroende på framtida marknadstro (Black, 1989). 
 
När B&S formel appliceras på warranter och optioner är alla parametrar kända utom 
volatiliteten. Formeln kan användas till att räkna fram den volatilitet som marknaden 
anser är rätt vid en viss tidpunkt. Vid prissättning av optioner använder sig utställaren 
av den framräknade volatiliteten. Emittenten som prissätter warranter använder sig 
ofta av en högre volatilitet än den framräknade (Horst, Veld, 2003) 
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De parametrar som ingår i B&S formel är: 
 

 Underliggande tillgången värde 
 Lösenpris 
 Löptid 
 Riskfria räntan 
 Volatiliteten  

 
 
Något som bör tas i åtanke är att utdelningar, som påverkar priset på en warrant och 
option, inte tas med i B&S formel. 
 
Black & Scholes formel är utformad på följande sätt och det värde som räknas fram 
kallas marknadsvärde (Hull 2002, s.233-234), (Black, Scholes, 1973). 

   C = S0 N(d1) – Ke
-rT 

N(d2)   

Teckenförklaring: 

C = Värde på köpoption/-warrant 
S0 =  Priset på underliggande tillgången 
K =  Lösenpriset för optionen/warranten 
r =  Riskfria räntan 
T =  Duration 
σ = Volatilitet 
N(d) = Värdet av den ackumulerade normal densitetsfunktionen 

 

d1 = 
ln(

𝑆0

𝐾
)+ (𝑟+

𝜎2

2
)𝑇

𝜎√𝑇
 

d2 = 𝜎√𝑇 

2.5 Beteckningar för warranter och optioner 

2.5.1 Warranter 

Warranter har olika kortnamn för att kunna identifieras snabbt och smidigt, nedan följer 
exempel på ett kortnamn samt en beskrivning av vad varje bokstav och siffra står för i 
namnet (www.nasdaqomxnordic.com). 
 
Exempel: NDA5E 100SHB  
 
NDA – Namnet på den underliggande tillgången, i detta exempel Nordea. 
5E – Det år och den månad warranten förfaller till lösen, i detta exempel maj 2015. 
100 – Lösenpriset på warranten, i detta exempel 100. 
SHB - Utställaren av warranten, i detta exempel Svenska Handelsbanken. 
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2.5.2 Optioner 

Optioner har på samma sätt som warranter olika kortnamn för att snabbt kunna 
identifiera och hitta dem snabbt och smidigt (avanza.se). Utformandet är mer eller 
mindre detsamma med den skillnaden att optioner inte anger någon utställare i 
kortnamnet. Ett exempel på en options kortnamn tillsammans med förklaringar till varje 
siffra och bokstav följer nedan (www.nasdaqomxnordic.com). 
 
Exempel: ELUXB5L200 
 
ELUXB – Namnet på den underliggande tillgången, i detta exempel Electrolux B aktie. 
5L – Det år och den månad optionen förfaller till lösen, i detta exempel december 2015. 
200 – Lösenpriset på optionen, i detta exempel 200.  
 
De exempel ovan illustrerar en köpwarrant och en köpoption och utgår då från den 
vänstra tabellen nedan vid beskrivning av lösenmånaden. Hade det handlat om en 
säljwarrant och en säljoption utgår man från den högra tabellen nedan för att beskriva 
lösenmånaden.  

 

Köpwarrant/köpoption  Säljwarrant/säljoption 

A januari    M januari 

B februari    N februari 

C mars    O mars 

D april    P april 

E maj    Q maj 

F juni    R juni 

G juli    S juli 

H augusti    T augusti 

I september    U september 

J oktober    V oktober 

K november    W november 

L december    X december 

2.6 Inlösenförfarandet 

2.6.1 Warranter 

När en warrant skall lösas in på slutdagen är det emittenten av warranten som sätter 
slutpriset. Olika emittenter använder sig av olika tillvägagångssätt för att sätta slutpriset 
på warranten. Det majoriteten av alla emittenter har gemensamt är att de använder sig 
av grundprincipen för en asiatisk option (Hull 2002, s.177).  

http://www.nasdaqomxnordic.com/
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Vid prissättningen av en asiatisk option används ett medelvärde vid olika tidpunkter av 
den underliggande tillgångens värde för att sätta slutpriset på warranten.  

2.6.2 Optioner 

Att utnyttja sin rättighet i optionen och få den underliggande tillgången levererad under 
löptiden eller på slutdagen kallas att begära lösen av optionen 
(www.nasdaqomxnordic.com). Innehar investeraren en amerikansk option kan denna 
lösas in när som helst under löptiden, har investeraren en europeisk option kan den 
endast lösas in på slutdagen. Vanligast att är att innehavaren av en amerikansk option 
kontaktar sin mäklare under löptiden för att påkalla lösen. En innehavare av en 
europeisk- eller amerikanskoption som är in-the-money eller at-the-money på slutdagen 
behöver inte göra någonting för att påkalla lösen, det sker automatiskt. Detta gäller för 
optioner med aktier som underliggande tillgång, så kallade aktieoptioner. Är det ett 
index som är den underliggande tillgången, så kallade indexoptioner, är det automatisk 
kontantavräkning som gäller på slutdagen (www.nasdaqomxnordic.com). 

2.7 Befintlig teori 

Det finns många vetenskapliga artiklar och gamla examensarbeten som berör ämnet för 
denna rapport. Alla artiklar och examensarbeten behandlar warranter och optioner men 
är skrivna utifrån olika frågeställningar och syften. För att få en samlad bild av vad som 
skrivits kring warranter och optioner har några av dessa artiklar och arbeten valts ut 
och studerats noggrannare. Detta för att få en bredare bild av vad som redan finns 
skrivit på området men också för att kunna se skillnader och likheter i de slutsatser som 
publicerade artiklar kommit fram till i jämförelse med denna rapport.  
 
Den artikel som liknar denna rapport mest både vad det gäller tillvägagångssätt och 
upplägg är Zhang och Li (2011). I denna artikel har författarna utfört en stor kvantitativ 
undersökning för att få svar på varför warranter tenderar att vara högre prissatta än 
optioner trots att de har samma lösenpris och lösendag. Författarna har också ställt sig 
frågan varför båda produkterna finns att handla på marknaden eftersom de är så lika 
varandra och ofta handlas i samma syfte. De anser att det billigaste alternativet borde 
vara det givna valet för en rationell investerare. Undersökningen har gjorts på data från 
Hong Kongs Index som underliggande tillgång och data har samlats in från 2002 till 
2007. Studien är väl genomförd och författarna har tagit stor hänsyn till många 
kringliggande faktorer som kan påverka priserna på warranter och optioner. Exempel 
på dessa kringliggande faktorer är hur lång löptiden är, vilken likviditet som 
produkterna har, om det är en köpwarrant/köpoption eller säljwarrant/säljoption samt 
hur stor spread det är mellan köp och sälj sidan för de olika produkterna.  
Resultatet visar att warranter, på grund av låga spreadar och hög likviditet, är mer 
attraktivare på marknaden än vad optioner är.  
 
I slutsatsen beskrivs att eftersom warranter handlas mer frekvent på marknaden varje 
dag på grund av att de finns fler köpare och säljare kan ett högre pris tas ut. Författarna 
betonar att det avkastningsmässigt för en investerare beror väldigt mycket på hur länge 
en investerare planerar att hålla sin produkt. Skall investeraren hålla produkten under 
en längre tid ger optionen en bättre avkastning.  

http://www.nasdaqomxnordic.com/utbildning/optionerochterminer/hurrealiserarjagvinsterochforlusterioptioner
http://www.nasdaqomxnordic.com/utbildning/optionerochterminer/hurrealiserarjagvinsterochforlusterioptioner
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Skall investeraren däremot hålla den i några dagar, alternativt någon vecka, ger 
warranten bättre avkastning. Med stöd av föregående mening konstaterar de även att 
det är anledningen till varför båda produkterna finns på marknaden, vissa investerare 
vill försöka tjäna pengar snabbt medan andra kan tänka sig att hålla produkten under en 
längre tid för att få en bättre avkastning.  
 
En rapport som även har studerats är Prissättningsstrategi – En kvantitativ studie av 
warrantens implicita volatilitet, Lindgren och Nilsson (2008) här skiljer sig syftet och 
frågeställningen mer från denna rapport och Zhang och Li (2011). Författarna har, 
istället för att jämföra warranter med optioner, valt att titta på emittenterna av 
warranter på den svenska marknaden. Deras frågeställning är om emittenterna på den 
svenska marknaden har en individuell prissättningsstrategi vad det gäller den implicita 
volatiliteten i Black and Scholes formeln när de sätter sina priser.  
 
Återigen har författarna likt, Zhang och Li (2011) valt att göra en kvantitativ 
undersökning. Undersökningen är uppbyggd på det viset att författarna valt ut 
köpwarranter med samma underliggande tillgång, lösendag och lösenpris men med 
olika emittenter. De har jämfört prissättningen på warranterna under en 
tvåmånadersperiod och undersökt om utvecklingen för priserna följer något särskilt 
mönster. För att sedan kunna dra en slutsats har resultatet jämförts med en uppställd 
nollhypotes, ”Alla emittenter har olika implicit volatilitet”. Slutsatsen som dragits av 
undersökningen är att alla emittenter har olika typer av prissättningsstrategier då 
nollhypotesen gått att förkasta i 86 % av fallen. Författarna anser dock att för att styrka 
sitt resultat mer ordentligt skulle en större undersökning behöva göras. 
 
Behavioral preferences for individual securities: the case for call warrants and call 
options. Horst och Veld (2003) har skrivit en artikel som ger läsaren en insyn kring 
warranters övervärdering i förhållande till optioner och orsakerna till detta. Författarna 
har även här gjort en kvantitativ undersökning för att kunna konstatera att warranter, 
under de första fem dagarna är upp till 30 % övervärderade i förhållande till optioner. 
Jämförelsen har gjorts på den Nederländska marknaden och bara köpoptioner och 
köpwarranter har studerats.  Slutsatsen som dragits är att transaktionskostnader är en 
av anledningarna till överprissättningen men att också mänskliga preferenser spelar en 
stor roll när priserna sätts.  
 
Även artikeln Are derivative warrants overpriced, Fung coh Zengs  (2012) har studerats. 
Här vill författarna likt rubrikens titel titta på om warranter är överprissatta på 
marknaden. Återigen har en kvantitativ undersökning gjorts med Hong Kong Index som 
underliggande tillgång och författarna har studerat både köpwarranter, köpoptioner, 
säljwarranter och säljoptioner. Författarna har valt att titta på och jämföra den 
historiska volatiliteten med den implicita volatiliteten. Detta för att försöka förstå om 
den implicita volatiliteten följer den historiska volatilitetens linje och på så vis om 
warranterna och optionerna är effektivt prissatta. Med andra ord är rapporten skriven 
ur en vinkel där författarna vet att warranter är dyrare än optioner. Frågan de ställer sig 
är snarare om de verkligen är överprissatta i förhållande till hur de varit prissatta 
historiskt sett. Slutsatsen och summeringen av rapporten är att den implicita 
volatiliteten följer den historiska volatilitetens linje och därför ska de optioner och 
warranter som ligger at the money anses vara effektivt prissatta på marknaden.  
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

Rapporten grundar sig på information som har hämtats via intervjuer, vetenskapliga 
artiklar samt litteratur. De intervjuer som har genomförts grundar sig på ett antal frågor 
som ställdes till de två intervjupersonerna. Den ena intervjun hölls via telefon och 
spelades in, den andra via e-post. Enligt Denscombe (2009, s.247) kan intervjuer i sin 
enklaste form bestå av personliga intervjuer och e-post korrespondens där den 
personliga intervjun kan spelas in för att lättare kunna återkoppla till vad 
intervjupersonen svarade (Denscombe, 2009, s.259). Vidare skriver Denscombe (2009, 
s.233) att det finns olika typer av intervjuer beroende på hur strukturerade de är. Den 
struktur som användes vid intervjuerna i denna rapport kallar Denscombe (2009, s.234) 
för semistrukturerade intervjuer. Med det menas att det finns färdiga frågor som 
intervjupersonen skall svara på men det kan under intervjuns uppstå följdfrågor som 
kan besvaras.  
 
Den kvantitativa undersökning som har genomförts innefattar 14 olika warranter och 
optioner på åtta underliggande tillgångar på den svenska marknaden under en 
fyramånadersperiod. I undersökningen samlades stängningskurser för köpsidan in på 
de 14 olika underliggande tillgångarna.  

3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Intervjuer 

Två intervjuer har kunnat genomföras med två olika representanter från två av de 
svenska storbankerna. Personerna som har intervjuats är kunniga inom området och 
arbetar i dagsläget med warranter och optioner på den finansiella marknaden. En av 
intervjuerna har gjorts via mail då det har varit enklare rent schemamässigt för den 
berörda personen att svara på mail än att boka ett möte och träffas. Den andra intervjun 
hölls över telefon. Personen som svarade på mail var Gustaf Hamilton på Nordea 
Markets. Gustaf jobbar som Senior Sales Manager och är ansvarig för alla börshandlade 
produkter på den svenska marknaden. Den andra personen som intervjuades över 
telefon är en sakkunnig person på området och som jobbar med warranter men vill vara 
anonym i denna rapport. Denna person kommer att nämnas som Intervjuperson 1 i 
denna rapport och den bank där Intervjuperson 1 jobbar på kommer benämnas som 
Bank 1. Personerna har fått svara på åtta frågor vardera och samma åtta frågor har 
ställts till de två personer som blivit intervjuade, detta för att lättare kunna jämföra 
svaren.  
 
Frågorna fokuserar på bankens warrantavdelning, hur prissättningen av warranter och 
optioner går till och hur inlösningsförfarandet av warranter går till, se Bilaga 2 för 
exakta frågor.  



 
  

 

19 

Utformningen av frågorna har gjorts för att få ett så bra underlag som möjligt för att 
kunna besvara frågeställningen men också för att få en uppfattning om det finns en 
generell metod som de svenska bankerna följer vid både prissättningen och 
inlösningsförfarandet av warranter eller om det skiljer sig mycket beroende på vilken 
bank konsumenten vänder sig till.  
 
Gustaf och Intervjuperson 1 har tillfrågats om de kunde svara på dessa frågor för att de 
besitter stora kunskaper om produkterna, både hur de är uppbyggda och prissätts och 
även hur de kan användas på rätt sätt.  

3.2.2 Kvantitativ undersökning 

En kvantitativ undersökning har genomförts för att kunna avgöra om det är det någon 
avkastningsskillnad mellan warranter och optioner. I undersökningen studerades 
prisutvecklingen, prisskillnad och hur stor skillnad i spread är det mellan de olika 
produkterna. För att kunna genomföra undersökningen har stängningskurser för de två 
produkterna hämtats från programmet Online Trader som är ett tradingprogram från 
företaget Infront AS. Avanza Banks internethemsida har även använts för att kunna välja 
ut warranter och optioner med samma lösenpris, löptid och underliggande tillgång. 
Genomförandet har gått till så att olika utvalda optioner och warranter har jämförts mot 
varandra för att se om det är någon divergens i avkastning. Jämförelsen har gjorts på 
köpkursen för de båda produkterna men säljsidan har även noterats för att kunna 
beräkna spreaden. Tidsperioden för undersökningen har satts från 2015-01-02 till 
2015-04-30 och antalet observationer som gjorts under dessa dagar kan summeras till 
14 stycken. Beräkning av avkastning har gjorts med följande formel där prisskillnaden 
har noteras i början och slutet av löptiden:  
 

A=(PS-PB)/PB  
 

A=Avkastning i procent 
PS=Priset vid löptidens slut  
PB=Priset vid löptidens början  

 
 
Alla undersökningar som gjorts bygger på dessa underliggande tillgångar: 
 

 Electrolux B   
 Ericsson B   
 Investor B 
 Lundin Petroleum 

 Nordea Bank 
 Sandvik 
 Tele2 B 
 Volvo B



 

 
   
    

Att denna undersökning är baserad på de ställda köpkurserna beror på att det är 
intressant att titta på vilket pris en investerare får om denna skulle ta sig ur en position. 
Undersökningen bygger på att investeraren redan har produkten i sin portfölj och vill 
sälja den.  
 
En del av undersökningen involverar spreaden för både warranter och optioner. Detta 
är en faktor som kan spela stor roll för en investerare då den kan få svårt att sälja sitt 
innehav till ett pris som inte avviker från mitten av spreaden. 
 
Volatilitet är även något som har studerats på produkterna. Som beskrivet tidigare 
under Black & Scholesavsnittet är denna variabel viktig vid prissättningen då det är den 
variabel som kan ändras i formeln.  
 
Volatiliteten har räknats ut på de undersökta warranterna och optionerna med hjälp av 
traderprogrammet Online Trader (www.goinfront.com). Där har löptid, lösenpris, 
underliggande tillgång, riskfria räntan och priset på warranten/optionen matas in och 
programmet har då räknat ut volatiliteten för varje individuell produkt. 

3.2.3 Urval av underliggande tillgångar 

Urvalet av de underliggande tillgångar som användas har gjorts med hänsyn till vilka 
underliggande tillgångar som det är möjligt för en småsparare att handla optioner och 
warranter på. Sedan har underliggande tillgångar valts ut så att samma lösenpris, löptid 
och lösendag funnits för både warranterna och optionerna, detta för att göra 
jämförelsen lättare och få ett mer rättvisande resultat.  
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4. Resultat 

4.1 Resultat av undersökning och intervjuer 

Resultatet består av: 
 Resultatet från intervjuerna. 
 Figurer som visar prissättningen för optioner och warranter med samma 

underliggande tillgång, samma lösendag och samma lösenpris. 
 Vilken av de olika produkterna som ger bäst avkastning för en småsparare vid 

lika stort investerat kapital. 
 Tabell för spread och volatilitet för de två produkterna. 

4.2 Intervjuer  

Enligt båda intervjupersonerna finns det ingen avgränsad warrantavdelning på 
respektive bank utan warranter ligger inom en avdelning som kallas börshandlade 
produkter. På Nordea är det uppdelat på tre olika tradingteam som täcker marknaden 
globalt. Exakt antal anställa som jobbar i dessa tradingteam fick vi inte svar på. På Bank 
1 är de sex personer som jobbar och handlar med warranter.  
 
När det gällde omsättningen av warranter hänvisades svaret till statistik som Nasdaq 
ger ut. Enligt den statistiken omsatte Nordea ungefär 320 miljoner och Bank 1 ca 805 
miljoner under 2014. Vid en jämförelse mellan optioner och warranter omsattes 
optioner ungefär sju gånger så mycket som warranter under år 2014 
(nasdaqomxnordic.com). Nordea har haft sin verksamhet i mer än 10 år, exakt årtal 
angavs ej i svaret. Bank 1 har haft sin verksamhet igång sedan tidigt 90-tal. 
 
Båda bankerna använder sig av Black & Scholes vid prissättning av warranter, men har 
lite egna antaganden i formeln som gör att warranterna prissätts lite annorlunda mellan 
bankerna. Vid frågan om de prissätter optioner på samma sätt som warranter svarar 
Gustaf på Nordea att det beror lite på vilken typ av option och warrant som prissätts, 
men grunden är Black & Scholes formeln. Intervjuperson 1 säger att de använder sig av 
Black & Scholes, alltså samma som vid prissättning av warranter. Följdfrågan på detta 
blev då varför det finns en prisskillnad i produkterna om de prissätts enligt samma 
formel. Frågan om vilka parametrar som ändras för att få en prisskillnad ställdes också. 
Gustaf på Nordea svarar här att alla parametrar i modellen kan skilja sig åt mellan två 
produkter. Lösenpris, löptid, ränta, multiplikator, volatilitet eller underliggande tillgång. 
I fallet med warranter kan även fastställelseperioden (asiatperioden) variera. 
Intervjuperson 1 lade vikt vid att det är volymen på marknaden som är viktig för 
prissättningen. Handlas en warrant mycket kommer priset att förändras utav 
utställaren. För att få ett mer specifikt svar på vilka parametrar som kan ligga till grund 
för prisskillnaden mellan produkterna ställdes en fråga mer specifikt kring vad som kan 
ändras av emittenten på warranten. Enligt Gustaf på Nordea ändras parametrar för att 
återspegla vad emittenten tror efterfrågas av kunder. Här kan förväntningar på framtida 
volatilitet sättas olika som kan påverka priset på warranter.  
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Intervjuperson 1 kunde inte gå in exakt på vilka parametrar som ändras vid olika 
prissättningar. Dock kunde personen säga att framtida volatilitet kan påverka 
prissättningen. Enligt både Gustaf och Intervjuperson 1 finns det fasta priser för att ha 
produkter ute på börsen men det finns inte några avgifter för att kvotera om priserna på 
warranter. 
 
Intervjun riktade in sig mer på warranter och frågan om varför en fastställelseperiod 
används frågades. Gustaf och Intervjuperson 1 säger att om en warrant går till lösen 
sätts slutkursen genom ett genomsnitt av stängningspriser för den underliggande 
tillgången. Detta görs för att minska pin-risken på slutdagen. Pin-risken är så kallad 
binär, antingen är warranten värd något eller inget alls.  
 
Till sist tillfrågades de intervjuade om en egen reflektion och åsikt angående eventuell 
avkastningsskillnad mellan warranter och optioner med samma slutpris, slutdag och 
underliggande tillgång. Enligt Gustaf är spreaden är oftast mindre i warrantmarknaden, 
men man betalar en premie i högre volatilitet. Gustaf säger även att om man säljer innan 
lösendagen kan warranter vara mer lönsamt. 
Intervjuperson 1 tvekar lite om vilken produkt som ger bäst avkastning. Men tycker det 
är viktigt att titta på både likviditeten och hur stor spreaden är i den produkt man väljer 
att investera i för att kunna netta sin position när man väl vill sälja.  

4.3 Resultat av undersökning 

Nedan visas figurer för utvecklingen i warrant och optionspriserna och till varje figur 
följer en förklarande text för att läsaren ska få en tydlig bild vad figuren illustrerar. 
Under den förklarande texten anges avkastningen för respektive produkt i procent.  
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Figur 2. Priser warranter och optioner, Electrolux B. Källa: Online trader 
 

 

Figur 2 illustrerar priset på en option och en warrant med underliggande tillgång 
Electrolux B, lösendag december 2015 och lösenpris 210. Löptiden för observationen 
är 2015–01–02 till 2015-04-30. Figur 2 visar att priserna för de olika produkterna följer 
varandra väl under hela löptiden men att warrantpriserna, med undantag för perioden 
2015-01-20 till 2015-02-09, ligger något högre än optionspriserna. Avkastningen för en 
småsparare som köpt båda produkterna vid löptidens början och sålt dem vid löptidens 
slut skulle varit: 
 

 Warrant: 66,4 % 

 Option: 70,8 % 
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Figur 3. Priser warranter och optioner, Electrolux B. Källa: Online trader 
 

 

Figur 3 illustrerar priset på en option och en warrant med underliggande tillgång 
Electrolux B, lösendag december 2015 och lösenpris 230. Löptiden för observationen 
är 2015–01–02 till 2015-04-30. Figur 3 visar att priserna för de olika produkterna följer 
varandra väl men att warrantpriserna, med undantag för perioden 2015-01-20 till 2015-
02-09, ligger något över optionspriserna. Avkastningen för en småsparare som köpt 
båda produkterna vid löptidens början och sålt dem vid löptidens slut skulle varit: 
 

 Warrant: 75,2 % 

 Option: 46,3 % 
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Figur 4. Priser warranter och optioner, Electrolux B. Källa: Online trader 
 
 
Figur 4 illustrerar priset på en option och en warrant med underliggande tillgång 
Electrolux B, lösendag december 2015 och lösenpris 250. Löptiden för observationen 
är 2015–01–02 till 2015-04-30. Figur 4 visar att priserna för de olika produkterna följer 
varandra väl men att warrantpriserna, med undantag för perioden 2015-01-20 till 2015-
01-26 och 2015-02-05 till 2015-02-06, ligger något över optionspriserna. Avkastningen 
för en småsparare som köpt båda produkterna vid löptidens början och sålt dem vid 
löptidens slut skulle varit: 
 

 Warrant: 82,1 % 

 Option: 100 % 
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Figur 5. Priser warranter och optioner, Ericsson B. Källa: Online trader 
 

 

Figur 5 illustrerar priset på en option och en warrant med underliggande tillgång 
Ericsson B, lösendag december 2015 och lösenpris 100. Löptiden för observationen är 
2015–01–02 till 2015-04-30. Figur 5 visar att priserna för de olika produkterna följer 
varandra väl men att warrantpriserna, med undantag för perioden 2015-02-04 till 2015-
02-09, ligger något över optionspriserna. Nämnas bör att denna observation är den enda 
som har haft en negativ avkastning. Avkastningen för en småsparare som köpt båda 
produkterna vid löptidens början och sålt dem vid löptidens slut skulle varit: 
 

 Warrant: -20,8 % 

 Option: -32,7 % 
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Figur 6. Priser warranter och optioner, Investor B. Källa: Online trader 

 
 
Figur 6 illustrerar priset på en option och en warrant med underliggande tillgång 
Investor B, lösendag december 2015 och lösenpris 270. Löptiden för observationen är 
2015–01–02 till 2015-04-30. Figur 6 visar att priserna för de olika produkterna följer 
varandra väl, vissa perioder är warrantpriserna högre, vissa perioder är optionspriserna 
högre och i slutet av löptiden är det mer eller mindre de samma. Avkastningen för en 
småsparare som köpt båda produkterna vid löptidens början och sålt dem vid löptidens 
slut skulle varit: 
 

 Warrant: 122,1 % 

 Option: 276,4 % 
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Figur 7. Priser warranter och optioner, Investor B. Källa: Online trader 

 
 
Figur 7 illustrerar priset på en option och en warrant med underliggande tillgång 
Investor B, lösendag december 2015 och lösenpris 290. Löptiden för observationen är 
2015–01–02 till 2015-04-30. Figur 7 visar att priserna för de olika produkterna följer 
varandra väl, vissa perioder är warrantpriserna högre, vissa perioder är optionspriserna 
högre och i slutet av löptiden är det mer eller mindre de samma. Avkastningen för en 
småsparare som köpt båda produkterna vid löptidens början och sålt dem vid löptidens 
slut skulle varit: 
 

 Warrant: 154,8 % 

 Option: 402,6 % 
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Figur 8. Priser warranter och optioner, Lundin Petroleum. Källa: Online trader 

 
 
Figur 8 illustrerar priset på en option och en warrant med underliggande tillgång 
Lundin Petroleum, lösendag december 2015 och lösenpris 110. Löptiden för 
observationen är 2015–01–02 till 2015-04-30. Figur 8 visar att priserna för de olika 
produkterna följer varandra väl men att optionspriserna, med undantag för perioden 
2015-01-05 till 2015-01-07, ligger något över warrantpriserna. Avkastningen för en 
småsparare som köpt båda produkterna vid löptidens början och sålt dem vid löptidens 
slut skulle varit: 
 

 Warrant: 108,2 % 

 Option: 164,8 % 
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Figur 9. Priser warranter och optioner, Lundin Petroleum. Källa: Online trader 

 
 
Figur 9 illustrerar priset på en option och en warrant med underliggande tillgång 
Lundin Petroleum, lösendag december 2015 och lösenpris 120. Löptiden för 
observationen är 2015–01–02 till 2015-04-30. Figur 9 visar att priserna för de olika 
produkterna följer varandra väl, under perioden 2015-01-02 till 2015-03-11 är ibland 
warrantpriserna högra och ibland optionspriserna högre men under perioden 2015-03-
12 till 2015-04-30 ligger optionspriserna något högre än warrantpriserna. Avkastningen 
för en småsparare som köpt båda produkterna vid löptidens början och sålt dem vid 
löptidens slut skulle varit: 
 

 Warrant: 123,7 % 

 Option: 233,3 % 

 

 

  

0

5

10

15

20

25

LUP5L120 CBK / LUPE5L120 

Warrant

Option



 

 
  

 

31 

 
Figur 10. Priser warranter och optioner, Lundin Petroleum. Källa: Online trader 

 
 
Figur 10 illustrerar priset på en option och en warrant med underliggande tillgång 
Lundin Petroleum, lösendag december 2015 och lösenpris 130. Löptiden för 
observationen är 2015–01–02 till 2015-04-30. Figur 10 visar att priserna för de olika 
produkterna följer varandra väl men att warrantpriserna ligger något högre än 
optionspriserna under hela löptiden. Avkastningen för en småsparare som köpt båda 
produkterna vid löptidens början och sålt dem vid löptidens slut skulle varit: 
 

 Warrant: 123,7 % 

 Option: 266,7 % 
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Figur 11. Priser warranter och optioner, Nordea Bank. Källa: Online trader 

 
 
Figur 11 illustrerar priset på en option och en warrant med underliggande tillgång 
Nordea Bank, lösendag december 2015 och lösenpris 100. Löptiden för observationen 
är 2015–01–02 till 2015-04-30. Figur 11 visar att priserna för de olika produkterna 
följer varandra väl men att warrantpriserna, med undantag för perioden 2015-01-20 till 
2015-01-27 ligger något högre än optionspriserna. Avkastningen för en småsparare som 
köpt båda produkterna vid löptidens början och sålt dem vid löptidens slut skulle varit: 
 

 Warrant: 285,3 % 

 Option: 677,8 % 
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Figur 12. Priser warranter och optioner, Sandvik. Källa: Online trader 

 
 
Figur 12 illustrerar priset på en option och en warrant med underliggande tillgång 
Sandvik, lösendag december 2015 och lösenpris 90. Löptiden för observationen är 
2015–01–02 till 2015-04-30. Figur 12 visar att priserna för de olika produkterna följer 
varandra väl men att warrantpriserna ligger något högre än optionspriserna under hela 
löptiden. Avkastningen för en småsparare som köpt båda produkterna vid löptidens 
början och sålt dem vid löptidens slut skulle varit: 
 

 Warrant: 548,1 % 

 Option: 1452,6 % 
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Figur 13. Priser warranter och optioner, Tele2 B. Källa: Online trader 
 
 
Figur 13 illustrerar priset på en option och en warrant med underliggande tillgång 
Tele2 B, lösendag december 2015 och lösenpris 100. Löptiden för observationen är 
2015–01–02 till 2015-04-30. Figur 13 visar att priserna för de olika produkterna följer 
varandra väl men att warrantpriserna, med undantag för perioden 2015-04-21 till 2015-
04-29, ligger något högre än optionspriserna. Avkastningen för en småsparare som köpt 
båda produkterna vid löptidens början och sålt dem vid löptidens slut skulle varit: 
 

 Warrant: 125,9 % 

 Option: 243,8 % 
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Figur 14. Priser warranter och optioner, Tele2 B. Källa: Online trader 
 
 
Figur 14 illustrerar priset på en option och en warrant med underliggande tillgång 
Tele2, lösendag december 2015 och lösenpris 110. Löptiden för observationen är 
2015–01–02 till 2015-04-30. Figur 14 visar att priserna för de olika produkterna följer 
varandra väl men att warrantpriserna ligget något högre än optionspriserna under hela 
löptiden. Avkastningen för en småsparare som köpt båda produkterna vid löptidens 
början och sålt dem vid löptidens slut skulle varit: 
 

 Warrant: 143,3 % 

 Option: 240 % 
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Figur 15. Priser warranter och optioner, Volvo B. Källa: Online trader 

 

 

Figur 15 illustrerar priset på en option och en warrant med underliggande tillgång 
Volvo B, lösendag december 2015 och lösenpris 100. Löptiden för observationen är 
2015–01–02 till 2015-04-30. Figur 15 visar att priserna för de olika produkterna följer 
varandra väl men att warrantpriserna, med undantag för perioden 2015-01-02 till 2015-
01-07 och 2015-01-13 till 2015-01-15, ligger något högre än optionspriserna. 
Avkastningen för en småsparare som köpt båda produkterna vid löptidens början och 
sålt dem vid löptidens slut skulle varit: 
 

 Warrant: 519,4 % 

 Option: 415,2 % 
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4.3.1 Genomsnittsavkastning 

För att kunna få en bra överblick och förståelse för samtliga figurer i undersökningen 
har den genomsnittliga avkastningen räknats ut nedan: 
 

 Genomsnittsavkastning warrant: 175,5 % 
 Genomsnittsavkastning option: 325,5 % 

4.4 Spread och volatilitet 

Nedan redovisas tabell 2 och tabell 3 för hur respektive spread och volatilitet var per 
den sista dagen i undersökning 2015-04-30. Uppgifterna har hämtats från Avanza banks 
hemsida samt från tradingprogrammet Infront:  
 
 
 

 
Tabell 3. Spread och volatilitet på warranter.             Tabell 4. Spread och volatilitet på optioner. 
Källa: Avanza.se, Online trader 2015-05-14                 Källa: Avanza.se, Online trader 2015-05-14 

 

 

Det som kan utläsas ur tabellerna 3 och 4 är att volatiliteten för warranter är högre 
samtidigt som spreaden för warranter är lägre jämfört med optionerna. Den största 
skillnaden ligger i spreaden för produkterna. För warranter ligger genomsnittet på  
1,03 % och för optioner ligger genomsnittet på 8,04 %. Ingen option har lägre spread än 
någon av warranterna men det finns warranter som har lägre volatilitet än optionerna. 
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5. Diskussion 

5.1 Diskussion 

5.1.1 Analys av resultatet och sammankoppling till teorin 

Resultatet av undersökningen visar att de undersökta optionerna ger nästan dubbelt så 
hög avkastning som warranterna, 325,5 % mot 175,5 %. Det bör noteras att om den 
underliggande tillgången går ned, det vill säga warranten och optionen får en negativ 
utveckling, kommer optionen att ge en större negativ avkastning än warranten. Detta 
kan ses i Figur 5 där den underliggande tillgången är Ericsson B. Enligt Hull (2002, 
s.228) är deltavärdet en viktig parameter att titta på då den visar hur mycket warrant- 
och optionsvärdet förändras i förhållande till den underliggande tillgångens 
värdeförändring. Teorin kring deltavärdet ligger till grund för att kunna dra slutsatsen 
att warranterna och optionerna i undersökningen har väldigt lika deltavärde då 
utvecklingen ökar ungefär lika mycket i kronor, men procent sett ökar optionens 
avkastning mer då den är billigare vid löptidens start. Resultatet skulle kunna få ett 
annat utfall om deltavärdet var högre för warranterna än optionerna, då det högre deltat 
skulle kompensera för det högre priset på warranterna.  
 
I majoriteten av observationerna ligger warranter högre i pris under hela 
undersökningens löptid. Denna prisskillnad bekräftar det som Horst och Veld (2003) 
och Zhang och Li (2011) har kommit fram till i sina studier kring priser på warranter 
och optioner, att warranter är överprissatta jämfört med optioner. Både Horst och Veld 
(2003) och Zhang och Li (2011) har konstaterat att det delvis är volatiliteten som ligger 
till grund för denna prisskillnad. Detta kan även konfirmeras av de två 
intervjupersonerna Gustaf Hamilton och Intervjuperson 1. Dock har Horst och Veld 
(2003) skrivit att även transaktionskostnader samt mänskliga preferenser kan ligga till 
grund för överprissättning av warranter. Med stöd av denna teori spelar mänskliga 
preferenser och transaktionskostnader en stor roll när en investerare ska handla med 
dessa derivatinstrument. Den bekvämlighet och enkelhet som har beskrivits vid handel 
med warranter i denna rapport vill vi som författare lägga under kategorin mänskliga 
preferenser och detta kan då vara en av anledningarna till att warranter är högre 
prissatta än optioner. 
 
En annan förklaring till vad prisskillnaden beror på kan vara att warranterna och 
optionerna handlas i olika syfte. Zhang och Li (2011) menar på att optioner och 
warranter handlas i olika syfte i avseendet hur länge investeraren planerar att inneha 
produkten innan denne säljer den. Optioner ger enligt Zhang och Li (2011) en bättre 
avkastning om investeraren innehar produkten under en lång tidsperiod. För warranter 
gäller motsatsen, här vill man som investerare endast inneha produkten i några dagar 
alternativt någon eller några veckor. Detta stöds även av intervjupersonerna i denna 
rapport. Intervjuperson 1 anser att warranter är attraktiva att handla med för att det är 
lätt att köpa och sälja produkten snabbt på grund av smala spreadar och hög likviditet.  
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Optioner är svårare att ta sig in och ut snabbt på grund av bredare spreadar och därför 
får det anses vara ett mer långsiktigt alternativ när en investerare ska placera sitt 
kapital, menar Intervjuperson 1. På grund av detta skiljer sig produkterna mer från 
varandra och därför får det anses naturligt att priset inte är detsamma. Den kvantitativa 
undersökning som gjorts i denna rapport har en löptid på fyra månader.  
Detta är en betydligt längre tidsperiod än vad som skulle varit optimalt för att handla 
med warranter och att optionerna då ger en högre avkastning på investerat kapital får 
anses som logiskt om man tittar på vad Zhang och Li (2011) har kommit fram till.  

5.1.2 Besvaring av frågeställningar 

Vad ligger till grund för prisskillnaden mellan warranter och optioner? 
Enligt intervjuerna med Intervjuperson 1, Gustaf Hamilton och de publicerade artiklarna 
Horst och Veld (2003) samt Zhang och Li (2011) är det främst volatiliteten som skiljer 
priset mellan warranter och optioner åt. Horst och Veld (2003) kommer även fram till 
att transaktionskostnader samt mänskliga preferenser ligger till grund för 
prisskillnaden. Intervjuperson 1 och Gustaf Hamilton säger att den smala spreaden och 
den garanterade likviditeten är faktorer som också ligger bakom prisskillnaden. Utöver 
dessa faktorer skulle vi som författare vilja tillägga att ytterligare en faktor kan ligga till 
grund för prisskillnaden, bekvämligheten vid handel. Det är lika lätt att handla med en 
warrant som med en aktie, då känner sig en småsparare mer säker och vågar handla 
med produkten.  
 
Hur påverkas investeraren av dessa prisskillnader rent avkastningsmässigt? 
Som redovisat i resultatet påvisar figurerna att avkastningen är betydligt högre för 
optioner i jämförelse med warranter. En investerare som har investerat samma kapital i 
de båda produkterna har i genomsnitt fått nästan dubbelt så hög avkastning på optioner 
jämfört med warranter. Detta beror på att deltavärdet för utvalda optioner och 
warranter i denna undersökning är mer eller mindre samma för produkterna. På så vis 
utvecklas de likadant mätt i kronor men olika i procent då optionerna är billigare vid 
löptidens början. Det bör också tilläggas att det tillkommer courtagekostnader vid 
handel med warranter och optioner, vid optionshandel tillkommer även 
clearingavgifter. Enligt tidigare redovisade Tabell 1 Transaktionskostnader och Tabell 2 
Clearingavgifter kan det ses att courtagekostnaden och clearingsavgiften för optioner är 
högre än för warranter. Redovisade figurer i resultatet tar ej hänsyn till denna kostnad 
men utfallet av undersökningen skulle ej ändrats och resultatet skulle endast påverkats 
nämnvärt om dessa kostnader hade tagits med i beräkningarna. 
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6. Slutsats 
 
 
En investering i optioner kan inte göras av alla investerare, men de som har möjligheten 
att använda sig av optioner bör välja denna investeringsform om denne planerar att 
inneha produkten under en längre tidsperiod. Detta då en investering i optioner ger en 
högre avkastning i procent på investerat kapital än en investering i warranter. Med hjälp 
av en kvantitativ undersökning och intervjuer kan denna rapport visa att emittenterna 
av warranter tar mer betalt för utställda warranter för att kunna hålla en smal spread 
men också för att hålla dem mer likvida. Detta för att göra warranter mer attraktiva att 
handla för en investerare som tänker kortsiktigt. Rapporten visar att optioner har en 
större spread och är mindre likvida, men ger en högre avkastning.  

6.3 Kritik av arbetet 

Den kvantitativa undersökning som har genomförts grundar sig på 14 observationer 
under fyra månader. Ett urval på 14 stycken observationer får anses som ett 
förhållandevis litet underlag och fler observationer skulle kunna ha gjorts. Tidsperioden 
på fyra månader skulle kunna ha förlängts till ett år eller till och med längre för att 
kunna få en bättre bild av hur olika marknadslägen påverkar värdeutvecklingen på 
warranter och optioner.  

6.4 Förslag till framtida forskning 

Förslag till framtida forskning kan vara att göra en större och mer detaljerad kvantitativ 
undersökning på ämnesområdet på den svenska marknaden. Det finns redan många 
större undersökningar på området men dessa har gjorts på utländska marknader och 
det vore därför mer intressant om en undersökning gjordes på den svenska marknaden. 
Detta för att det skulle bli mer jämförbart med denna rapport och på så vis skulle 
resultatet här kunna styrkas på ett bättre sätt.  
 
Något som också skulle vara intressant att ha med i en framtida rapport på området är 
en enkätundersökning bland småsparare. Enkätundersökningen skulle kunna besvara 
hur insatta småsparare är i warranter och optioner. Detta för att få en bättre insikt i hur 
småsparare tänker vid investeringsbeslut och även se hur deras preferenser påverkar 
deras investeringar.   
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Bilaga 1: Begreppsförklaringar 
 
 
Asiatperiod – Genomsnitt av kursen på den underliggande tillgången för att fastställa 
lösenpriset på en warrant. 
 
At-the-money – En warrant eller option har ett värde på slutdagen som är samma som 
lösenpriset, detta medför att innehavaren varken gör vinst eller förlust.  
 
Courtage – Avgift för handel med finansiella produkter. 
 
Emittent – Utgivaren som tillhandahåller warranter på marknaden. 
 
Hedge/hedga – Engelsk term för att begränsa något, i denna kontext risk i 
prisförändringar. 
 
Hävstångseffekten – En investerare kan handla i warranter eller optioner för att få större 
exponering mot den underliggande aktien. 
 
Implicit volatilitet – Volatilitet baserat på marknadens framtidstro. 
 
In-the-money – En warrant eller option har ett värde på slutdagen som är större än 
lösenpriset, detta medför en vinst för innehavaren. 
 
Kontantavräkning – Leverans på slutdagen sker i form av kontanter istället för den 
underliggande tillgången.  
 
Lösendag – Den dag då personen som innehar optionen eller warranten har rätten men 
inte skyldigheten att köpa eller sälja den underliggande tillgången för lösenpriset.  
 
Lösenpris – Det pris den som innehar optionen eller warranten har rätten men inte 
skyldigheten att sälja eller köpa en underliggande tillgång för på slutdagen.  
 
Out-of-the-money – En warrant eller option har inget värde på slutdagen och insatsen är 
förlorad.  
 
Paritet – Antal warranter som krävs för att få handla med en underliggande tillgång.  
 
Spread – Skillnaden mellan köp och säljkursen på en option, warrant eller underliggande 
tillgång. 
 
Underliggande tillgång – Den tillgång som en finansiell produkt bygger på. Detta kan 
vara en aktie, en råvara, en valutakurs, räntor eller ett index.  
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Bilaga 2: Intervjufrågor – Warranter 
och optioner 
 
 

Allmänt 
1. Hur stor är warrantavdelningen på er bank? 

 Antal anställda 
 Omsättning 
 

2. Hur länge har ni haft denna verksamhet på banken? 
 
3. Vilken produkt omsätts mest, warranter eller optioner? Är det stor skillnad i 
omsättning? 
 
 

Prissättning 
4. Hur prissätter ni era warranter? Modell?   
 
5. Prissätter ni optioner på samma sätt som warranter? 
 
5.1. Om ja, varför är det en prisskillnad på marknaden mellan instrumenten och vilken 
parameter är det främst som skiljer sig? 
 
5.2. Om några värden/parametrar är olika från de olika produkterna, vad beror det på? 
 
6. Är er prissättning av warranter förknippade med avgifter till OMX/börsen? T.ex. att 
en avgift tas ut när ni ändrar priset på en utestående warrant? 
 
 

Inlösenförfarandet 
7. Varför använder ni er av en fastställelseperiod för slutkursen istället för slutkursen på 
aktien den dag warranten ska köpas tillbaka? 
 
 

Avkastningsmässigt 
8. Ur en investerares perspektiv, vilken av dessa produkter skulle ge bäst avkastning 
givet att slutpris, slutdag och underliggande är de samma? Även inräknat 
handelsavgifter för de olika produkterna. 
 


