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Problem: Valuation of stock options according to Black & Scholes gives a 

theoretical price. The difference between theoretical- and market 
price derives from different assumptions and use of volatility. The 
implicit volatility is a conclusion of the volatility that the market us-
es in their calculation of the volatility. Which volatility is the best 
forecast of real volatility? 

 
 
Purpose: To investigate the relationship between real, implicit and different 

historical volatilities at the Swedish stock option market under year 
2000 and closer review the rationality of the market’s estimation of 
the real volatility. 

 
 
Conclusion: The best prognosis of the real volatility is given by using as long 

historical volatility as there are time remaining to maturity of the 
stock option. 
The implicit volatility is systematic less than the real volatility, 
which assumes on an irrational behaviour, though has the implicit 
volatility the lowest squared deviation in comparison to the real vol-
atility. 
We have shown that the historical volatility “corresponding year” is 
the type of volatility that is the worst estimate of the real volatility 
under our study. 
Our findings derives from the assumption that the market use the 
Black & Scholes formula in their valuation of stock options. 
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Problem: På börssidorna i affärstidningarna, Dagens Industri och Finanstid-

ningen, presenteras både det teoretiska priset och marknadspriset för 
aktieoptioner. Mellan dessa båda priser förekommer det nästan alltid 
en skillnad. Denna skillnad förklaras med att priserna är baserade på 
olika volatiliteter. Det är den historiska volatiliteten som används vid 
beräkning av det teoretiska priset medan det är den implicita volatili-
teten, som följer av marknadspriset. 

 
 
Syfte: Undersöka förhållandet mellan implicit, faktisk och olika historiska 

volatiliteter på den svenska optionsmarknaden under år 2000 samt 
närmare granska rationaliteten i marknadens uppskattning av den 
faktiska volatiliteten. 

 
 
Slutsats: Bäst prognos av den faktiska volatiliteten ges av den historiska vola-

tilitet som är lika lång som den återstående löptiden på optionen. 
Den implicita volatiliteten ligger systematiskt lägre än den faktiska, 
vilket tyder på ett irrationellt beteende, dock har den haft den lägsta 
kvadrerade avvikelsen i förhållande till faktiska volatiliteten. 
Vi har visat att den historiska volatiliteten ”motsvarande år innan” är 
den volatilitet som varit den sämsta indikatorn under vår mätperiod. 
Vår uppsats bygger på att marknaden använder Black & Scholes i 
sin värdering av optioner. 
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Förord 
 
Lyckliga kom de tre studenterna till Blekinges Tekniska Högskola. Nervösa och 
spända inför framtiden tog de sina första stapplande steg ut i den fria tävlingen 
mot förkovring. Expedition magisteruppsats år 2001 kan börja, en berättelse, upp-
levelse och äventyr. Vi började vår vistelse på den tuffa warrantön vilket vi trodde 
var den ön som vi skulle vistas på tills expeditionen nådde sitt slut. 
 
Så blev ej fallet, efter ett misslyckande i en pristävling fick vi ett erbjudande som 
vi inte kunde säga nej till. Vi riskerade nämligen en svartröst och därmed skulle 
risken att bli hemröstad vid nästa öråd öka dramatiskt. Det andra alternativet som 
gavs oss var att byta ö, ifrån den warrantö som vi kände så väl, och dessutom 
byggt läger på, skulle vi nu överge för att färdas med båt till den något mer lukra-
tiva optionsön. 
 
Valet blev att fortsätta tävlingen och vi sköt på så vis det ödesdigra örådet framför 
oss, vi bytte ö vilket meddelades till programledaren Anders. En klar november-
morgon kom båten och körde oss till den obebodda optionsön. En helt ny ö, avse-
värt större än den lilla warrantön som vi tidigare hade bott på. Det var mycket att 
lära sig, men vår tid på warrantön kändes ändå inte bortkastad eftersom ölivet på 
de bägge öarna påminde i allra högsta grad om varandra. 
 
Efter att klarat omställningen av ö-bytet klarade vi nästkommande öråd med glans 
och undvek den svarta rösten och övriga deltagares röster. Tiden i lägret känne-
tecknades av att dagarna i ända leta efter data för att klara vår stora aptit. Efter ett 
tag blev detta letande något systematiskt som låg i linje med den genomsyrande 
metoden. 
 
Tiden går och pristävlingar med underliggande statistiskt matematiska uppgifter 
genomfördes, deltagande i öråd där pinsamheter drogs upp till allmän beskådning 
genomleds. Den dagliga kampen för överlevnad tätnade och det stod klart att vi 
hade den åtråvärda expeditionsstatyetten i vår ägo inför det sista vanliga örådet. 
 
Vi är därmed klara för finalen i Expedition Magisteruppsats ht 2001 och vill där-
med tacka ”programledarna” Anders Hederstierna & Anders Nilsson. 
 
 
 
 
 
 
Magnus Alfredsson Martin Karlsson Martin Kvist 
 

Ronneby den 25 januari 2002 
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1 INLEDNING 
 
Den här studien kommer att undersöka om rationella1 förväntningar tillämpas på 
optionsmarknaden genom att se skillnaden mellan faktisk och implicit volatilitet 
som irrationaliteter på marknaden. Vi kommer även att undersöka om olika histo-
riska volatiliteter ger en prognos som är ett bättre estimat av den faktiska än den 
implicita volatiliteten. Teorin om huruvida implicit eller historisk volatilitet skall 
användas som estimat, är tvetydig2 och det finns ingen generellt uttalad sanning, 
vilket gör att forskningsområdet känns spännande och aktuellt. 
 
Det första och inledande kapitlet kommer att verka för att ge en förståelse för 
ämnet och dess bakgrund samt att slutligen mynna ut i den frågeställning som vi 
har valt att undersöka. 
 

1.1 Optionens grunder 
 
Vi kommer först att ge en kort beskrivning av vad en option är. Därefter följer en 
kort historik om hur optionsmarknaden vuxit fram för att sedan ge en enkel be-
skrivning av de volatiliteter samt den optionsprissättningsmodell vi kommer att 
använda oss av i denna undersökning. 
 
En aktieoption3 är ett finansiellt instrument som innebär rätten att köpa eller sälja 
en underliggande vara (i vårt fall en aktie) till ett visst pris vid en i förväg bestämd 
tidpunkt.4 
 
Den första större handeln med optioner förekom i Holland under 1600-talet, då 
den underliggande varan var tulpanlökar. Spekulationerna var kraftiga och efter 
en tid sprack spekulationsbubblan.5 
 

1 www.ne.se, Rationalitet är detsamma som det som bygger på förnuftet, att en handling (eller 
tänkande) är rationell betyder att man medvetet och metodiskt väljer de bästa medlen för att uppnå 
sina mål. Irrationalitet avser handlande som missgynnar den handlandes långsiktiga intresse.  
2 Hull, J (1997) 
3 Tjeder, J (2000) En option är ett derivat. Med derivat menas ett finansiellt instrument som är 
relaterat till en underliggande vara. En aktieoption innebär rätten att köpa eller sälja en aktie till ett 
visst pris vid en i förväg bestämd tidpunkt. Motiven för handel kan vara både spekulativa och 
försäkrande. Spekulativa, om investeraren tror på en rörelse i den underliggande varan och köper 
för att ta del av hävstångseffekten och förhoppningsvis en stor värdeökning. Försäkrande, om 
investeraren vill påverka risk eller avkastning på ett tidigare innehav. De optioner som handlas på 
OM Stockholmsbörsen är standardiserade optioner. Standardiserade beträffande, Identitet (vilken 
aktie som avses), Mängd (antalet underliggande aktier en option avser), Löptid (den tid som inne-
havaren kan utnyttja sin rätt att köpa eller sälja), Lösenpris (priset innehavaren har rätt att köpa 
eller sälja till, inom löptiden) 
4 Brealey, R & Myers, S (1996) 
5 Malkiel, G. B (1999) 
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Handeln tog inte fart igen förrän under det sena 1800-talet då de amerikanska 
bönderna började att säkra sina skördar mot prisfluktuationer. Handeln skedde då 
med OTC6 optioner. 
 
Aktieoptioner har handlats på OM Stockholmsbörsen sedan förmiddagen den 12 
juni 1985. Då erbjöds köpoptioner i sex olika underliggande aktier, idag är det 
betydligt fler.7 
 
För att räkna fram ett teoretiskt pris av en aktieoption krävs en prissättningsmo-
dell. Vi har valt att använda oss av Black & Scholes8 prissättningsmodell ef-
tersom det är den mest använda på optionsmarknaden9. Det har gjorts undersök-
ningar där konkurrerande modeller har jämförts med B&S-modellen.10 Dessa 
undersökningar har visat att B&S-modellen är den modell som marknaden med 
fördel bör använda sig av vid beräkning av optioners teoretiska priser. Det vanlig-
aste felet med konkurrerande modeller har varit att de hanterat riskpremier11 på ett 
felaktigt sätt,12 idag används B&S-modellen av tusentals aktörer på finansmark-
naden.13 Modellen har även belönats med Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk 
vetenskap till minne av Alfred Nobel 1997, med motiveringen ”Robert C. Merton 
och Myron S. Scholes har, tillsammans med den avlidne Fischer Black, utarbetat 
en banbrytande formel för värdering av aktieoptioner. Deras metod har öppnat 
nya vägar för ekonomiska värderingar inom många områden. Metoden har också 
bidragit till framväxten av nya finansiella produkter och underlättat en effektivare 
riskhantering i samhället”14. 
 
Det behövs fem variabler för att göra en beräkning av det teoretiska priset enligt 
B&S på en option. (Senare i arbetet kommer vi att mer utförligt visa hur B&S-
modellen är uppbyggd samt hur det teoretiska priset på en option räknas fram.) De 
fem variablerna är, den underliggande varans pris (i vårt fall, aktiepriset), option-
ens lösenpris, återstående löptid, den riskfria årsräntan samt volatiliteten på den 
underliggande varan. Volatiliteten är den enda av variablerna som inte direkt kan 
observeras utan måste beräknas. 
 
Enkelt uttryckt så anger volatilitet, i vårt fall, hur mycket som en aktie rör sig. 
Mer akademiskt kan det uttryckas som hur stor spridningen15 är i aktiens kursut-

6 Over the counter, innebär att optionerna inte var standardiserade. 
7 Tjeder, J (2000) 
8 1972 publicerade Fischer Black och Myron Scholes artikeln ”The valuation of option contracts 
and a test of market efficiency” som senare låg till grund för den artikel som de presenterade 1973. 
I artikeln från 1972 publicerades den numer kända Black & Scholes-modellen. 
9 Hull, J (1997) 
10 Andersson, G (1995) 
11 Brealey, R & Myers, S (1996) Förväntad avkastning av en mer riskfylld investering än en säker. 
12 http://www.kva.se/eng/pg/prizes/economics/1997/ecosvensk97.html 
13 http://www.nobel.se/economics/laureates/1997/press.html 
14 http://www.kva.se/eng/pg/prizes/economics/1997/ecosvensk97.html 
15 Torssell, J & Nilsson, P (2000) Standardavvikelse är ett spridningsmått som ofta används vid 
volatilitetsberäkning. 
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veckling givet en viss historisk tidsperiod16 detta är därmed den historiska volati-
liteten. Den faktiska volatiliteten är samma sak, fast med ett annat tidsperspektiv 
hos den som använder sig av begreppet, det vill säga här väljs en period ut som 
ofta sammanfaller med en kalendermånad eller annan fast tidsperiod17. Den fak-
tiska och historiska volatiliteten skiljer sig också genom syftet, den historiska an-
vänds som en prognos för framtiden, medan volatiliteten benämns ”faktisk” när 
det gäller att konstatera utfallet för en viss tidsperiod.  
 
Figur 1 Visualisering av volatiliteterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid optionsvärdering enligt B&S används volatiliteten som en utav fem faktorer 
för att räkna ut ett teoretiskt pris av optionen. Det framräknade teoretiska priset 
skall jämföras med det pris som optionen faktiskt handlas för på marknaden. Ef-
tersom de övriga fyra komponenterna av B&S-modellen är direkt avläsningsbara 
är då slutsatsen av skillnaden mellan teori- och marknadspris att marknaden räk-
nar med en annan volatilitet för att på så sätt rättfärdiga marknadspriset, det vill 
säga den outtalade/implicita volatiliteten. Det som ger skillnaden är att varje en-
skild marknadsaktör har en förväntan om framtiden som påverkar deras tro på 
volatilitetens storlek. Marknadsaktörernas samlade slutsats om den förväntade 
volatiliteten ges i den implicita volatiliteten. 
 

1.2 Diskussion 
 
På börssidorna i affärstidningarna, Dagens Industri och Finanstidningen, presente-
ras både det teoretiska priset och marknadspriset för aktieoptioner. Mellan dessa 
båda priser förekommer det nästan alltid en skillnad. Denna skillnad förklaras 
med att priserna är baserade på olika volatiliteter. Det är den historiska volatilite-
ten som används vid beräkning av det teoretiska priset medan det är den implicita 
volatiliteten, som följer av marknadspriset. 
 

16 Definierad som ett visst antal dagar tillbaka i tiden som volatilitetsberäkningen skall grundas på 
17 Exempel; Vad var volatiliteten under första kvartalet för SEB-aktien? 

Implicit volatilitet 

Tid 
Historiska volatiliteter 

Mätpunkt Optionens löp-
tid slutar 

Faktisk volatilitet 

 
8 

 

                                                



Blekinge Tekniska Högskola  2015-05-20 
Institutionen för Ekonomi och Management 
Magisteruppsats Läsperiod 2, 2001. 
 
 
I teorin förespråkas olika volatiliteter. Desto mer data som volatiliteten är beräk-
nad på desto noggrannare volatilitet fås, men i teorin sägs samtidigt att för gam-
mal data inte är relevant för prognoser. Därför bör volatilitetsberäkningen basera 
sig på någonstans mellan 90-180 dagars historisk data. Men Hull menar ändå att 
det bästa är en historisk volatilitet som är lika lång som den återstående löptiden 
på optionen18. I ovan nämnda affärstidningar används däremot en 30 dagars histo-
risk volatilitet, vilket även konstateras av Tjeder19. Enligt tidigare definition borde 
den implicita volatiliteten vara en bättre indikator av den faktiska volatiliteten än 
den historiska volatiliteten, eftersom den implicita består av all fakta på mark-
naden och inte bara av historisk data och därför bör vara det bästa estimatet av 
den faktiska volatiliteten. Med andra ord råder det delade meningar om vilken 
volatilitet som bäst överensstämmer med den faktiska volatiliteten, vilket även 
forskningen på området påvisar20. 
 
En options teoretiska pris är baserat på historisk volatilitet, vilket är relativt lätt att 
fastställa med B&S-modellen21. Den implicita volatiliteten som är ett resultat av 
marknadspriset påverkas däremot, till skillnad från den historiska volatiliteten, av 
fler variabler än enbart historiska kursförändringar. De variablerna kan bland an-
nat bero på förväntningar om framtida rörelser hos den underliggande varan22. 
Det finns även ytterligare faktorer, bland annat psykologiska beslutsfällor som 
påverkar marknadens förväntningar irrationellt vid optionsvärdering. Till exempel 
kan aktörer antingen se mönster för upp eller nedgång där det inte finns några, 
vilket innebär att de vilseleds och tar beslut på felaktiga grunder. Eller att aktörer-
na fokuserar på dramatiska händelser, vilket innebär att de överskattar små sanno-
likheter.23 De ovanstående faktorerna påverkar den implicita volatiliteten så att 
den blir ett sämre estimat av den faktiska volatiliteten pga. irrationella beslut. 
 
Vi skall i denna undersökning visa vilken volatilitet som under år 2000 var det 
bästa estimatet av den faktiska volatiliteten. Så här på förhand är den implicita 
volatiliteten den volatilitet som per definition borde vara det bästa estimatet.24 Det 
resultat vi får skall vi sedan försöka förklara. Vi har redan i ovan diskussion varit 
inne på att marknadens aktörer påverkas av en rad olika psykologiska faktorer 
som i sin tur kan leda till irrationella beslut som gör att den implicita volatiliteten 
blir ett sämre estimat. 
 
 
 
 
 

18 Hull, J (1997) 
19 Tjeder, J (2000) 
20 Hull, J (1997) 
21 Hull, J (1997) 
22 Andersson, G (1995) 
23 Raiffa, H, m.fl. (1999) 
24 Hull, J (1997) 
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1.3 Syfte 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka förhållandet mellan implicit, fak-
tisk och olika historiska volatiliteter på den svenska optionsmarknaden under år 
2000 samt närmare granska rationaliteten i marknadens uppskattning av den fak-
tiska volatiliteten. 
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2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
Vi kommer i detta avsnitt först att beskriva några essentiella begrepp, därefter 
argumentera för viktiga val vi gjort. Sedan följer en beskrivning av vår datain-
samling, som i sin tur följs av vår operationalisering av de för uppsatsen viktiga 
begreppen, och slutligen en bortfallsanalys. Även om metoden är koncentrerad till 
detta kapitel är det detta som är vårt rättesnöre genom hela arbetet. "Metodfrå-
gor är ej en klart avgränsad del av ett forskningsprojekt utan en dimension som 
genomsyrar detta.”25 
 

2.1 Definitioner och förklaringar av begrepp 
 
En köpoption vars lösenpris ligger över nuvarande börskurs kallas för en minus-
option och plusoption om det i stället varit en säljoption. För en option vars lö-
senpris ligger under nuvarande börskurs råder det omvända. Då börskurs och lö-
senpris överensstämmer kallas optionen för en parioption. På engelska heter be-
greppen at-the-money (parioption), in-the-money (plusoption) och out-of-the-
money (minusoption).26 
 
I denna uppsats använder vi oss av begrepp som ”korrekt pris” och ”rätt prissatt”, 
dessa begrepp syftar till att vår inhämtade data är inhämtad på en effektiv mark-
nad27.  
 
Volatilitet mäts med det statistiska måttet standardavvikelse. Standardavvikelse 
definieras som; sammanfattande mått på de enskilda observationernas spridning 
kring sitt gemensamma medelvärde.28 Standardavvikelsen s för n observationer 
x1, x2,... ,xn är: 
 

( )
1

2

−

−
= ∑

n
xx

s  

 

2.2 Argumentation för ämnesval 
 
Det grundläggande syftet med aktiemarknaden är att ge möjligheten till finansie-
ring för företag till en rimlig kostnad, däremot tycks inte optionsmarknaden till-
föra samhället något i en första anblick. Dock sker det en omfördelning av risker 
genom optionsmarknaden vilket i det stora hela är något som är positivt för sam-

25 Alvesson, M & Deetz, S (2000) 
26 Tjeder, J, (2000) 
27 Fama, E (1970) En marknad som fullständigt reflekterar den tillgängliga informationen. 
28 Körner, S (1996) 
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hället. I och med att personer inte har samma inställning till risk, kan den som 
anser sig inneha en hög risk sälja den till en person som vill öka sin risk och vice 
versa. På så sätt fyller optionsmarknaden en samhällsekonomisk funktion. 
 
Att överhuvudtaget bidra till det massmediala bruset när det gäller ekonomi kan 
tyckas vara en droppe i ett stort hav. Varför skall vi bidra till den hysteri som rå-
der kring aktiekurser? Detta ämne som får mer och mer utrymme i media och som 
bidrar till företagsledningens fokusering till kursutvecklingen för att tillfredställa 
aktieägarnas krav på avkastning och värdetillväxt, vilket leder till ”omotiverade” 
nedläggningar av icke tillräckligt lönsam produktion.29 
 
Optioner är inte ett värdepapper i den meningen att de motsvarar en del av ett 
företag som en aktie gör. Utan de utgör bara rätten att köpa eller sälja aktier eller 
den underliggande varan vid ett framtida tillfälle. Det här innebär att optionsposit-
ioner kan upprättas så att de skapar en lönsam situation även vid sjunkande aktie-
kurser, vilket är en effekt som inte går att uppnå med att enbart handla med aktier, 
såvida de ej ingick i aktieportföljen innan den nya informationen tillkom. Detta 
tycker vi ger en mer nyanserad bild och det är därför mer legitimt att skriva vidare 
om. 
 
Förutom ovan nämnda anledningar skulle vi inte skriva om detta ämne, om vi inte 
hade ett genuint intresse för de finansiella marknaderna. En avgörande faktor är 
således att tillfredställa vårt eget behov av att nå en djupare förståelse och insikt 
om optioner. 
 

2.2.1 Argumentation för köpoptioner 
 
Denna undersökning är endast gjord på köpoptioner. Ett inkluderande av även 
säljoptioner skulle inte ha påverkat resultatet av denna undersökning eftersom den 
volatilitet som används vid beräkning av köpoptioner även är den som används 
vid beräkning av säljoptioner. Vi har därför valt att begränsa undersökningen till 
endast köpoptioner pga. tidsbegränsning. 
 

2.2.2 Argumentation för de valda aktierna 
 
Vi har valt att titta på optionerna för de underliggande aktierna, SEB, Volvo, Er-
icsson, Nokia, H&M och AstraZeneca30, för dessa optioner är de med högst om-

29 Elmbrant, B (2000) ”Lears stolsfabrik i Bengtsfors var tre gånger mer vinstgivande än snittet i 
svensk verkstadsindustri. Men det räckte inte. Lear måste pressa kostnaderna ytterligare, inte 
minst eftersom Volvo varje år kräver 5 procent lägre priser av sina underleverantörer.” 
30 Tjeder, J (2000) Dessa aktieoptioner skiljer sig från de mindre omsatta optionerna på börsen 
genom att de löper ut med två månaders intervall istället för flertalet andra optioner som löper ut 
fyra gånger per år. AstraZeneca, H&M och Volvo har slutmånader Januari, Mars, Maj, Juli, Sep-
tember, och november. Ericsson, SEB och Nokia har slutmånaderna Februari, April, Juni, Augusti, 
Oktober och December. 
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sättning31 Vid val av optioner med underliggande aktier med låg omsättning hade 
vi riskerat att få systematiska fel då prissättningen inte varit effektiv. En ineffektiv 
prissättning skulle leda till ett felaktigt pris, vilket i sin tur skulle innebära ett fel-
aktigt värde på den historiska volatiliteten. 
 

2.2.3 Argumentation för parioption 
 
En av begränsningarna i Black & Scholes optionsprissättningsmodell är när lö-
senpriset är långt ifrån den aktuella aktiekursen. När detta inträffar tenderar opt-
ionsmodellens värdering att inte stämma med marknadens värdering. I dessa fal-
len är den implicita volatiliteten högre än den historiska. Detta fenomen kallas 
volatility smile på grund av dess form. 32 
 
Figur 2 Volatility Smile 

(Källa: Egen bearbetning 

 efter Hull (1997)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid insamling av optionspriser till beräkningen av den implicita volatiliteten har 
vi minimerat effekten av Volatility smile. Detta genom att välja optioner som har 
ett marknadspris som är så nära lösenpriset som möjligt, det vill säga parioptioner. 
Ett annat val av optioner skulle ha resulterat i en för hög implicit volatilitet vilket 
hade gjort optionerna överprissatta. Parioptioner är optionerna som ligger på mit-
ten av ”leendet” och därmed har ett så rättvisande värde av volatilitet som möjligt. 
MacBeth och Merville undersökte olika köpoptioner på samma underliggande 
aktie, vid samma tidpunkt för att jämföra den implicita volatiliteten. Deras slutsats 
var att optioner som var at-the-money var korrekt prissatta medan in-the-money 
och out-of-the-money inte var det.33 

31 Tjeder, J (2000) 
32 Hull, J (1997) 
33 MacBeth, J. D & Merville, L. J (1979) 

Implicit Volatilitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
                Lösenpris              Aktiepris  
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2.2.4 Argumentation för undersökningens mätperiod 
Figur 3 SX All share index under 2000 (Källa: www.ad.se) 
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Vår studie bygger på en undersökning av år 2000. Anledningen till att vi har valt 
just denna period var att marknaden var väldigt volatil. Ett val av ett annat år med 
lägre34 standardavvikelse hade marknadens aktörer inte ställts inför lika hård 
prövning av prognostiseringen av den faktiska volatiliteten. Visserligen har år 
1999 som helhet en högre standardavvikelse än år 2000. Men 1999 var ett år där 
utvecklingen var relativt lugn under de första nio månaderna för att sedan i okto-
ber inleda en kraftig uppgång (se figur). År 2000 var det däremot rörelser under 
hela året. Som helhet var alltså år 2000 ett mer svårprognostiserat år än 1999. 
Standardavvikelsen för hela året 2000 blev 29 mot 30 år 1999, vilket är högt i 
förhållande till tidigare år vi mätt. 
Figur 4 SX All share Index under 1999 (Källa: www.ad.se) 
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34 www.ad.se, Under år 1997 var standardavvikelsen på SX All Share index 13. 1998 hade stan-
dardavvikelsen ökat till 20. 
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2.2.5 Argumentation för val av volatiliteter 
 
Vi har tidigare i uppsatsen redogjort för olika typer av volatiliteter. Vi har valt att 
granska sju stycken olika plus den faktiska volatiliteten. 30 dagars historik för att 
den är flitigt använd på marknaden. 60 dagars historik tyckte vi själva kunde vara 
intressant att undersöka, eftersom Hull bland annat säger att volatilitetsberäkning-
en ska grundas på aktiedata på mellan 90 – 180 dagar tillbaka, därav fann vi in-
tressant att titta närmare på historisk 90, 120 och även ”samma som löptiden” som 
enligt Hull är tumregeln. Motsvarande år innan, vilket egentligen betyder den 
undersökta optionens faktiska volatilitet år 1999 under motsvarande period. Vi 
valde den volatiliteten på grund av vår nyfikenhet på om det skulle finnas en sä-
songsvariationssystematik i volatilitet. Den faktiska volatiliteten är utfallet eller 
den volatilitet som realiserades på marknaden, vilket är så att säga facit till de sju 
andra volatiliteterna. 
 

2.3 Datainsamling / Tillvägagångssätt 
 
Vi har använt oss av databasen Affärsdata35 när det gäller insamlandet av aktie-
kurser. Vid insamlandet av optionskurserna har vi valt att göra det via OM Stock-
holmsbörsens36 hemsida, där har vi för varje tidpunkt och aktie samlat in köp- och 
säljkurs samt dagens högsta, lägsta och stängningskurs. Därefter har vi beräknat 
den implicita volatiliteten på optionens stängningskurs eftersom de historiska 
volatiliteterna är beräknade på stängningskursen för de undersökta aktierna. För 
varje underliggande aktie finns det ett tiotal optioner till varje lösenmånad i varie-
rande lösenpriser. Enligt tidigare definitioner finns det tre olika former av option-
er; minus-, pari- och plusoptioner. Vi har samlat in kursen för den option som vid 
avläsningstillfället haft ett lösenpris närmast den aktuella aktiens underliggande 
aktiekursen – parioptionen. Resultatet av ett annat val av optioner skulle ha resul-
terat i en för hög implicit volatilitet vilket då hade gjort optionerna överprissatta. 
De fall där ej något avslut skett har vi i stället använt oss av genomsnittet av de 
köp och sälj kurser som Market makers37 är tvungna att kontinuerligt erbjuda 
marknaden.  
 
Den historiska volatiliteterna har beräknats på handelsdagar, alternativet är att 
räkna på kalenderdagar. Det finns empirisk forskning som talar för att beräkning-
en skall ske på handelsdagar.38 
 

35 http://www.ad.se 
36 http://www.stockholmsborsen.se/slutkurser/kurshistorik.asp? 
37 Brandrup-Wognsen, J & Stenbom, M (1986) Att vara market maker innebär att man har en 
skyldighet att ställa så kallade tvåvägspriser, dvs. att ställa både köp- och säljkurs för en option. På 
detta sätt minskas likivditetsrisken i marknaden, dvs. risken att det inte finns någon som är intres-
serad av att köpa den option du innehar. Market maker, i enlighet med sitt avtal med OM, måste 
ställa både köp- och säljkurser. Market makern gör detta i utbyte mot att få handla till betydligt 
lägre avgifter. 
38 Hull, J (1997) 
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2.4 Operationalisering 
 
Det är främst inom programmeringsvärlden som begreppet "garbage in - garbage 
out" används. Det säger att om felaktiga parametrar används kommer också resul-
tatet bli därefter. Om vi ser till den inhämtade aktiekursdata har inhämtningen 
skett via databasen Affärsdata39. Affärsdata får sin information direkt från Stock-
holms fondbörs vilket gör att den ej har handhafts en extra gång, vilket är fallet 
när tidningar köper sin information från Delphi Economics, SIX eller liknande. 
 
Mäter vi det vi avser att mäta – validitet?40 Vi har för avsikt att mäta volatilitet. 
Den gängse definitionen av volatilitet är standaravvikelse. Vid historisk och fak-
tisk volatilitet har vi räknat standardavvikelsen enligt tidigare definition på de 
tidigare nämnda aktiekurserna. Det teoretiska priset av en aktieoption ges av 
B&S-modellen. Skillnaden mellan teoretiskt- och marknadspris är implicit volati-
litet. Vid implicit volatilitet har vi med hjälp av B&S-modellen räknat baklänges 
för att på så sätt få den volatilitet som motsvarar marknadspriset, den implicita 
volatiliteten. 
 
Ger det vi mäter tillförlitliga observationer av volatilitet – reliabilitet?41 Vi har 
valt att jobba med det volatila året 2000 och de 6 aktier vars optioner är de mest 
likvida. Vid val av ett annat urval, ett år med lägre volatilitet, kan resultatet 
komma att bli ett annat eftersom prognostiseringen inte är ställd på sin spets, en-
ligt diskussionen i det tidigare avsnittet om argumentation för mätperiod. Om ett 
val av andra optioner hade skett, vars omsättning är lägre, skulle det komma att 
påverka resultatet pga. att prissättningen av de ej har varit lika effektiv som om 
det skulle har varit en option med hög omsättning. 
 

2.4.1 Bortfallsanalys 
 
Ur den ursprungliga data gjorde vi volatilitetsberäkningarna vilket gav oss 576 
observationer42. Utav dessa 576 observationer, som är grunden i vår undersökning 
(bifogas i appendix), har vi ett bortfall på 13 stycken. 
 
För att dels underlätta insamlandet av data och dels för att i ett senare skede kunna 
jämföra de olika underliggande varornas optioner med varandra följde vi ett i för-
väg bestämt schema som bestämde vilken option för varje underliggande aktier vi 

39 www.ad.se 
40 Eriksson, L-T & Widersheim-Paul, F (1999) 
41 Eriksson, L-T & Widersheim-Paul, F (1999) 
42 Om det faktiska utfallet av dessa observationer ses som 0, har de olika volatiliteterna i under-
sökningen fördelat sig såsom i en normalfördelningskurva runt det faktiska utfallet (Observation-
ernas aritmetiska medelvärde skiljde sig med 0,03 från det faktiska utfallet). Som visas senare i 
analysen har de olika volatiliteterna olika standardavvikelse vilket gör att det inte kan sägas att 
normalfördelningen är standardiserad. 
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skulle inhämta data ifrån. Schemat43 såg likadant ut för samtliga optioner. Detta 
gjorde dessvärre att vi vid ett fåtal mättillfällen fick ett bortfall när det saknades 
omsättning av en option. Att vi har ett bortfall är en svaghet när vi i slutet skall 
dra slutsatser. Alternativet hade varit att frångå schemat och söka en option med 
omsättning, vilket hade inneburit att vi hade fått frångå principen för de övriga 
observationerna, vilket innebär att dessa observationer skulle vara systematiskt 
fel. Därför har vi valt att utelämna dessa observationer. För implicit volatilitet har 
vi av den anledningen tio stycken utelämnade beräkningar. Astras sammangående 
med Zeneca gjorde att vi saknade kurshistorik för de första månaderna 1999, som 
i sin tur ledde till ett bortfall och gav oss ytterligare ett bortfall på tre stycken ob-
servationer som härrörs från volatiliteten för motsvarande period året innan. To-
talt får vi då ett bortfall på 13 stycken observationer. 

43 Vi har utgått från lösendagen, som för samtliga optioner är tredje fredagen i varje månad. Däref-
ter har vi räknat baklänges för respektive volatilitet och beroende på vilken volatilitet, har vi där-
med grundat beräkningen på antal dagar som den volatiliteten är uträknad på. Beroende på vilken 
kurs den underliggande aktien haft, har vi därefter sökt efter marknadspriset för parioptionen. 
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3 TEORI 
 
I detta kapitel kommer vi att följa samma struktur som i syftet, för att på så vis 
underlätta vårt resonemang. Vi har därmed delat teorikapitlet i två avsnitt. Det 
första avsnittet behandlar förutsättningarna för undersökningen. Sedan har vi valt 
att ta upp teorier kring psykologi och beslutsfattande i det andra avsnittet, som 
kan härröras till delen om granskning av rationalitet i syftet. 
 

3.1 Förutsättningarna för undersökningen 
 
Detta avsnitt inleds med en kort beskrivning av den effektiva marknaden, därefter 
beskrivs Black & Scholes optionsvärderingsmodell följd av en närmare redogö-
relse av volatilitet, vilket är de teorier som härrörs till den undersökande första 
delen av syftet. 
 

3.1.1 Den effektiva marknaden 
 
För att volatilitet skall uppstå, krävs det att de underliggande aktierna på mark-
naden stiger eller sjunker i pris, ceteris paribus. I enlighet med vårt syfte att ”jäm-
föra volatiliteter” är det viktigt att marknaden är effektiv44 för att vi skall kunna 
göra en korrekt volatilitetsberäkning. I allmänhet gäller att ju fler köpare desto 
bättre marknad i den meningen att fler köpare innebär fler aktier och optioner, fler 
finansiella instrument innebär ökad omsättning och ökad omsättning leder till 
bättre prisbildning, det vill säga priser som verkligen återspeglar verkliga och 
förväntade förändringar i aktiens och optionens värde.45 
 
Det är bara ny information som driver fram kursförändringar och kurserna anpas-
sar sig omedelbart när marknaden nås av ny information. Eftersom ny information 
är oförutsägbar kommer prisändringarna att vara slumpmässiga och omöjliga att 
förutse. Aktiekurserna rör sig således efter en ”random walk”46 princip eller en 

44 Black & Scholes har undersökt om det finns möjlighet att tjäna pengar på att köpa och sälja 
optioner som är undervärderade respektive övervärderade, i förhållande till det teoretiska priset. 
Undersökningen gjordes på en OTC optionsmarknad. Slutsatsen av denna undersökningen var att 
det fanns vinster att göra, men om transaktionskostnaderna medräknades skulle vinsterna för-
svinna. Några år senare gjorde Galai en liknande undersökning på Chicago Board Of Exchange 
(CBOE) där optionerna inte är skyddade mot utdelning som optionerna varit i Black & Scholes 
tidigare undersökning. Galai’s undersökning gav samma resultat som Black & Scholes undersök-
ning. 
45 Brandrup-Wognsen, J & Stenbom, M (1987) 
46 Begreppet Random Walk (=slumpmässig gång) betyder att framtida steg eller riktningar ej kan 
prognostiseras på bas av tidigare utfall. När termen är applicerad till aktiemarknaden, så innebär 
den att kortsiktiga fluktuationer av aktiekurser ej kan förutses. Historiskt sett stiger kurserna på 
långsikt. För att mera handgripligt förklara Random Walk, är det som en slantsingling, dvs 50% 
att det blir krona eller klave, analogt med aktiekurser att den stiger eller sjunker. 
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slumpprincip, medan storleken på rörelserna kan beskrivas med en normalfördel-
ningskurva. 
 
Volatilitet är däremot ej betingat med karaktäristiken47 av ”random walk” i och 
med dess dynamik. Volatiliteten kan öka i sjunkande kurser och vice versa, på så 
sätt är den oberoende av riktningen på aktiekursen.48 
 
3.1.1.1 Marknadsjustering 
 
Det finns olika sätt vid aktiehandel att förutspå systematiska förändringar, där-
ibland säsongsvariationer. 
 
Säsongsvariationer är resultatet av en teknisk analys, det vill säga ett mönster i 
aktiekursen samvarierar med en årstid eller annan händelse (köp till sillen och sälj 
till kräftorna)49 och på så sätt skulle det kunna tjänas pengar på denna förutsä-
gelse. Problemet med en sådan återkommande förekomst är att i samma stund 
som den är känd för marknaden, kommer marknadsaktörerna handla på ett sådant 
sätt att denna företeelse ej uppkommer i framtiden. Varje framgångsrik teknisk 
analys är per definition självförstörande. I samma stund som insikten att kurserna 
kommer att vara högre vid kräftorna än vid sillen så kommer köp ske i allt större 
utsträckning innan sillen. Om investerare "vet" att aktierna kommer att stiga 
imorgon, kan dessa vara säkra på att de stiger redan idag. På så sätt är varje regel-
bundenhet som kan bli upptäckt för att tjäna pengar utöver den genomsnittliga 
avkastningen dömd att misslyckas.50 
 
Förändringen av volatilitet har inte samma variationsmönster, eftersom volatilite-
ten kan mycket väl tänkas öka vid sjunkande aktiekurser och vice versa. Däremot 
skulle det kunna antas att vetskapen om perioder som historiskt sett har varit oro-
liga på börsen skulle leda till svängningar i aktiekursen vilket leder till högre nivå 
av volatilitet som i sin tur leder till högre optionspriser. 
 

3.1.2 Black & Scholes prissättningsmodell 
 
För att räkna fram ett teoretiskt pris för en aktieoption krävs en värderingsmodell. 
Vi har valt att använda oss av Black & Scholes prissättningsmodell för den är den 
mest använda på marknaden och för att den har belönats med Sveriges Riksbanks 
pris i ekonomisk vetenskap till minne av Alfred Nobel. Vi kommer här nedan att 
redogöra för hur själva modellen är uppbyggd för att lättare åskådliggöra hur vi 
har gått tillväga. 

47 Volatiliteten bygger på en period av aktiekurser, vilket innebär att en option med 120 dagar kvar 
till inlösen har 120 dagar att beräkna volatiliteten på. Ny information har alltså inte samma ge-
nomslag på volatiliteten som den har på en aktiekurs. 
48 Enligt Tjeder, J (2001) sjunker kurserna snabbare än de stiger, vilket innebär att volatiliteten 
tenderar att ligga på högre nivå vid dalande kurser än vid stigande. 
49 Bernhardsson, J (1996) 
50 Malkiel, B. G (1999) 
 

19 
 

                                                



Blekinge Tekniska Högskola  2015-05-20 
Institutionen för Ekonomi och Management 
Magisteruppsats Läsperiod 2, 2001. 
 
 
 
Vad är det som påverkar det teoretiska priset på en option? B&S-
optionsvärderingsmodell består av 5 faktorer vilka påverkar det teoretiska priset 
som ges av modellen. För att kunna redogöra för vad som påverkar det teoretiska 
priset gäller det att se vad som påverkar de 5 faktorerna i modellen. Aktiepriset: 
Styrs egentligen bara av en sak enligt teorin om den effektiva marknaden, det är 
ankomsten51 av ny information som på ena eller andra sättet påverkar den en-
skilda aktien eller hela aktiemarknaden. Lösenpriset: Är något som ej går att på-
verka utan det är från början satt av utställaren, (däremot ges optioner ut i serier 
som skall spegla nivån på aktiepriset, normalfallet är att två olika optioner ges 
över respektive under det rådande aktiepriset samt att en option ges ut till samma 
pris). Tiden: Går ej heller att påverka tiden till inlösen av optionen, de svenska 
standardiserade aktieoptionerna ges ut med en löptid på 6 månader. Räntan: På-
verkas av makrovariabler såsom konjunkturläget vilket är en funktion av bland 
annat arbetslösheten och valutamarknaden. Volatiliteten: Är den faktor som ej 
kan avläsas utan måste beräknas, volatiliteten beror därför av vilken historisk-
längd man väljer att grunda sin volatilitetsberäkning på. De ovan beskrivna fak-
torerna ger utav B&S-modellen därmed det teoretiska priset. 
 
Black och Scholes presenterade 1973 en formel för värdering av optioner52. Den 
underliggande tanken i formeln är att den ska avbilda en investeringssituation, 
med en kombination av en aktie och ett lån som exakt efterliknar ”vinstmöjlighet-
erna” med en option. 53 
 
Vid användningen av Black & Scholes optionsvärderingsmodell krävs vissa anta-
ganden.54 
 

1. Att volatiliteten på den underliggande varan är konstant och känd för opt-
ionens livslängd av marknadsaktörerna. 

 
Vi har utgått ifrån skillnaden mellan en dags stängningskurs jämfört med föregå-
ende dags stängningskurs. Vid volatilitetsberäkning ges svaret i samma enhet som 
den data volatiliteten beräknas på. I Black & Scholes optionsvärderingsmodell 
krävs volatiliteten i form av en logaritm55. Standardavvikelsen av dessa punkters 
lutning blir den lutning som sammanbinder början och slutet av avläsningspe-
rioden.  
 

2. Att den korta räntan är känd och konstant över optionskontraktets livs-
längd och att det motsvarar låneräntan för marknadsaktörerna. 

51 Forsgårdh, L-E & Hertzen, K (1975) Undersökningen visade att redovisningsinformation har 
betydelse för kursbildningen på svenska aktiemarknaden och att kursanpassningen i huvudsak sker 
samma dag som ett bokslutsmeddelande släpps. Dessa resultat ansågs bestyrka hypotesen att kurs-
bildningen på den svenska marknaden var effektiv. 
52 Black, F & Scholes, M (1973) 
53 Brealy, R & Myers, S (1996) 
54 Black, F, Scholes, M (1972), Galai, D (1977), Andersson, G (1995) 
55 Hull, J (1997) 
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I och med att vi har gjort vår undersökning bakåt i tiden så har räntan varit känd 
över hela vår mätperiod. Vi har valt att använda oss av ett genomsnitt av 90 da-
gars statsskuldväxel under vår mätperiod. De små skillnader i den riskfria räntan 
som vi därmed med denna förenkling har åsamkat oss får endast ett minimalt ge-
nomslag på optionspriset56. 
 

3. Att optionsinnehavaren är fullständigt skyddad mot ”utdelning-
ar/spridning” (distributions) som påverkar priset av aktien. 

 
Den längsta perioden i vår mätperiod har varit 6 månader, vilket har infallit suc-
cessivt under året. Utdelningar sker 1 gång om året och enligt teorin ska den 
sänka aktiekursen med det belopp som utbetalas. Vi har ej gjort några justeringar i 
våra beräkningar, på grund av att det endast skulle ha en marginell resultatpåver-
kan. 
 
Såsom Black & Scholes modellen är uppställd i sitt grundutförande, så ges det 
teoretiska optionspriset av uträkningen. Det räknas i princip fram ur följande 
struktur, en ökning av aktiepriset ökar värdet men samtidigt mildras den effekten 
utav nuvärdet av lösenpriset vilket i sin tur påverkas av räntan och tiden till lösen. 
Värdet ökar också av aktiens varians i samband med tiden ( tσ )57. Volatiliteten 
är en parameter i Black & Scholes som inte direkt kan observeras, som de andra 
faktorerna, den måste räknas ut. Detta görs genom att studera de historiska rörel-
serna hos aktiekursen. 

56 En sänkning av den riskfria räntan från 3,25 till 3,00 påverkar en 3 månaders option med lösen 
pris på 100 SEK med 0,03 SEK. 
57 Brealy, R & Myers, S (1996) 
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3.1.2.1 Black & Scholes modell i teorin 
 
Nedan redovisas hur vi rent tekniskt räknar ut värdet på en köpoption, eftersom 
det är köpoptioner vår undersökning grundas på. Uträkningen ger det teoretiska 
pris som ligger till grund för den implicita volatiliteten. 
Figur 5 Normalfördelningskurva (Källa: Egen bearbetning av Körner, S (1996)) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Värdet på en köpoption är = [N(d1) * P] - [N(d2) * PV(EX)] 
Där: 
d1 = ln[P/PV(EX)]/ tσ + tσ /2 
d2 = d1 - tσ  
 
N(d) = För att ta reda på hur stor sannolikheten är att marknadspriset är större än 
lösenpriset på lösendagen används en standardiserad normalfördelningskurva58. 
Resultatet är då den procentuella sannolikheten att samma tal som d eller ett 
mindre tal slår in. 
 
P = Marknadspriset på den underliggande varan. 
PV(EX) = Nuvärdet på lösensumman, justerad efter den riskfria räntan59. 
ln = Beräkning enligt den naturliga logaritmen60.  
σ = (historiska) volatiliteten i den underliggande varan61. 
t = Tid till lösendagen, uttryckt i år. 
 
Enligt Black & Scholes optionsprissättningsteori är optionens pris direkt knutet 
till den underliggande varans volatilitet och tiden till lösendagen. 
 
d2 = d1  - tσ  

58 En standardiserad normalfördelningskurva har alltid standardavvikelse 1 och medelvärde 0. 
59 90 dagars Statsskuldväxel. 
60 För plusoptioner blir värdet negativt, medan minusoptioner ger ett positivt värde. 
61 Mäts enligt Black & Scholes formel på 30 dagas historisk volatilitet. 

Normalfördelningskurva

medelvärde=0
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Vi har nu redogjort för det verktyg som vi använder oss av i undersökningen., 
som tidigare sagt finns det en parameter som ej är observerbar, volatiliteten. Vi 
kommer nedan titta närmare på de olika volatiliteter som vi kommer att använda 
oss av i analysen. 
 

3.1.3 Volatilitet 
 
Generellt sett är volatilitet ett mått på osäkerheten i kursrörelser av den underlig-
gande varan. När volatiliteten ökar, så ökar sannolikheten att aktien kommer att 
gå upp eller ner. För en aktieägare tenderar dessa utfall att ta ut varandra. Dock är 
det inte så för en ägare av en köp- eller säljoption. Ägaren av en köpoption tjänar 
på prisökningar men har en begränsad risk på nedsidan. Motsvarande för en ägare 
av en säljoption, han tjänar på sjunkande aktiepris och har en begränsad förlustsi-
tuation om aktien skulle stiga i pris.62 Värdet av både köp och säljoptioner ökar 
när volatiliteten ökar. Eftersom, ju högre volatilitet den underliggande varan har 
desto större är sannolikheten att marknadspriset blir högre än lösenpriset för en 
köpoption och vice versa för en säljoption. 
 
3.1.3.1 Historisk volatilitet 
 
För att få det teoretiska priset på en köpoption behövs enligt Black & Scholes fem 
olika parametrar, av dessa är fyra kända. Den femte och okända parametern är 
volatiliteten. Volatiliteten används som ett mått på aktiekursens rörlighet, för att 
kunna sätta ett pris på optionen i framtiden. Detta är på grund av avsaknaden av 
morgondagens aktiekurs redan idag. I Black & Scholes modellen används histo-
risk volatilitet, det finns dock motstridigheter beträffande hur långt tillbaka i tid 
som volatilitetsberäkningen skall grundas på. Vanligt förekommande på mark-
naden är att volatiliteten beräknas på 30 börsdagar. Hull skriver att i valet av anta-
let dagar som volatiliteten ska beräknas på, ger ett stort antal dagar ett mer precist 
värde. Dock rör sig volatiliteten över tiden och en lång historisk tillbakablick be-
höver ej alltid vara den bästa. En kompromiss bör ligga mellan 90 och 180 dagar. 
Hull hävdar dock att i första hand ska volatiliteten beräknas på lika lång tid till-
baka historiskt sett som den återstående löptiden på den option som ska prissät-
tas.63 
 

62 Tjeder, J (2000) 
63 Hull, J (1997) 
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3.1.3.2 Implicit volatilitet 
 
Vid införandet av de fem olika parametrarna i Black & Scholes modell, ges ofta 
ett pris som avviker från marknadspriset. Skillnaden beror på att marknaden räk-
nar med den framtida volatiliteten och inte den historiska. Hela prisskillnaden 
förklaras med skillnaden mellan den implicita volatiliteten och den historiska 
volatiliteten64. Marknaden räknar även in prognoser om framtiden därav skiljer 
sig den implicita från den historiska volatiliteten. Vid skillnader mellan dessa pa-
rametrar finns det därmed möjligheter att upptäcka över- och undervärderingar. 
 
För att räkna ut den implicita volatiliteten kan funktionen målsökning i program-
met Excel användas, då anges marknadspriset på optionen och funktionen söker 
efter vilken volatilitet som använts för att ge det tidigare angivna priset65. Det som 
måste antagas är att formeln är korrekt och att det för stunden givna marknadspri-
set av optionen används i beräkningarna. På detta vis kan den implicita volatilite-
ten fås fram med hjälp av de kända faktorerna66. Den implicita volatiliteten är ett 
mått på den volatilitet som marknaden använder sig av i sina kalkyler. 
 
3.1.3.3 Faktisk volatilitet 
 
Den faktiska volatiliteten räknas ut på samma sätt som den historiska volatiliteten, 
fast med ett annat tidsperspektiv hos den som använder sig av begreppet. När den 
faktiska volatiliteten räknas ut väljs en fast tidsperiod. Den faktiska och historiska 
volatiliteten skiljer sig också genom syftet, den historiska används som en pro-
gnos för framtiden, medan volatiliteten benämns ”faktisk” när det gäller att kon-
statera utfallet för en viss tidsperiod. 

3.2 Granskande av rationalitet 
 
Vi kommer här att redogöra för teorin om rationella förväntningar, därefter besk-
rivs olika beslutsfällor som kan vara orsaken till irrationellt beteende. Avslut-
ningsvis redogör vi för en möjlig teori till marknadens beteende. 
 
Vi vet att människan är en dålig beslutsfattare inför slumpmässiga processer67. 
Problemet är ofta att ha medvetenhet om den slumpmässiga processen och att 
mönster som upptäcks i denna process bara är tillfälligheter och ej kan leda till 
ett beslut som är rationellt. Marknadens implicita volatilitet är dess förväntningar 
om den faktiska volatiliteten, därav är det viktigt att förväntan styrs av rat-
ionalitet. 
 

64 Tjeder, J (2000) 
65 Black & Scholes prissättningsmodell kan inte ändras så att volatiliteten kan lösas ut, därför 
måste målsökning användas. Hull, J (1997) 
66 Hull, J (1997) 
67 Tversky, A & Kahneman, D (1974) 
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3.2.1 Rationella förväntningar 
 
Hypotesen Rational Expectations framfördes första gången i en artikel 1972, av 
John Muth. Den fick dock liten betydelse innan Lucas under 70-talet utvidgade 
den till att gälla modeller för hela ekonomin68. Trots teorin om förväntningarnas 
stora betydelse behandlades den länge med viss skepsis i ekonomisk analys. 
 
För ett par decennier sedan var det inte ovanligt att utgå från godtyckligt specifi-
cerade eller till och med statiska förväntningar. Till exempel förväntad framtida 
prisnivå ansågs vara densamma som dagens prisnivå; eller från adaptiva förvänt-
ningar, så att förväntad framtida prisnivå mekaniskt justerades i proportion till 
avvikelsen mellan dagens prisnivå och tidigare förväntad prisnivå. Rationella för-
väntningar är i stället genuint framåtblickande69. 
 
För att kunna förutspå priser använder sig aktörer av all tillgänglig information. 
Eftersom den rationella förväntningen endast är rätt i genomsnitt är den inte alltid 
korrekt, men det är ändå det bästa som någon kan göra. En rationell förväntan 
innebär att så fort ny information blir tillgänglig kommer den att användas70. 
 
Slutsatsen av den volatilitet som aktörerna på optionsmarknadens använder blir 
den implicita volatiliteten. Dessa aktörer skall enligt teorin agera rationellt och 
korrigera sina slutsatser om de ser att de systematiskt över- eller underskattar den 
faktiska volatiliteten. Sammantaget i denna process borde den implicita hälften av 
gångerna anta ett värde över/under den faktiska. Om detta ej blir utfallet, betyder 
det att marknaden uppför sig irrationellt och på så sätt systematiskt missprissätter 
optioner. 
 
De rationella förväntningarna är en grund71 för en effektiv marknad och eftersom 
vi tidigare har konstaterat att den effektiva marknaden existerar, agerar mark-
naden därefter. Med detta antagande kan det hjälpa oss att förstå hur marknaden 
fungerar och på vilka grunder den fattar beslut (volatilitet). 
 

3.2.2 Psykologi på marknaden 
 
Vi kommer här att resonera runt beslut som krävs vid en optionsaffär. Även om 
ett beslut skall fattas på rationella grunder så finns det många psykologiska fak-
torer som spelar in. 
 
Den enskilde investeraren på finansmarknaden baserar oftast sina beslut på rat-
ionella grunder. Däremot tenderar beslut i en grupp att bli irrationella och emot-

68 Lucas, R. E (1972). Robert Lucas fick Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till minne 
av Alfred Nobel 1995, för sina grundtankar om hur rationella aktörer på marknaden justerar sina 
beslut efter nationens uttalade ekonomiska politik. 
69 http://www.nobel.se/economics/laureates/1997/press.html 
70 Parkin, M, m.fl. (1997) 
71 Parkin, M, m.fl. (1997) 
 

25 
 

                                                

http://www.nobel.se/economics/laureates/1997/press.html


Blekinge Tekniska Högskola  2015-05-20 
Institutionen för Ekonomi och Management 
Magisteruppsats Läsperiod 2, 2001. 
 
 
ionella. Varje individ har förmåga att agera självständigt och personligt men 
också en tendens att vilja tillhöra och vara accepterad inom en grupp. Den finan-
siella marknaden träffas inte fysiskt, men de har alla samma syfte, Det vill säga att 
göra bra affärer. Aktörerna känner samhörighet och identifierar sig lätt med andra 
aktörer, därför existerar ett så kallat flockbeteende på dagens elektroniska mark-
nad72. 
 
När någon agerar på den finansiella marknaden agerar han också emotionellt. 
Själva beslutet att köpa eller sälja kan mycket väl ha varit rationellt, men själva 
handlingen innebär ett finansiellt engagemang och aktören vill känna att han 
handlat rätt. Aktörer som fattat likartade beslut söker stöd hos varandra för sin 
uppfattning och tenderar att förringa argument som framförs av någon gruppering 
med motsatt mening. Den gruppering som företräder motsatt åsikt känner sig na-
turligtvis i underläge och har ett klart behov att kommunicera med och söka stöd 
hos likasinnade. Även om beslutet fattades på rationella grunder är det lätt och 
mycket mänskligt att bli mindre rationell och mer emotionell när placeringen väl 
gjorts. Individen blir då mer benägen att glida över i flockdjursbeteende. Ju mer 
emotionell aktören blir desto lättare är det för honom att tappa sin självständighet 
och göra som alla andra, det vill säga följa ledaren för flocken.73 
 
Ledaren för gruppen är i vårt fall priset, gruppen består av marknadens aktörer, 
som följer sin ledare i både upp och nedgång74. 
 
Därmed kan det konstateras att de tre grundläggande förutsättningarna för flock-
beteende återfinns på de finansiella marknaderna75. Med lätthet känner de samhö-
righet och identifierar sig med andra aktörer. Själva beslutet att köpa eller sälja 
har större eller mindre emotionell effekt på placeraren. Situationer av oro och 
panik respektive glädje och eufori uppstår snabbt på marknaden. I dessa situation-
er har aktören lätt att acceptera den härskande synen på prisutvecklingen. Ett pris 
som rör sig tydligt i en riktning fyller funktionen som flockledare och leder mark-
nadens aktörer till ett irrationellt beslut. 
 

3.2.3 Beslutsteori 
 
Marknaden är effektiv och styrs av rationella förväntningar, enligt tidigare reso-
nemang. Det finns faktorer som kan påverka beslutsfattaren till att göra irration-
ella beslut. Vi har valt att presentera några beslutsfällor som tas upp i boken 
”Fatta smarta beslut”76 som kan tänkas påverka beslutsfattaren. De utgör psyko-

72 Gyllenram, C-G (1998) 
73 Gyllenram, C-G (1998) 
74 Gyllenram, C-G (1998) 
75 Plummer, T (1993) Det första villkoret är att personen ifråga identifierar sig med gruppen. Den 
andra är ett godkännande av gruppens regler och normer. Det tredje villkoret är att personen ifråga 
accepterar gruppens ledare.  
76 Raiffa, H, m.fl. (1999) 
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logiska fällor som finns vid beslutsfattande. Bästa skyddet mot psykologiska fäl-
lor är medvetenhet om dem. 

 
27 

 



Blekinge Tekniska Högskola  2015-05-20 
Institutionen för Ekonomi och Management 
Magisteruppsats Läsperiod 2, 2001. 
 
 
Ovilja mot förändringar. 
Den nuvarande situationen är inte det enda alternativet. Det är viktigt att försöka 
hitta andra valmöjligheter. En viktig fråga att ställa är huruvida beslutsfattaren 
självmant skulle ha valt den nuvarande situationen. Det är samtidigt viktigt att 
inte överdriva ansträngningarna eller kostnaderna som är förenade med att bryta 
upp från den nuvarande situationen. 
 
Du ser det du vill se. 
Beslutsfattaren måste vara ärlig mot sig själv i sina motiv. Samlas verkligen in-
formationen för att kunna fatta ett smart beslut, eller endast för att få en bekräf-
telse på det som beslutsfattaren tror att denne vill göra. Det är också viktigt att 
inte ställa ledande frågor som inbjuder till bekräftande uppgifter när råd sökes hos 
andra. 
 
Att fokusera på dramatiska händelser. 
Varje gång en beslutsfattare skall göra en prognos bör denne ifrågasätta sina anta-
ganden så att denne inte påverkas av minnesförvrängningar. Det är bättre att istäl-
let söka beslutsunderlag från statistik än från sitt minne. 
 
Att se mönster där det inte finns några. 
Det gäller att vara disciplinerad. Beslutsfattaren måste lägga band på sin naturliga 
fallenhet att se mönster där det inte finns några. 
 
Om någon av ovan beskrivna beslutsfällor påverkar en beslutsfattare leder det till 
ett icke rationellt beslut. Eftersom en aktör måste räkna med att dens bedömning 
inte alltid är korrekt är uppföljning ett mycket viktigt inslag i en långsiktig vin-
nande strategi.77 En marknadsaktör kan komma att överreagera på händelser i 
omvärlden, vilket i sin tur gör att de signaler aktören har letat efter är rena tillfäl-
ligheter. Därmed kan dessa tillfälligheter se ut att skapa mönster där det egentlig-
en inte finns några. En marknadsaktör som fattar ett irrationellt beslut och miss-
bedömer den implicita volatiliteten skulle kunna leda till att denne köper en opt-
ion för dyrt eller säljer för billigt. 
 

3.2.4 Regression mot medelvärdet 
 
Tversky & Kahneman78 skriver om ”regression mot medelvärdet” i artikeln, Jud-
gement under Uncertainty: Heuristics and Biases. De observerade att flyginstruk-
törer gav piloter beröm efter en bra landning som sedan ofta följdes av en dålig 
landning. Hård kritik gavs efter en dålig landning som i sin tur följdes av en bättre 
landning. Flyginstruktörerna drog då den felaktiga slutsatsen att bestraffning ger 
bättre resultat än beröm. Den korrekta slutsatsen borde ha varit att det var en 
slumpmässig process som reagerade mot ett medelvärde. ”Regression mot medel-

77 Tjeder, J (2000) 
78 Tversky, A & Kahneman, D (1974) 
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värdet” är en teori som ursprungligen kommer från en studie av Sir Francis Gal-
ton som publicerades år 1885.79 
 
Detta innebär att en längre tid med faktisk volatilitet över/under medelvärdet leder 
till att marknaden räknar med en tid med volatilitet under/över medelvärdet, för 
att på så sätt jämna ut det långsiktiga medelvärdet. Vi har tidigare i arbetet visat 
att vårt undersökningsår är ett år med förhållandevis hög marknadsvolatilitet. En-
ligt teorin om ”regression mot medelvärdet” skulle det innebära att den implicita 
volatiliteten borde anta ett lägre värde än den faktiska volatiliteten. Det skulle i så 
fall betyda att marknaden tror på en stabilare tid med mindre svängningar, vilket 
leder till att den faktiska volatiliteten sjunker och närmar sig sitt medelvärde. 

79 Galton, F (1885)”Regression towards Mediocrity Hereditary Stature”. I studien konstaterade 
Galton att barn tenderar att ”gå mot genomsnittet”, föräldrar som är längre än genomsnittet tende-
rar att ha barn som är kortare än genomsnittet, och vice versa. 
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4 Resultat och Analys 
 
I den nedan följande analysen kommer vi att använda diagram för att lättare vi-
sualisera våra resultat. I analysen kommer vi även att aktualisera de tidigare be-
skrivna teorierna. Den ordning i vilken de olika volatiliteterna presenteras i dia-
grammen är inte någon rangordning, utan endast den ordning vi arbetat efter. 
Den nyfikne läsaren hänvisas till vår bilaga där denne finner matematiken bakom 
våra uträkningar.  
 
Som tidigare beskrivits är volatiliteten den variabel i B&S-modellen som inte 
direkt kan avläsas. Att det uppstår differenser mellan två olika beräkningar på 
samma option där B&S-formeln har använts är alltså allenast beroende på att 
olika volatiliteter har använts. Varje enskild aktör på optionsmarknaden som be-
räknar det teoretiska priset på optioner för att hitta köpvärda optioner använder sig 
av en volatilitet som denne finner lämplig. Samtliga aktörer bildar tillsammans 
hela marknaden. Vad marknaden sammantaget tycker är marknadspriset och slut-
satsen därav är den implicita volatiliteten. Hur den räknas fram är tidigare i arbe-
tet beskrivet. Frågan är hur bra marknaden är på att gissa den faktiska volatilite-
ten? Vi kommer framledes visa hur detta förhållande, mellan de olika historiska 
volatiliteterna och den implicita, såg ut under år 2000. 
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4.1 Avvikelse absoluta tal 
 
Vi börjar med att visa vilken av volatiliteterna som har den minsta avvikelsen till 
den faktiska volatiliteten. Vi har subtraherat faktisk volatilitet med de historiska 
volatiliteterna. Detta gjordes för varje underliggande vara vid varje mättillfälle (en 
gång per månad). Sedan summerades hela året för respektive underliggande vara. 
Till sist summerades samtliga 30 dagars volatiliteter och alla 60 dagars, och så 
vidare. Om någon av volatiliteterna vore perfekt skulle det inte ha blivit någon 
stapel alls eftersom jämförelsen utgår från den faktiska volatiliteten. 
 
Exempelvis den faktiska volatiliteten för Ericssons januarioption subtraherat med 
volatiliteten för historisk 30, 0,607-0,582=0,025 (siffrorna hämtade ur bilaga). 
Summeringen av hela året ger 1,032. Samtliga sex underliggande varor gav ett 
värde på 2,272 för historisk 30, vilket också åskådliggörs i figuren nedan. 
Figur 6 Avvikelse absoluta tal 
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Som diagrammet visar är 60 dagars den volatilitet som har lägst avvikelse medan 
implicit är den näst högsta stapeln. Intressant att notera är att samtliga har ett lägre 
värde än den faktiska, eftersom staplarna är positiva. Det som inte syns är om 
någon av volatiliteterna konsekvent ligger över eller under den faktiska, vilket 
skulle innebära att stapeln blir högre i jämförelse med om volatiliteten skiftar 
kraftigt mellan högre och lägre värden än faktisk. De underliggande varorna med 
högre nivå av volatilitet har i den här mätningen en tyngre vikt än de underlig-
gande varor med lägre nivå av volatilitet. I mätningen ”avvikelse i relativa tal” är 
detta korrigerat. 
 
I nästkommande diagram vore ett optimalt läge, där urvalet är perfekt normalför-
delat, skall båda staplarna (”högre” och ”lägre”) vara lika höga. Diagrammet ne-
dan ger en bättre bild av det som är skrivet om diagrammet ovan, i och med att det 
säger att alla undersökta volatiliteter har en majoritet av observationer som är 
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lägre än det faktiska utfallet. Det innebär i sin tur för 60 dagars historisk volatilitet 
att perioderna med hög volatilitet nästan väger upp det större antalet observationer 
där den faktiska överträffade 60 dagars. Alltså, ligger den historiska volatiliteten 
högre, gör den det rejält i jämförelse med de perioder där den ligger lägre. Som vi 
tidigare redogjort för har börsens volatilitet ökat de senaste åren, vilket för den 
implicita volatilitetens del måste betyda att marknaden har ansett att volatiliteten 
borde lägga sig kring en något lägre position än de senaste årens höga volatilitet, 
enligt Tversky och Kahnemans teori om regression mot medel. Trots detta har den 
faktiska volatiliteten legat på en högre nivå, vilket fått till följd att den implicita 
avvikit från den faktiska under hela året. 
Figur 7 Volatilitet i förhållande till faktisk volatilitet 

 

4.2 Avvikelse i relativa tal 
 
Nästa diagram visar även det varje volatilitets avvikelse från den faktiska. Vi har 
subtraherat faktisk volatilitet med de historiska volatiliteterna (som i exemplet 
under avvikelse absoluta tal) och sedan dividerat med den faktiska, exempelvis 
faktisk minus historisk 30 dividerat med faktisk. Divisionen gjordes för att få en 
relativ jämförelse mellan volatiliteterna. Detta gjordes för varje underliggande 
vara vid varje mättillfälle (en gång per månad). Sedan summerades hela året för 
respektive underliggande vara. Till sist summerades samtliga 30 dagars volatilite-
ter och alla 60 dagars, osv. 
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Figur 8 Avvikelse i relativa tal 
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Om någon av volatiliteterna vore perfekt skulle det inte ha blivit någon stapel alls 
eftersom den faktiska volatiliteten representeras av ett Y värde som är noll. 
 
Två av staplarna har ett negativt värde, det vill säga att de respektive volatiliteter-
na är högre än den faktiska. Här förstärks den effekten som ej var lika tydlig i 
figur 6 och 7. Trots att antalet observationer av den historiska 60 dagars volatilite-
ten och samma som löptid är numerärt underlägsna när det gäller att ligga över 
den faktiska så har dessa observationer stor genomslagskraft. Att vi nu har två 
staplar med negativt värde beror på att vi har korrigerat för den tyngd som de un-
derliggande varorna med högre nivå av volatilitet gav i jämförelsen i absoluta tal. 
Implicit volatilitet är här den volatilitet som har näst högst avvikelse. Att den im-
plicita får en så hög stapel i diagrammet är mycket intressant. Implicit är den enda 
av de undersökta volatiliteterna som kan och bör ha rationella egenskaper. Därav 
följer att den borde korrigera sig om den konstant ligger över eller under den fak-
tiska volatiliteten, det vill säga stapeln borde ha varit avsevärt närmre noll. Minst 
avvikelse har ”samma som löptid”. 
 
Tydligt är att i jämförelsen mellan 2000 års faktiska volatilitet och den faktiska 
motsvarande period året innan, så har den faktiska för det undersökta året högre 
nivå. Detta är en sanning med modifikation, eftersom den tidigare jämförelsen 
visade att de båda åren låg på nästan samma totala volatilitet, till och med att 1999 
har något högre volatilitet (se figur 3 och 4), i och med att det var först de tre sista 
månaderna av 1999 som volatiliteten tog fart mot 2000 som var volatilt över hela 
året. 
 
Vi har nu visat både i absoluta och relativa tal att den implicita volatiliteten under 
år 2000 inte varit den bästa indikatorn på det faktiska utfallet. Sett under hela året 
har alla historiska volatiliteter (undantaget motsvarande år innan) varit bättre än 
den implicita, med historisk 60 och samma som löptiden som främsta mått. An-
ledningen till att marknadens aktörer brustit i sitt rationella beteende vid sitt be-
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slutsfattande, som i sin tur fått till följd att den implicita inte är den bästa indika-
torn för år 2000, skall vi under avsnittet slutsats ge förklaringar till. Men först 
skall vi visa hur de olika volatiliteterna förhåller sig till den faktiska mätt i kva-
drerad avvikelse. 
 

4.3 Kvadrerad avvikelse i relativa tal 
 
Här har vi mätt avvikelsen i relativa tal. Med relativa tal får alla underliggande 
varor samma tyngd oavsett vilken nivå av volatilitet de har. Avvikelsen från den 
faktiska volatiliteten har kvadrerats för att endast få positiva tal. De tidigare dia-
grammen har visat på att de historiska volatiliteterna varit närmare den faktiska 
volatiliteten. Vi har nu visualiserat att de historiska volatiliteterna innehåller en 
större spridning, men att i genomsnitt är dessa bättre som prognos än implicit. Om 
en aktör under hela året valt att förlita sig på exempelvis ”samma som löptid” 
hade resultatet blivit närmare den faktiska än om samme aktör enbart förlitat sig 
på den implicita. 
Figur 9 Kvadrerad avvikelse i relativa tal 
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Faktisk volatilitet har i diagrammet ett värde som motsvarar Y=0. Följaktligen ger 
mindre avvikelse en lägre stapel. 
 
Implicit har lägst avvikelse följt av historisk 120 och historisk 90. Resterande är 
på ungefär lika nivå. Den implicita är det mått som överlag ligger närmast den 
faktiska. Att den implicita hade höga värden i figur 6 och 8 är resultatet av att den 
implicita ligger konstant under den faktiska volatiliteten alltså den har ingen mot-
vikt som jämnar ut, vilket i sig tyder på ett irrationellt beteende. Här däremot 
åskådliggörs att den implicita i och för sig har fel men det är den bästa gissningen 
som kan göras. 
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4.4 Sammanfattning av analys 
 
Vi har nu valt att visa, de tre viktigaste volatiliteterna, implicit, faktisk, och den 
volatilitet som tidigare analys visat är den som bäst överrensstämmer med den 
faktiska, nämligen samma som löptid. 
Figur 10 Volatiliteternas jämförelse över 2000 
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Precis som tidigare är det den faktiska volatiliteten som jämförelsen utgår ifrån. 
Här syns tydligt att den implicita systematiskt ligger under den faktiska volatilite-
ten vilket tyder på irrationellt beteende, särskilt utmärkande är detta när den im-
plicita sjunker samtidigt som den faktiska stiger. Samtidigt som den historiska har 
ett mer ojämnt uppträdande, med både högre och lägre observationer än den fak-
tiska. Anmärkningsvärt att notera är att i slutet av året när den faktiska volatilite-
ten stiger sjunker i stället den implicita medan samma som löptid följer den fak-
tiska uppåt. 
 
Om vi ser detta ur ett längre perspektiv kan det vara så att marknaden tror att den 
höga nivå av volatilitet som har varit under året kommer att sjunka till lägre ni-
våer. Därför har marknaden prognostiserat den implicita volatiliteten konstant 
lägre under 2000, vilket enligt teorin om regression mot medelvärde skulle vara 
rationellt. Men eftersom optioner har en löptid som är högst 6 månader vore det 
irrationellt av marknaden att räkna på ett medel som långt överstiger löptiden på 
optionen, och därmed ej dynamiskt följa med i kortsiktiga tidsperioder. 
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5 Slutsats 
 
Vi har visat att teorier inom detta område inte enats om en gemensam uppfattning 
huruvida historisk eller implicit volatilitet skall användas vid prognoser av den 
faktiska volatiliteten. I enlighet med vårt syfte följer en redogörelse för förhållan-
dena mellan de olika volatiliteterna, och en närmare granskning av rationaliteten 
i marknadens uppskattning av faktisk volatilitet. 
 

• Bäst prognos av den faktiska volatiliteten ges av den historiska volatilite-
ten som är lika lång som den återstående löptiden på optionen. 

 
Detta skulle kunna förklaras med att den historiska volatiliteten ”samma som löpt-
iden” är dynamisk i jämförelse med de statiskt historiska volatiliteterna. Styrkan 
ligger i att den hela tiden ger en spegelbild, som hela tiden motsvarar lika många 
observationer, av den återstående löptiden som den period historiskt som volatili-
teten beräknas på. 
 

• Den implicita volatiliteten ligger systematiskt lägre än den faktiska, dock 
har den haft den lägsta kvadrerade avvikelsen i förhållande till faktiska 
volatiliteten. 

 
Anledningen till att den implicita volatiliteten är irrationell och systematiskt ligger 
under den faktiska volatiliteten kan enligt oss hänföras till psykologiska faktorer 
såsom irrationellt gruppbeteende och även beslutsfällors påverkan på den enskilde 
beslutsfattaren. Detta leder till felaktiga antaganden om den faktiska volatiliteten. 
 

• Vi har visat att den historiska volatiliteten ”motsvarande år innan” är den 
volatilitet som varit den sämsta indikatorn under vår mätperiod. 

 
Detta beror delvis på karaktäristiken av året vi har undersökt, som historiskt sett 
är avvikande från det vi har undersökt. Det kan också bero på att ”motsvarande år 
innan” är ett dåligt mått eftersom säsongsmönster ej kunnat påvisas och därför är 
felaktigt att använda. 
 
En anledning till det irrationella beteendet, där den implicita volatiliteten ligger 
systematiskt lägre än den faktiska, kan vara att marknaden uppför sig enligt teorin 
om regression mot medelvärdet. Men eftersom optioner har en löptid som är högst 
6 månader vore det irrationellt av marknaden att räkna på ett medelvärde som 
långt överstiger löptiden på optionen. 
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5.1 Reflektioner 
 
Vårt resonemang och undersökning bygger på att marknaden värderar optioner 
med samma modell som vi har valt att använda (B&S-modellen), vilket ej behö-
ver vara fallet. Det skulle i så fall betyda att vid val av en annan värderingsmodell 
skulle vårt resultat bli annorlunda. Men på marknaden finns det inte någon mer 
etablerad och förekommande modell än B&S-modellen. Däremot finns det ett 
antal varianter av den. 
 
Den teoretiska implikationen av vår slutsats är att om vi istället utgår från att 
marknadens värdering är korrekt, betyder det att marknaden tar hänsyn till nå-
gon/några faktorer som ej ingår i B&S-modellen. 
 
Vår undersökning grundas på endast ett år vilket kan medföra att långsiktiga tren-
der ej finns med. Volatilitet är något som hela tiden är föränderligt, vi har i vår 
undersökning tagit ögonblicksbilder av volatiliteten vid olika tillfällen och där-
med vet vi inte hur den har förändrats och förhållit sig mellan våra mätpunkter. 
 
Vid jämförelse av enskilda optioner är det viktigt att tänka på att resultaten som vi 
har erhållit grundar sig på genomsnittlig data för de olika optionerna. Det innebär 
att undersökningen inte kan anses som valid för varje enskild option. 
 

5.2 Förslag på fortsatt forskning 
 
Under vårt deltagande i Expedition Magisteruppsats har vi känt att det skulle 
kunna vara intressant att närmare undersöka nedan följande olika områden. 
 
Att göra en studie med längre tidsperiod där endast ”samma som löptid” jämförs 
med faktisk och implicit volatilitet. 
 
Att med en kvalitativ metod närmare ganska marknadens rationella beteende, för 
att på sätt att eventuellt kunna klargöra vilken/vilka faktorer som marknaden an-
vänder sig utöver de som ingår i B&S-modellen. 
 
Att operationalisera våra slutsatser för att bygga en optionsstrategi och på så sätt 
se om det är möjligt att genom våra slutsatser tjäna pengar i realiteten. 
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7 Bilagor 
 

7.1 Samtliga volatiliteter uppdelade på två sidor. 
 

7.1.1 Volatiliteter del 1 
 
Figur 11 Volatiliteter del 1 

 16-jan 18-feb 17-mar 21-apr 19-maj 16-jun 21-jul 18-aug 15-sep 20-okt 17-nov 15-dec 
Ericsson                         
tid (dagar) 106 85 63 41 22 129 108 86 63 43 21 123 
Historisk v 30 0,582 0,564 0,458 0,582 0,686 0,702 0,611 0,609 0,351 0,483 0,834 0,590 
Historisk v 60 0,511 0,562 0,487 0,570 0,591 0,653 0,662 0,638 0,535 0,506 0,653 0,710 
Historisk v 90 0,501 0,547 0,528 0,570 0,569 0,603 0,643 0,650 0,600 0,535 0,628 0,610 
Historisk v 120 0,466 0,502 0,517 0,541 0,576 0,586 0,615 0,627 0,607 0,589 0,626 0,625 
samma som löp 0,424 0,558 0,489 0,560 0,672 0,575 0,614 0,650 0,557 0,441 0,934 0,622 
motsv år innan 0,425 0,405 0,417 0,323 0,288 0,478 0,482 0,491 0,538 0,623 0,685 0,578 
Implicit 0,449 0,517 0,730 0,227 0,510 0,162 0,566 0,548 0,504 0,615 0,512 0,592 
Faktisk 0,607 0,607 0,659 0,676 0,755 0,623 0,620 0,619 0,694 0,769 0,599 0,856 
AstraZeneca                         
tid  128 107 88 63 45 25 125 105 85 61 41 21 
Historisk v 30 0,425 0,327 0,531 0,493 0,363 0,272 0,249 0,269 0,206 0,312 0,349 0,370 
Historisk v 60 0,355 0,379 0,761 0,476 0,467 0,339 0,277 0,243 0,241 0,270 0,308 0,340 
Historisk v 90 0,321 0,338 0,419 0,428 0,422 0,413 0,337 0,267 0,248 0,262 0,295 0,303 
Historisk v 120 0,304 0,315 0,385 0,417 0,425 0,390 0,384 0,340 0,284 0,265 0,277 0,293 
samma som löp 0,307 0,327 0,434 0,462 0,398 0,266 0,381 0,303 0,237 0,269 0,346 0,342 
motsv år innan 0,000 0,000 0,000 0,221 0,188 0,126 0,309 0,313 0,327 0,352 0,397 0,330 
Implicit 0,308 0,342 0,410 0,369 0,341 0,270 0,321 0,288 0,258 0,402 0,308 0,334 
Faktisk 0,363 0,386 0,326 0,271 0,248 0,265 0,309 0,319 0,340 0,347 0,342 0,357 
Nokia                         
tid  106 85 63 41 22 129 108 86 63 43 21 123 
Historisk v 30 0,441 0,363 0,508 0,746 0,754 0,660 0,562 0,831 0,475 0,544 0,962 0,680 
Historisk v 60 0,526 0,491 0,443 0,588 0,683 0,696 0,639 0,722 0,698 0,683 0,751 0,787 
Historisk v 90 0,470 0,473 0,508 0,539 0,583 0,643 0,678 0,736 0,676 0,634 0,767 0,686 
Historisk v 120 0,463 0,439 0,482 0,560 0,592 0,585 0,616 0,718 0,694 0,660 0,717 0,737 
samma som löp 0,398 0,480 0,459 0,682 0,765 0,582 0,640 0,740 0,695 0,504 1,058 0,733 
motsv år innan 0,434 0,435 0,473 0,487 0,317 0,449 0,470 0,464 0,494 0,566 0,670 0,584 
Implicit 0,460 0,503 0,653 0,484 0,519 0,000 0,000 0,529 0,604 0,675 0,646 0,000 
Faktisk 0,614 0,658 0,710 0,678 0,677 0,719 0,742 0,694 0,762 0,844 0,603 0,813 
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7.1.2 Volatiliteter del 2 
 
Figur 12 Volatiliteter del 2 

 16-jan 18-feb 17-mar 21-apr 19-maj 16-jun 21-jul 18-aug 15-sep 20-okt 17-nov 15-dec 
H&M                         
tid  128 107 88 63 45 25 125 105 85 61 41 21 
Historisk v 30 0,547 0,612 0,536 1,199 0,389 0,313 0,491 0,296 0,302 0,444 0,381 0,499 
Historisk v 60 0,462 0,545 1,218 0,955 0,904 0,852 0,409 0,394 0,320 0,378 0,396 0,451 
Historisk v 90 0,412 0,494 0,538 0,838 0,805 0,765 0,756 0,388 0,374 0,415 0,359 0,425 
historisk v 120 0,392 0,448 0,488 0,751 0,744 0,738 0,707 0,691 0,415 0,391 0,398 0,400 
samma som löp 0,389 0,463 0,546 0,928 1,013 0,332 0,718 0,698 0,379 0,375 0,400 0,512 
motsv år innan 0,331 0,319 0,333 0,302 0,282 0,264 0,392 0,402 0,420 0,460 0,521 0,610 
implicit 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,386 0,384 0,401 0,303 0,386 0,425 0,637 
faktisk 0,699 0,733 0,764 0,403 0,445 0,523 0,415 0,437 0,463 0,462 0,506 0,447 
SEB                         
tid  106 85 63 41 22 129 108 86 63 43 21 123 
historisk v 30 0,337 0,342 0,392 0,430 0,387 0,206 0,225 0,293 0,264 0,302 0,415 0,356 
historisk v 60 0,398 0,338 0,337 0,382 0,371 0,308 0,259 0,255 0,281 0,307 0,360 0,394 
historisk v 90 0,347 0,368 0,381 0,361 0,351 0,348 0,321 0,300 0,259 0,283 0,339 0,354 
historisk v 120 0,336 0,341 0,360 0,384 0,356 0,328 0,323 0,311 0,292 0,273 0,310 0,342 
samma som löp 0,307 0,376 0,340 0,393 0,424 0,332 0,325 0,303 0,276 0,295 0,443 0,339 
motsv år innan 0,382 0,367 0,346 0,330 0,277 0,327 0,345 0,363 0,374 0,438 0,513 0,329 
implicit 0,320 0,254 0,329 0,419 0,362 0,302 0,310 0,308 0,301 0,245 0,310 0,000 
faktisk 0,333 0,334 0,349 0,265 0,205 0,331 0,348 0,356 0,390 0,412 0,366 0,411 
Volvo                         
tid  128 107 88 63 45 25 125 105 85 61 41 21 
historisk v 30 0,264 0,214 0,330 0,403 0,333 0,254 0,308 0,289 0,275 0,283 0,317 0,258 
historisk v 60 0,241 0,232 0,482 0,326 0,372 0,332 0,273 0,279 0,253 0,266 0,273 0,294 
historisk v 90 0,232 0,227 0,270 0,296 0,321 0,333 0,320 0,297 0,263 0,275 0,285 0,283 
historisk v 120 0,261 0,221 0,256 0,284 0,308 0,307 0,323 0,331 0,287 0,264 0,280 0,272 
samma som löp 0,257 0,221 0,273 0,317 0,362 0,261 0,317 0,308 0,266 0,264 0,303 0,266 
motsv år innan 0,301 0,291 0,303 0,307 0,329 0,404 0,259 0,232 0,232 0,241 0,258 0,248 
implicit 0,000 0,321 0,365 0,365 0,215 0,202 0,270 0,342 0,328 0,355 0,295 0,254 
faktisk 0,295 0,335 0,322 0,315 0,283 0,300 0,280 0,284 0,296 0,296 0,298 0,329 
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7.2 Kvadrerad avvikelse i absoluta tal 
Figur 13 Kvadrerad avvikelse i absoluta tal 
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Här har vi kvadrerat varje volatilitets avvikelse från den faktiska volatiliteten. Det 
gör att alla avvikelser får ett positivt tal. 
 
Faktisk volatilitet har i diagrammet ett värde motsvarande Y=0. Lägre stapel in-
nebär följaktligen mindre avvikelse från den faktiska volatiliteten under mätperi-
oden. 
 
Implicit volatilitet har den lägsta stapeln och följaktligen då också den minsta 
avvikelsen från faktisk volatilitet. Den implicita är det mått som överlag ligger 
närmast den faktiska. Resterande volatiliteter ligger samtliga på en relativt jämn 
nivå. 
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7.3 Sammanfattning av volatiliteternas mått 
 
Figur 14 Sammanfattning av volatiliteternas mått 

  eric  Azn  Nok  Hm  seb  vlvo 
   M std   M std   M Std   M std   M std   m std 
historisk v 30   0,59 0,12  0,35 0,10  0,63 0,18  0,50 0,24  0,33 0,07  0,29 0,05 
historisk v 60   0,59 0,07  0,37 0,14  0,64 0,11  0,61 0,29  0,33 0,05  0,30 0,07 
historisk v 90   0,58 0,05  0,34 0,07  0,62 0,10  0,55 0,19  0,33 0,04  0,28 0,03 
historisk v 120   0,57 0,05  0,34 0,06  0,61 0,10  0,55 0,16  0,33 0,03  0,28 0,03 
samma som löp   0,59 0,13  0,34 0,07  0,64 0,18  0,56 0,23  0,35 0,05  0,28 0,04 
Motsv år innan   0,48 0,12  0,28 0,09  0,49 0,09  0,39 0,10  0,37 0,06  0,28 0,05 
Implicit   0,49 0,16  0,33 0,05  0,42 0,26  0,24 0,23  0,29 0,10  0,28 0,10 
Faktisk   0,67 0,08   0,32 0,04   0,71 0,07   0,52 0,13   0,34 0,06   0,30 0,02 

 nxx /∑=          
( )

1

2

−

−
= ∑

n
xx

std  

Tabellen visar för varje underliggande vara medel och standardavvikelse under 
mätperioden uppdelat på de olika volatiliteterna. Jämförelse mellan de olika un-
derliggande varorna är här svår att göra eftersom de som synes befinner sig på 
olika nivåer av volatiliteter. 
 
I intervallet µ+/-σ är sannolikheten 68,3% att ett värde återfinns80. 
 
Jämförelsevis har Hennes & Mauritz överlag en hög standardavvikelse. Detta kan 
till viss del förklaras av deras forne VD Fabian Månssons plötsliga avgång. 
 

7.4 Korrigerad tabell med medelvärde 
 
Figur 15 Korrigerad tabell med medelvärde 

Korrigerad        
medel vol eric azn Nok hm seb volvo Total 
historisk v 30 0,87 1,08 0,88 0,95 0,96 0,97 0,95 
historisk v 60 0,88 1,15 0,91 1,16 0,97 1,00 1,01 
historisk v 90 0,86 1,05 0,87 1,04 0,98 0,94 0,96 
historisk v 120 0,85 1,05 0,85 1,04 0,97 0,93 0,95 
samma som löp 0,88 1,05 0,91 1,07 1,01 0,94 0,98 
motsv år innan 0,71 0,88 0,69 0,74 1,07 0,94 0,84 
Implicit 0,73 1,02 0,60 0,46 0,84 0,91 0,76 
Faktisk 1 1 1 1 1 1 1 

 

80 Ejlertsson, G (1992) 
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I tabellen har vi korrigerat för den tyngd som underliggande varor med hög nivå 
av volatilitet ger. Tack vare det blir det lättare att göra en jämförelse. Vi har även 
gjort en kolumn som visar det totala genomsnittliga värdet på varje volatilitet. 
Korrigeringen gjordes genom att dela den valda volatiliteten med den faktiska. 
Därav att faktisk har ett genomgående värde av ett. 
 
Ett värde som är ett innebär att den volatiliteten under mätperioden överens-
stämde med den faktiska. 
 
I total kolumnen syns att implicit är den volatilitet som ligger längst ifrån ett och 
att historisk 60 och samma som löptid är närmst, men samma som löptid är något 
jämnare i sin avvikelse från faktisk. 
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