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Målet med denna rapport är att skapa en marknadsmässig prisjustering av en aktieoption som uppvisar en 
sämre likviditet under en viss tidshorisont. Likviditetsrisken mäts genom att studera skillnaden vid 
prisbildningen av aktiederivatets olika budsidor. Denna risk ska jämföras med ett rådande marknadspris för 
varje uppmätning så att en procentuell prisavvikelse erhålls. I den statistiska modellen för en aktieoptions 
framtida risker studeras flera olika lösenpriser där det existerar omsättning, därmed täcks alla optionsprisers 
framtida likviditetsrisker. Modellen är uppbyggd med antaganden från den svenska derivatmarknaden för 
handel. Genomsnittliga värden räknas ut och prisavvikelser för historisk likviditet uppdelas till olika 
optionsprisnivåer. Modellen kräver vissa antaganden och integreras senare med optionsprismodellen vilket 
påverkar vissa tekniska aspekter för optionsprisanpassningen. En prisjusteringsmodell med binomialträdets 
egenskaper för optionsprissättning skapas med antaganden om likviditet och hänsyn till olika 
optionsprisnivåer. Modellen klarar sedan av att prisjustera en option där en historisk likviditet har uppmätts 
enligt uppsatta önskemål. Vidare är modellen dynamisk och anpassningsbar för olika derivat gällande 
marknadens effektivitet, d.v.s. marknadens egenskaper speglas för varje undersökt option. Modellen klarar 
av olika tidshorisonter. Kritik och diskussion kring vilka effekter som givna antaganden ger upphov till 
diskuteras och analyseras. 
 

 

 
��������� 
Keyword 
Likviditet, optionsprismodell, binomialträdmetoden, spread. 



 

 
 



 

#!�����
�
���� ���� ��	
���	������ �	�� ������

��� ����� ������ 	�� 
���� ��������� ���� ���� ���	������	�

	���	������������������	���������������������������������
����
����	�����	��������
�����	������ !�����	������������������	
������"��#$$%��������	
���	��������"��	��
������
����������
���	�����	��&&������	���	����"��������������������������������	���	��
�	�� &"����	�� ���� 	������ ���� ��� ���� ���� ���������� ��&&����� ����� 	�	�'�� ��� �������� (�����
�	�����	��������&&������ ����	������ ��������� �	�������	��������	�
�
������� !��	��
��������� �"� 
'����� ��
� �	�� ������ �������	� 
��)� ������� ����"� &"����	�� 	�������
�����
������*���������
����"���������������������&&��������&��������
���'���
����
���
����	���������	�����&��
��
�������	
���������
 
 
 	�����+	���������	�#$$%�
 
 
 



 

������ ����	�
 
Målet med examensarbetet är att utveckla en optionsprissättningsmodell som tar 
hänsyn till en historiskt uppmätt prislikviditet. Den historiska prislikviditeten är 
anknuten till en momentan likviditetsrisk som uppstår när marknaden inte skapar 
prisbildning på bästa möjliga vis. För att uppnå en god prislikviditet krävs existens av 
en effektiv marknad med många köpare och säljare, detta för att prisbildningen inte 
ska åstadkomma stora skillnader mellan köp och sälj - buden. Likviditetsrisken ska 
mätas och erhålla en egen modell med olika antaganden i förhållande till hur en option 
är uppbyggd. Därefter ska en optionsprismodell skapas som tar hänsyn till denna risk. 
Olika lösenpriser är studerade med egenskapen att finna varierande storlekar på 
optionsprisernas tillhörande likviditetsrisker. Endast risker där det existerar omsättning 
är ett krav på undersökningen. Enskilt kommer all datainsamling från olika lösenpriser 
enbart att tillhöra en underliggande aktie. Ytterligare en faktor som är att alla 
likviditetsspreadar som uppmäts momentant ska sättas i relation till ett rådande 
marknadspris för derivatet. Marknadsprisberäkningen är utförd med Black och Scholes 
prissättningsmetod. Risken får en procentuell prisavvikelse vilket blir användbart när 
den framtida justeringen ska ske i en anpassad optionsprismodell. Det här leder till att 
en stor mängd uppmäta likviditetsrisker från olika lösenpriser (samma underliggande 
tillgång) ska medelvärdesbestämmas. En grupp av prisrisker tillhörande ett derivat har 
nu skapats. Ytterligare en faktor som är viktig för optionsprisjusteringen är att olika 
risker från den statistiska undersökningen tilldelas ett visst optionsprisintervall$ 
Eftersom det kan råda skillnad i risken att äga derivat med olika priser kan 
likviditetsrisken variera vilket nu erhållit hänsyn. 
 
Gemensamt för alla aktieoptioner är att de prissätts med prismodeller som utgår ifrån 
att samma värde går att skapa med en portfölj av aktier och ränta. Om en extra risk ska 
införas i en alternativ optionsprismodell krävs nya antaganden. Modellens 
grundförutsättningar bygger på ett kvantitativt prognostiseringssätt, det innebär att en 
statistisk historisk undersökning krävs innan en eventuell justering kan ske 
(marknadsmässig uppfattning). Efter analys av de önskemål som optionsprismodellen 
ska utföra kommer binomialträdmetoden att väljas som grundmetod för prisreglering. 
För att modellen ska klara av de uppsatta målen att prisjustera framtida olika 
optionspriser behöver den utökas med vissa antaganden. Likviditetshänsyn och 
optionsprisnivåer är de antaganden som modellen ska anpassas för. När modellens 
antaganden är avklarade och speciella händelser är utredda är den teoretiska modellen 
färdig.  
 
Modellen beprövas med en exempeloption för att studera olika egenskaper. Ytterligare 
känslighetsanalys utförs för att se om uppsatta mål att hantera olika löptider fungerar, 
vilket modellen klarar av. När de här momenten är avklarade kan kritik ges till 
modellen så att slutsatser angående förbättringar kan presenteras. Sammantaget erhålls 
en flexibel modell som på ett effektivt vis marknadsanpassar olika aktieoptioner och 
deras historiska risker. De önskemål som uppdragsgivaren har ställt som krav är 
uppfyllda i denna prisjusteringsmodell. Modellen utgör en grund för hur 



 

likviditetsriskhänsyn kan tas när endast optionen är utsatt för extra risk samt när 
marknadsmässig hänsyn är involverad vid uppmätning av prisrisker. 
 
En modell är uppbyggd som tar hänsyn till en uppmätt risk i detta arbete. Att jämföra 
rådande resultat med existerande modeller blir svårt då det inte existerar någon 
grundmetod för att reglera prislikviditeten för olika prisintervall. De infallsvinklar som 
väljs samt anledningar till gjorda val diskuteras i förhållande till grundmetoder för 
aktieoptionsprissättning. Existerande likviditetsmodeller har olika infallsvinklar 
gällande variabelhantering samt synsätt vilket medför att en modell är att se som en 
vinkling utgående från dess egna uppsatta antaganden. 
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The purpose with this work is to develop a stock option model, which include a 
historical consideration to price liquidity. The historical price liquidity is based on the 
instantaneous liquidity risk that arises from the financial market by high bid ask 
spreads. To accomplish a low spread risk the market has to behave in an efficient way. 
The liquidity risk will have its on model and assumptions in this work. A stock option 
model will then be created with the purpose to consider those risks. 
 
Different exercise prices from one stock option are studied with the property to find 
different bid ask spreads for different option prices. Only risks that are based on a 
daily trade will be included in the study. All examined price risks will be related to a 
market price of the stock option. Market price is calculated with Black and Scholes 
formula. The calculated risk will receive percentage price difference, which will be 
used later in the option price model. This study is performed under a certain time. 
Mean values are calculated and some assumption are made, and the model gets 
different price risks for one stock option. All these risks are divided into different price 
option intervals. There can be different risks from different price interval, they are now 
included in the investigation. 
 
Common for all stock options is that they are priced with the assumption that the same 
value can be created with a portfolio of stocks and bonds. If an extra risk should be 
included new assumption will be needed. The model is based on a quantitative 
prediction, a historical examination is needed before the adjustment to extra risk can 
be made. The historical prediction will be calculated with a certain statistical method. 
When analysis is made the binomial option price model is chosen to be the platform 
for risk adjustment. New assumptions are made to achieve future price adjustment. 
Liquidity consideration and price option intervals are the assumptions. When the 
models assumption is ready and special events are investigated the model is finished.  
 
The model is tested with an example from the real world, the properties of the model is 
further investigated. The models behaviour according to long time to expiration is 
considered. When these moments are ready the model can be criticized and 
improvement can be suggested. All in all the model works and is flexible and markets 
adjust stock options in a good way. The desire from the commission KPMG is 
accomplished with a model that can be used for it’s purpose. 
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På den finansiella marknaden är det köpare och säljare som står för prisbildningen av 
de olika investeringsalternativen. Alla aktörer som är intresserade av att förvärva en 
viss mängd av investeringsalternativet kan ge ett bud, värdet på detta bud är oftast 
framräknat med någon metod/modell. De aktörer som är innehavare av ett 
investeringsalternativ och vill sälja detta, kan utbjuda det till ett visst värde eller 
storlek efter egen beräkning. Marknaden ger upphov till prisbildning av finansiella 
investeringsalternativ genom utbud och efterfrågan från alla aktörer. Aktieoptioner är 
ett finansiellt investeringsalternativ vars funktion och nytta är relaterad till hur en aktie 
förändrar sig. En aktieoption har flera olika syften och ofta används den till att 
riskgardera en portfölj som innehåller en aktiesammansättning. Investerare har olika 
placeringsstrategier och därmed skilda mål med sina investeringar vilket medför att 
optionen kan ha olika syften relativt marknadsförväntningar. Värdering av 
aktieoptioner är uppbyggd med speciella antaganden och förutsättningar. Prisbildning 
av aktieoptioner följer samma förutsättningar som övriga finansiella 
investeringsalternativ gällande prisbildningen, det är marknadens olika aktörer som 
bestämmer och påverkar priset. Om det råder stora skillnader mellan olika bud ger det 
upphov till ett extra risktagande. De antaganden som ligger till grund för 
prissättningen av aktieoptioner bygger på att det aldrig uppstår några mätbara 
skillnader i dessa bud. Om det finns stora skillnader vid budgivningen för 
aktieoptioner så är första steget att undersöka hur stora dessa är.  Nästa steg är att ta 
hänsyn till en mätbar risk vid prissättningen av aktieoptionen. Undersökningar och 
hänsyn till förutsättningar från verkligheten utökar teoretiska modellers ofta strikta 
antaganden. Utökade studier i ett ämne leder ofta till att nya anpassningar infogas så 
att en modell erhåller ytterligare styrka i sin förklaring. Det är intressant för alla 
aktörer som handlar med aktieoptioner att undersöka och ta hänsyn till ett eventuellt 
extra risktagande. Eftersom olika investerare har annorlunda förutsättningar och mål 
med sina investeringsalternativ går det inte explicit förklara det totala arbetsområdet 
för en prisjusteringsmodell. Gemensamt för alla investerare är att använda så rationella 
prissättningsmodeller som möjligt. Entydigt behöver inte en ny riskmodell för 
aktieoptioner utgöra grunden för exakta värden, utan kan ses som underlag för 
jämförelse mellan olika investeringsalternativ. Med denna syn utgör en riskanpassad 
prissättningsmodell grunden för hur effektivt marknaden prissätter olika derivat i 
förhållande till vilken risk det är som råder. När marknadsaktörer upptäcker att extra 
risktaganden råder för olika investeringsalternativ så skapas funderingar kring hur 
hänsyn till denna risk kan beräknas på ett så rationellt vis som möjligt. Förfrågan hur 
en aktieoption vid värderingstillfället ska ta hänsyn till en ökad prisrisk skapad av 
marknaden är frågeställningen som denna rapport kommer att ta hänsyn till. 
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Företaget KPMG: s corporate finance - avdelning vill utreda problemet hur 
aktieoptioners värde påverkas när likviditetsrisken för handel av derivat är sämre. 
Hänsyn till prisrisker vid värderingstillfället av aktieoptioner är ett svårlöst problem. 
Prisrisken för aktieoptioner som uppstår gäller enbart handeln av derivatet och 
involverar inte aktiens eventuella riskförändring. Problemets bakgrund är enbart 
prisriskens uppkomst och hur den kan införas i en optionsprissättningsmodell. KPMG 
har olika kunder där en helhetssyn gällande deras totala riskexponering ska utredas. 
Många av deras kunder handlar derivat på den svenska marknaden och utsätts 
eventuellt för ett extra risktagande i förhållande till deras beräkningsmetoder. 
Målgruppen för användandet av en optionsprisjusteringsmodell är alla investerare som 
handlar på den svenska derivatmarknaden. 
  
Varför är det här problemet intressant för olika finansiella aktörer? Likviditetsrisken i 
detta sammanhang är inriktad på prislikviditet, risken för stora momentana förluster. 
Risken varierar mellan olika aktieoptioner ifrån god till sämre och uppstår genom att 
marknaden inte har tillräckligt många aktörer alternativt intresse för optionerna som 
uppvisar den sämre likviditeten. Risken uppstår inte bara på den svenska 
derivatmarknaden utan existerar även på andra marknader där derivat handlas. 
Behovet av en prismodell där identifiering och hänsyn till prisrisker utförs är ett viktigt 
hjälpmedel för den som ska handla på olika derivatmarknader. En modell som kan ta 
hänsyn till en historiskt fastställd risk för derivat skulle ge investerarna en bättre bild 
över olika eventuella placeringsstrategier.  Aktieoptioner har ett stort funktionellt 
värde gällande risken när en finansiell portfölj sammansätts av aktier och optioner. 
Aktieoptionen används i olika situationer till olika syften och viktigt är att värderingen 
av derivatet hela tiden blir så korrekt som möjligt. Privata placerare och finansiella 
institutioner behöver dessutom undersöka vilken eventuell ökad prisrisk som existerar 
för olika derivat som kan tänkas ingå i deras placeringsstrategi. Ett riskjusterat derivats 
pris kan jämföras med en teoretisk prissättningsformel för samma aktieoption och 
därefter kan placeraren endast investera i optioner som inte har en större risk än viss 
vald risknivå (i termer av procentuellt avvikande ifrån ett pris).  Investeraren kan välja 
bort eller lägga till alternativ som på förhand inte skulle ha gett någon indikation 
gällande prisavvikelse jämfört med beräkning av en traditionell prissättningsmetod. 
Att undersöka prislikviditeten för derivat är ett begrepp som det idag inte entydigt 
finns någon erkänd metod för, det har föranlett uppgiftens uppkomst. 
 
Det finns ett intresse för hur risker kan mätas och implementeras i en 
optionsprissättningsmodell. Många alternativa prissättningsmodeller har skapats med 
olika antaganden och syften gällande riskinförandet för optioner och deras värde. 
KPMG ser problem i att vissa investeringsbeslut tas utan att det finns en ordentlig 
analys kring placeringen. Det saknas verktyg för att göra jämförelser mellan olika 
derivat. KPMG har tilldelat uppgiften att utveckla en modell som enbart behandlar 
prisriskens uppkomst och införande i en alternativ prissättningsmodell. Förfrågan 
kommer att utvecklas i arbetet. 
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Syftet med arbetet är att skapa en teoretisk prissättningsmodell för aktieoptioner som 
tar hänsyn till en historiskt uppmätt likviditetsrisk. Det är prisrisken som ska uppmätas 
för derivatet och sedan införas i optionsprismodellen. Detta ställer krav på hur den 
historiska riskens beräkning ska utformas i förhållande till optionsprismodellen som 
ska använda dessa data. När modellen är färdigarbetad ska den utgöra grund för hur 
aktieoptioner kan prisjusteras. 
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Prissättningsmodellen av aktieoptioner med hänsyn till historisk risk kommer att 
inriktas för hur en köpoption är uppbyggd. Detta för att förenkla förklarandet och inte 
skapa upprepningar för hur en säljoption fungerar. Det är prisrisken som kommer att 
mätas och införas för en optionsprismodell, infallsvinkeln är att endast justera framtida 
optionspriser. För tekniska avgränsningar i modellen hänvisas läsaren till 
metodkapitlet. 
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En prissättningsmodell som tar hänsyn till likviditetsrisk kommer att utvecklas i 
rapporten. Modellens grunder utvecklas efter önskat syfte samt beror på vilka 
parametrar och antaganden som är önskvärda att ingå. Detta leder till att modellen 
skapas genom ���������� och �����	���� från teoretiska moment som på bästa vis 
tillmötesgår uppställda krav. Modellens slutsatser diskuteras efter en exempeloption 
med verkliga data samt olika känslighetstest. Två stycken delar kommer modellen att 
kräva, undersökning av likviditetsspreadar med tillhörande beräkning samt 
optionsprissättning med hänsyn till justeringsmåtten. Momenten är åtskilda från 
varandra dock sker integration mellan dessa då optionsprismodellen behöver tidigare 
data vid beräkningstillfället. Dessa data kommer att få en direkt påverkan på hur 
optionsprismodellen kommer att se ut både funktionellt och praktiskt. När väl 
modellen och dess antaganden är färdig kommer den att beprövas enligt teoretiska 
antaganden och även omsättas i praktiken med en exempeloption. Till detta ändamål 
har en aktieoption valts för att ingå i prisjusteringsmetoden. Ericsson köpoption är vald 
(lösendatum maj 2004) för detta ändamål, anledningen är att det existerar en god 
handel i optionen för många olika lösenprisnivåer så att tillräckligt med data kan 
insamlas. Metoden för att skapa de båda momenten samt övriga aspekter beskrivs här. 
Vissa moment behöver vara avklarade för att nästa ska kunna utföras. I nedan 
bildbeskrivning visas de moment som kommer att ingå i den färdiga 
optionsprismodellen.   
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Likviditetsrisken beskrivs först från sin teoretiska grund, hur den uppstår och vad den 
innebär. Eftersom privata placerare dessutom får handla derivat på en marknad som är 
reglerad till viss del gällande prisbildningen kommer vissa krav ställas på hur 
uppmätningen får gå till vilket analyseras. Med hänsyn till prisrisker införs sambandet 
att likviditetsriskerna behöver sättas i relation till rådande marknadspriser. 
Marknadspriserna kommer att beräknas med den standardiserade metoden Black o 
Scholes prissättningsformel. Det kommer att ställas vissa krav på hur likviditetsrisken 
kan och får beräknas. När identifiering av de moment som påverkar den historiska 
likviditetsrisken är färdiganalyserade kommer teorin att integreras med 
optionsprissättningens förutsättningar. Likviditetsjusteringsmodellen skapas med 
hänsyn till de önskemål som är uppsatta. När detta är utfört kan likviditetsrisken 
uppmätas för en exempeloption som kommer att prövas i modellen. Likviditetsrisken 
behöver ansamlas för olika optionsprisnivåer, dessutom kommer även ett marknadspris 
att behövas för varje studerad optionsprisnivå. Det finns många 
informationsmöjligheter via internethandlare där uppmätning av olika 
likviditetsspreadar kan ske samt insamling av olika marknadspriser. Datainsamlingen 
sker efter modellens angivna krav. När all data är insamlad har Excel använts för att 
förenkla de olika beräkningsmomenten samt hantering av den stora mängden data. När 
beräkningsmomentet är avklarat för likviditetsrisken är den statistiska delen av 
modellen färdig. Beräkningsmomentet är sedan också visuellt utformad i en 
relationsgraf där medelvärden för olika optionspriser ställs i relation till givna 
likviditetsrisker. Metodordning i rapporten för likviditetsrisken är: 
 

Färdig  
optionsprismodell 

 

Likviditetsriskmodell Optionsprismodell 
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• Identifiering av likviditetsrisken, teoretisk innebörd (kap3). 
• Efter den teoretiska genomgången över hur optionen är uppbyggd (kap 3) kan 

slutsatser ifrån optionsprissättning samt praktiska detaljer över hur 
budgivningen går till att sammanvägts (kap 4). Vidare i kapitel 4 beskrivs de 
krav som ska gälla för den statistiska prissättningsmodellen gällande likviditet. 

• I kapitel 5 kommer även ett resultat ifrån ett test av modellen att beskrivas. 
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Metoden för skapandet av optionsprismodellen utgår ifrån de teoretiska 
undersökningar och parametrar som ska ingå i modellen. En beskrivning gällande 
regler för traditionell prissättning beskrivs och härifrån kan beslut fattas gällande de 
parametrar och uppställda krav som ska förändras. Optionsprismodellen ska kunna 
prisjustera framtida olika optionspriser. De olika optionsprisnivåernas tillhörande 
likviditetsrisker erhålls från den statistiska modellen, dessa risker delas in i tillhörande 
optionsprisnivåer. Valet av grundmetod för prisjustering blir binomialträdmetoden. En 
anledning till detta val är möjligheten att visuellt kunna justera olika framtida 
optionspriser med olika uppmätta risknivåer. Det konstateras att binomialmetoden går 
att utforma som plattform för framtida justering av olika priser. Valet av parametrar 
som kommer att påverka prissättningen tillförs efter uppställda krav. Diskussion kring 
givna antaganden och uppnådda resultat gällande modellen utförs.  När momenten är 
färdigarbetade är modellens teoretiska beskrivning färdig och modellen kan testas i 
verkligheten. En beräkningsgång från verkliga resultat utförs med 
prissättningsmodellen för att pröva dess duglighet. Resultaten för exempelmodellen 
kommer att analyseras gällande effekter från uppmätta data. Hur säker modellen är 
gällande dess funktionalitet och hur den hanterar svårigheter och komplikationer som 
kan uppstå diskuteras. Känslighetsanalys utförs med syfte att pröva modellen för olika 
löptider. Resultatanalys utförs och modellens fördelar och nackdelar beskrivs. När 
detta är utfört kan modellens för - och nackdelar sammanställas. 
 

• I kapitel 3 kommer optionen introduceras gällandes dess syfte samt 
grundläggande detaljer för prisbildningen. Vidare kommer likviditetsrisken att 
beskrivas från teoretiskt ursprung och funktionalitet. 

• I kapitel 4 kommer den utvecklade prismodellen att skapas med uppsatta mål 
genom analys av de effekter som kommer att påverka modellen.  

• I kapitel 5 kommer ett resultatexempel att utföras för en köpoption som har 
prisjusterats med metoden. 

• I kapitel 6 kommer modellen på ett kritiskt sätt analyseras. Förslag på 
förbättringar ges. 
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• Endast mätbara spreadar som överstiger den marknadsreglerade minsta möjliga 

spreaden kommer att tillhöra beräkning för extra likviditetsrisk. Anledningen är 
att ett bud som ligger på den minsta möjliga spreaden också teoretiskt kan 
omsättas ifall någon aktör handlar alla kontrakt till prisnivån. 

• Gällande likviditetsspreadarna så kommer ingen hänsyn tas till att det råder en 
köordning vid lagda ordrar. Anledningen till detta är att det teoretiskt skulle 
kunna gå att omsätta ett derivat till den kurs som råder oavsett att om ordern 
befinner sig sist i kön (antag att alla ordrar går till avslut för en budnivå). 

• Spreadar kommer med utgångspunkt endast att uppmätas ifrån prisintervall där 
det råder omsättning. 

• Beräkningsgång kommer endast att beskrivas för en köpoption. Anledningen till 
detta är att den ger en fullständig beskrivning över hur modellen är uppbyggd, 
utveckling till en säljoption anses enkelt för den som är insatt i optioner och 
bakomliggande teorier. 

• Det underliggande tillgången (aktien) antas vara prisbildad under god likviditet. 
Modellen är anpassad för att aktien alltid är prisbildad under god likviditet.  

• Ingen utdelning kommer att ske under någon tidshorisont. Det finns ingen 
anledning för prismodellen att ta med ytterligare variabler för beräkning av 
eventuell framtida utdelning. Om hänsyn till utdelning vill utföras är det ingen 
skillnad i modellen relativt hur den utförs på traditionellt vis.  
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Bilden ovan beskriver de avslutande avsnitten i rapporten som bygger på den färdiga 
modellens egenskaper. Modellen kommer att prövas med verkliga data. Det finns flera 
syften till att bepröva modellen. Problematiken i arbetet är att finna en 
prisjusteringsmodell med antaganden som motsvarar olika förväntningar. Att 
exemplifiera modellen med verkliga data ger en övergripande bild över hur modellen 
hanterar teoretiskt uppsatta mål i en praktikisk tillämpning. Resultat och utförande kan 
analyseras gällande modellens egenskaper när exempellösningen är färdig. Vidare 
kommer arbetsgången för hur modellen skapas med all insamling av data samt 
tidsordning utföras för att ge läsaren en bättre översiktsbild. Den praktiska analysen 
börjar med insamling av data. Insamlingen kommer att ske under en begränsad 
tidsperiod, 20 handelsdagar. Tidsperioden data ska insamlas för att generera 
medelvärden för procentuella prisrisker går att utöka respektive förminska. 
Tillförlitligheten i data för en begränsad undersökningsperiod går att diskutera. Om 
uppmätning av data ska påverka modellen med hänsyn till hur marknaden agerar på 
kort sikt så kan en kortare tidsperiod användas. Efter beräknandet av de olika 
procentuella prisriskerna kommer prisjustering att ske enligt modellens antaganden. 
Resultat beskrivs och analyseras. Ytterligare en aspekt som behöver analyseras i 
förhållande till modellens antaganden är hur den kommer att hantera olika löptider. I 
viss mån kommer den historiska undersökningen att styra vilken framtida tidpunkt 
som kommer att vara gällande för prisjustering. Om det råder handel för många olika 
lösenpriser kommer tidpunkten för justering att ske längre från lösendagen jämfört 
med det omvända. Exempellösningen utförs i kapitel 5. 
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• Ericssons aktieoption är den enda utvalda för exempelmodellen. En aktieoption 

ska ingå som exempel i modellen som visas när modellen är färdigarbetad. 
Ericssons köpoptioner har god handel för många lösenpriser vilket ger den 
statistiska undersökningen många data att behandla.  

• Optionsprismodellen kommer att beräknas manuellt, ingen programmerad 
prissättningsmodell kommer att utföras. 

 
 
������ �������
	�������� ����!	��	�
��

 
När modellen har beprövats med verkliga data kan diskussion och tester utföras för hur 
modellen hanterar olika löptider samt hur den tekniska utformningen påverkas av 
tagna beslut. Kritik till hur modellen är uppbyggd och vilka konsekvenser som olika 
beslut ger upphov till diskuteras vidare.  Modellens fördelar och styrka kan 
sammanfattas. Slutligen kan modellen sammanfattas gällande dess brister i en 
utvecklingsdiskussion så att ytterligare aspekter i framtiden kan förbättras. 
Sammantaget analyseras modellens problem och möjligheter. 
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En option är ett finansiellt kontrakt som bygger på spekulation i framtiden gällande en 
underliggande tillgång. Den underliggande tillgången kan vara en aktie, aktieindex, 
råvara, ränta, valuta eller något annat finansiellt dokument. En option ger rättigheten 
men inte skyldigheten att handla en underliggande tillgång till ett tidigare bestämt pris. 
Därmed kan innehavaren köpa eller sälja den underliggande varan om den överstiger 
alternativt understiger ett lösenpris (beroende på vilken option som är köpt). 
Fortsättningsvis kommer optioner enbart att handla om aktieoptioner vilka endast har 
aktien som underliggande tillgång. Aktieoptioner är av typen köp eller sälj. 
Köpoptionen ger innehavaren rättigheten att köpa den underliggande tillgången 
medans säljoptionen ger rättigheten att sälja den. Lösenpriset är det fastställda priset 
som innehavaren av köpoptionen kan köpa aktien till på slutdagen av kontraktet. 
Innehavaren av detta kontrakt tjänar endast pengar om aktiepriset överstiger 
lösenpriset, detta leder till att en option kan vara mycket riskfylld i jämförelse med 
andra finansiella papper. Det finns två stycken olika aktieoptioner, amerikanska och 
europeiska. Skillnaden mellan dessa optioner är att den amerikanska kan utnyttjas när 
som helst under löptiden, den europeiska kan endast utnyttjas på lösendagen. 
Rapporten kommer enbart att fördjupa sig hos egenskaper från den europeiska 
optionen. Möjligheten för ägaren att sälja sitt innehav av en europeisk option under 
löptiden existerar vilket ställer krav på att marknaden är effektiv (Hull, 2000). Vad är 
syftet med en aktieoption för investeraren och vad kan den användas till är nästa 
beskrivning. 
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Varför ska en investerare äga en aktieoption? Det kan finnas olika syften beroende på 
vad som vill uppnås med en investering. Investeraren kan köpa en köpoption, med 
denna uppnås en hävstångseffekt med stor förtjänstmöjlighet relativt insatt kapital. 
Vidare försäkrar sig investeraren om en framtida köpkurs av aktien. Det finns också 
möjlighet att realiserar en vinst på befintliga aktier och fortsatt tjäna pengar på en 
kursstegring. Vinsten på slutdagen för en köpoption är realvärdet av antalet 
underliggande. Investeraren kan också utfärda en köpoption. Med denna 
placeringsinriktning kan avkastning erhållas i en stillastående eller fallande marknad. 
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Möjligheten finns att öka avkastning på befintligt aktieinnehav. Vidare ger denna 
placeringsstrategi möjligheten till kompensation för eventuell kursnedgång på 
befintliga aktier. Köpa en säljoption, ger stor förtjänstmöjlighet vid kursnedgång för en 
aktie. Dessutom är det en försäkring av befintligt aktieinnehav mot kursfall. Dessutom 
kan säljoptionen skydda en kursvinst i befintligt aktieinnehav. Investeraren kan utfärda 
en säljoption och då erhålla avkastning i en stillastående eller svagt stigande 
aktiemarknad. Skillnaden mellan dessa alternativ är olika rättigheter och skyldigheter 
samt olika risktagande. Med olika möjligheter kan en investerare riskgardera sin egen 
portfölj genom att både äga en säljoption samt aktien. Vid en eventuell nedgång häver 
säljoptionen förlusten (Stockholmsbörsenoptionsyfte, 2004).  Optionen som enskilt 
instrument är vanligtvis billigare gällande ett visst antal av den underliggande 
tillgången än kostnaden för ägandet av lika många aktier. Det finns en mängd olika 
varianter och syften till varför investeraren ska äga en aktieoption. Riskfördelningen i 
en portfölj med aktier säkerhetsställs med ägande av optionen. Optionen har ett antal 
parametrar som alla kommer att påverka prissättningen av aktieoptionen vilka är 
viktiga att känna till innan en teoretisk beskrivning av optionsvärderingen påbörjas. 
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Det finns ett antal parametrar som påverkar optionspriset. Den teoretiska 
beskrivningen av parametrarna kräver en djupare analys för att förstå. Läsaren 
hänvisas till den tekniska beskrivningen för att skapa förståelse av detta moment. 
Aktiepriset får en betydande roll eftersom avkastningen av derivatet beror på vad 
aktiepriset står i för kurs. (Hull, 2000) Lösenpriset är det pris som innehavaren har rätt 
att köpa alternativt sälja aktien till i framtiden. Lösenprisets relation mot aktiepriset på 
slutdagen av derivatets levnadstid ger avkastningen. Volatiliteten är faktorn som 
beskriver hur stora svängningarna har varit historiskt för aktien. Detta ger en 
uppskattning i modellen över vilken aktivitet en enskild aktie har varit utsatt historiskt 
för. Eftersom ett optionspris genereras ifrån en viss tidpunkt till en fiktiv framtid 
behöver även hänsyn till ränta tas för alternativkostnaden som uppstår. Slutligen är 
tiden den faktor som påverkar optionens utseende eftersom optionen endast har en viss 
levnadstid. Det här fem parametrarna används som grundvariabler för optionens 
prisgenerering. Grunden för modern optionsprissättning är att investeraren är 
riskneutral mellan två olika alternativ. Metoder för att generera framtida aktiepriser är 
ytterligare moment som krävs för att kunna räkna ut ett framtida optionspris (Hull, 
2000). Optionen kommer att ha olika värden relativt slutdagen för optionen vilket 
beskrivs härnäst. 
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Ett realvärde för en aktieoption är värdet på slutdagen som överstiger noll. I 
tidsperioden innan lösendagen har optionen alltid ett tidsvärde som också minskar ju 
närmare lösendagen optionen kommer för att slutligen på slutdagen endast ha 
realvärde. Tidsvärdet kan också beskrivas som skillnaden mellan marknadspriset och 
realvärdet (E-trade, 2004). För en option som har ett högt realvärde kan kallas för ”In 
the money-option”, en option med endast tidsvärde kallas för ”Out of the money-
option”. Skillnaden mellan dessa olika prislägen för optionen är risktagandet samt 
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vilket prisläge som optionen befinner sig i. Ju högre risk investeraren tar desto lägre 
pris kommer betalas för optionen (Hull, 2000). För att beskriva avkastningen för en 
köp och sälj – option visas följande bilder. Nästa moment som beskrivs är hur 
marknadsplatsen för svenska derivat ser ut. Den är viktigt att känna till då modellen 
som utvecklas i denna rapport främst avses för användning av svenska aktieoptioner. 
Köpoptionens värde kan beskrivas i följande bild. 
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Vertikal axel = Värdet på optionen 
Horisontal axel = Aktiens pris 
Lösenpris = 13 
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Säljoptionens värde i en graf ser ut enligt följande: 
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Vertikal axel = Värdet på optionen 
Horisontal axel = Aktiens pris 
Lösenpris = 13 
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Marknadsplatsen för handel i svenska aktieoptioner tillhandahålls av OM på 
stockholmsbörsen. Utifrån marknadsplatsen kan både privata investerare samt 
finansiella institutioner handla derivat, dock kan deras avtal med OM variera vilket 
kan påverka vilka kursnivåer samt likviditetsrisker derivatet har. Handel som sker via 
interbank, på den så kallade ”over-the-counter” OTC-marknaden har andra 
förutsättningar gällande regelverk. En stor skillnad är när lösendagen för de olika 
derivaten äger rum, OTC-marknaden har tillgång till skräddarsydda optioner som har 
lösendatum vilken dag som helst i månaden.  Börshandlade optioner för privata 
placerare noteras för standardiserade lösenpriser och förfallodagar, med förfall varje 
månad den 3: e fredagen. Enligt en marknadsöverenskommelse används Black-Scholes 
optionsprisformel för att få fram optionspriset. OM vill skapa en så stor omsättning 
som möjligt och har därför särskilda likviditetskrav för de aktier som får ha optioner 
(aktier ifrån a-listan). Detta leder till att likviditetsrisken i just aktien alltid är låg för 
alla svenska aktieoptioner som OM tillhandahåller. Likviditetsriskens roll i 
optionsprismodellen kommer inte att studeras gällande prisbildningen av aktien utan 
enbart risken ifrån prisbildningen av derivatet. Det finns ett antal faktorer som 
aktieoptioner på den svenska marknaden uppvisar. 
 

• Likviditeten ~ Likviditet och risk gällande prisfall varierar beroende på vilket 
slags derivat som handlats samt under vilken marknadsform. 
Marknadseffektiviteten varierar mellan olika derivat, vilket ger olika 
likviditetsrisker.  



 15 

• Marknadsplatsen ~ Aktieoptioner handlas ifrån en marknadsplats där det finns 
många köpare och säljare samt informationshastigheten till kunderna är 
effektiv. Det råder variation mellan olika derivat gällande prisbildningen och 
intresset för ägande. 

 
När hänsyn till en historisk likviditet kommer att studeras, så kommer olika 
likviditetsspreadar att utgå ifrån den privata placerarens regelverk gällande handeln. 
Detta arbete är ingen undersökning över hur effektiv prisbildningen med hänsyn till 
likviditet är på den svenska marknaden. Istället skapas ett verktyg som snarare kan 
mäta detta perspektiv (Stockholmsbörsen, 2004). Begreppet effektiv marknad behöver 
vidare granskas för att få en uppfattning över vilka antaganden som optionen har till 
grund för sitt värdeskapande.  
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Begreppet effektiv marknad karaktäriseras av att all tillgänglig information som finns 
är de element som avspeglas i ett pris. Det nuvarande priset återspeglar totalt all 
tillgänglig information som prissätter det finansiella instrumentet. Det här leder till att 
alla finansiella instrument omgående påverkas av all ny information som tillkommer. 
Alltså är marknadspriset en riktig uppfattning av värdet på tillgången vid varje givet 
ögonblick enligt den effektiva marknadshypotesen. Om optionspriset skulle vara 
felprissatt skulle det innebära att antingen är priset över eller under - värderat. Enligt 
Fama så kan detta förfarande aldrig ske under den effektiva marknadshypotesen 
eftersom antagandet om effektivitet i detta fall skulle förkastas. För att en marknad ska 
vara perfekt effektiv måste den uppfylla vissa villkor: 
 

• Marknaden är friktionsfri vilket medför inga transaktionskostnader, skatter eller 
andra restriktioner.  

• Marknaden är likvid och alla tillgångar är perfekt delbara. 
• Det råder perfekt konkurrens, alltså ingen enskild aktör kan påverka prisnivån. 
• Informationen är gratis, tillgänglig och når alla aktörer samtidigt. 
• Aktörerna är rationella och har vinstmaximerade syften. 
 

Perfekt effektivitet existerar inte hos våra börser, dock kommer stora skillnader i 
likviditet att uppstå för olika derivat (Brealey, 2000). Vilken grad av effektivitet som 
ett visst derivat befinner sig i är viktigt att ta hänsyn till och bör studeras för att skapa 
uppfattning om vilken eventuell extra risk som ett visst derivat uppvisat.�
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Det finns idag ingen standardiserad metod för att värdera en aktieoption som är utsatt 
för en ökad illikviditet gällande prisbildningen. Illikviditet i detta fall syftar på en dålig 
eller liten handel av just aktieoptionen. I de fall då prisbildningen av aktien visar sämre 
prisbildningsmönster involveras ställningstaganden om dennas framtida generering, 
här kommer enbart optionens framtida prislikviditet att utgöra riktpunkt i modellen.  
Likviditeten påverkar risktagandet då investeraren vid värderingen tar hänsyn till att 
kunna köpa och sälja sitt derivat under dess ”levnadstid”. Den standardiserade 
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metoden som används för prissättningen av vanliga optioner är Black, Scholes, 
Mertons formel. I formeln finns ett antal antaganden och parametrar som påverkar det 
teoretiska värdet. Den tar inte hänsyn till någon eventuell framtida prisrisk för handel i 
instrumentet utan förutsätter att det går att sälja instrumentet till ett teoretiskt korrekt 
pris under livslängden. Existerar det en förvrängd verklighetsbild på grund av att 
marknaden inte erbjuder tillräckligt god likviditet och investeraren känner till detta så 
vill han/hon ta hänsyn till det vid värderingen om möjligt. Om uppmätning av historisk 
likviditetsspread kan utföras får investeraren en klarare bild över vilken prislikviditet 
som råder. Med historisk grund kan sedan hänsyn tas till en förväntad extra 
likviditetsrisk i en prissättningsmodell där det går att justera framtida priser. Det här 
förfarandet är önskvärt att ta hänsyn till vid beräknandet av optionsvärdet. Innan det 
går att utföra optionsprisjustering med hänsyn till likviditetsrisk krävs en grundlig 
insikt i hur optionen värderas samt hur en historisk likviditet ska uppmätas och 
beräknas i förhållande till optionspriser. 
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En central tes för optionsvärdering är riskneutral värdering. Om en investerare är 
riskneutral så innebär det att han/hon är indifferent mellan två olika 
investeringsalternativ med samma förväntade avkastning oavsett om det ena 
alternativet är mer riskfyllt än det andra. Optionspris genereras genom en jämförelse 
mellan just två stycken alternativ där det ena har en avsevärt mycket större risk. I en 
värld där investerare är riskneutrala är den förväntade avkastningen på alla finansiella 
instrument den riskfria räntan. Anledningen till detta är att investerare inte kräver 
någon riskpremie för att ta en risk. Denna egenskap hos investerare är ett av de 
viktigaste antaganden i modern optionspristeori. Optionsprismodellen kommer då inte 
att innehålla någon parameter som påverkas av investerarnas riskpreferenser (Hull, 
2000).  
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Binomialträdmetoden utvecklades 1979 av Ross Rubenstein och Cox. Den här 
modellen blev grunden till den moderna optionsprissättningen som Black, Scholes och 
Merton utvecklade. Modellen är uppskattad för dess okomplicerade sätt att förklara 
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priset på en options värde, samt möjligheten att visuellt beskåda ett binomialt träd. 
Utveckling av modellen har utförts för att beräkna olika exotiska optioner med 
särskilda egenskaper. Cox-Ross-Rubinsteins modell kan betraktas på två olika sätt, 
dels som en diskret approximation av Black - Scholes modell, eller som en egen 
modell av en akties två stycken möjliga tillstånd. Processerna är diskreta och mellan 
varje tidpunkt kan processen bara anta ett av två stycken möjliga tillstånd (Hull, 2000). 
Prissättningen beskrivs i nästa avsnitt. 
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Exempel: Antag att en aktie kan handlas i 32 kr, samtidigt köps en nollkupongare 
(riskfri tillgång) under en viss tidsperiod för 90.9 kr som ger 100 kr på slutdagen. Vid 
detta tillfälle finns en köpoption med samma aktie som underliggande tillgång med ett 
lösenpris på 30 kr för priset 4.73 kr. Aktiepriset kommer att vara 30 eller 33 kronor på 
slutdagen. Avkastningen från en portfölj som innehåller en aktie och 0.3 obligationer 
ska replikera kassaflödet för en köpoption (riskneutralitet). 
 
 
A = Sälj köpoptionen  
B = Sälj aktien och köp 0.3 av nollkupongaren (100kr) 
  

�

"�%����&2����������,������������

1, Säljs optionen 
värde 

S* = 33 
3 

S* = 30 
0 

2. Sälj aktie och köp 
tillbaka 0,3 obligationer 

(värde 100) 

33 – (0.3 x 100) = 3 30 – (0.3 x 100) = 0 

2. Värde 3 0 

�

Värdet på portföljen ska vara exakt samma på slutdagen om riskneutralitet råder. Det 
rådande optionspriset (4.73) är likvärdigt med att inneha en aktie samt att betala för 0.3 
nollkupongare enligt. 
 
Värdet på köpoption = 4.73 
Värdet på portfölj = 32 – 0.3x (90.9) = 4.73�
 
Det här visar att med korrekt antal av aktier och nollkupongare går det att (replikera 
portföljens värde) efterlikna avkastningen på en köpoption. Det är dessa antaganden 
som ligger till grund för hur prissättningen av en option går till. Ansatsen bygger på ett 
riskfritt tänkande där investeraren kan välja mellan att själv skapa en portfölj med 
aktier samt lån som genererar riskfri ränta. Motsatsen är att en option ska vara lika 
mycket värd som portföljen, detta är utgångspunkten vid aktieoptionsprissättning 
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(Hull, 2000). Optionsprissättning med binomialträdmetoden och dess antaganden 
beskrivs härnäst. 
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Antaganden för binomialträdmetoden är följande. 
 

• Marknaden är konkurrenskraftig (effektiv) och varje individ beter sig som en 
pristagare. Det finns inga transaktionskostnader. 

• Den riskfria räntan är konstant genom tiden = r. 
• Aktien betalar inte ut någon utdelning under perioden 
• Aktien följer en binomial process i diskret tid. Vid varje period är sannolikheten 

q att aktien kommer att stiga med U % och sannolikheten att sjunka med (1 – q) 
med D %.  U och D symboliserar här framtida avkastning för aktien. 

 
En replikerande portfölj ska konstrueras med ∆ antal aktier och Y kr utlånade till 
riskfri ränta vilket på slutdagen ska ge ett portföljvärde likvärdigt med Cu om aktien 
gått upp alternativt Cd om aktien gått ned, för en köpoption. Hänsyn tas till att värdet 
på portföljen vid slutdatumet har generat 2 stycken alternativa värden enligt ett enstegs 
binomialträd. Värdet av två stycken olika optioner på slutdagen ser ut enligt följande: 
 
Köpoption  C(S* , K , 0) = max[0 , S* - K] 
Säljoption C(S* , K , 0) = max[0 , K - S*] 
 
Där C (S , K , t) = C(underliggande värde , lösenpris för underliggande tillgång, tiden) 
 
C = Värdet på optionen. 
S* = Underliggande värde. 
K = Lösenpris på underliggande tillgång. 
0 = Tidpunkt 0 (lösendagen) 
 
Det här är enbart lösendagens värde på optionen, vilket är ofullständigt information. 
Ett antal antaganden behöver göras om marknadens kapitalstruktur, räntan samt hur 
underliggande tillgång kan beskrivas matematiskt.  Med synsättet att optionspriset går 
att skapa ifrån portfölj av aktier och obligationer i en riskneutral värld kommer att 
påverka modellens uppbyggnad. Genom att justera andelen aktier och obligationer kan 
en teoretisk avkastning efterliknas ifrån vad en option på slutdagen genererar. 
Eftersom inget arbitrage kan uppstå på en perfekt marknad så måste värdet på den 
justerade portföljen och optionen ha samma värde på slutdagen. 
�

Det här leder till att det totala värdet för portföljen blir.  
∆S + Y. På slutdagen ska värdet vara 1 eller 2. 
 
1.  Cu = ∆uS + YR 
2. Cd = ∆dS + YR 
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Det här är värdet på portföljen på slutdagen, eftersom det är signifikant med värdet av 
köpoptionen erhålls följande samband. 
 
C = ∆S + Y  
 
∆ och Y som har erhållits från portföljvärdet 4 och 3 ger: 
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Ekvation 5 är värdet på en köpoption med binomialmodellen utan hänsyn till utdelning 
(Gibson, 1991). Värdet för optionen är en funktion av aktiepriset, aktiens utveckling 
med parametrarna u och d, lösenpriset samt riskfri ränta. Parametrarna u och d svarar 
för hur den underliggande tillgången kommer att förändra sig i framtiden. Den riskfria 
räntan medtages enligt ovan så att modellen tar hänsyn till framtida 
alternativkostnader. Sannolikheter kommer att bli strikt positiva, detta medför att ingen 
möjlighet kommer att ges till negativa aktiepriser. Enligt antagandet om arbitragefri 
prissättning gentemot marknadsportföljen så kommer aktieprisets utveckling att ligga 
inom det skapade intervallet med givna sannolikheter. Det här beskriver 
värdebildningen av ett enstegs binomialt träd med enbart ett tidsintervall. För att 
erhålla ett mer precist värde behöver trädet utökas i flera steg. Varje nod får ytterligare 
en sannolikhet för uppgång och nedgång. Vid varje ny noduppdelning i det binomiala 
trädet förflyttas aktien och optionsvärdet till en ny tidsnod, tillslut erhålls ett träd med 
lika många tidsintervall som det finns vertikala noder. Problemet med binomialträd är 
att de utvecklas exponentiellt vilket leder till att stora mängder data skapas. Modellen 
blir begränsad i sin precision när tidsintervallen är korta (Hull, 2000).  Det här 
problemet löste Black, Scholes och Merton med sin optionsmodell. Volatilitet är en 
viktig variabel som är införd i binomialträdmetoden, variabeln beskrivs i nästa avsnitt. 
�
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Beskrivning med traditionella variabeltecken i binomialträdmetoden samt utveckling 
med hänsyn till hur volatilitet förändrar modellen är nästa beskrivning. Sannolikheten 
för uppgång i binomialträdmodellen omskrivet med andra faktorer samt att räntan 
beräknas med exponentiell parameter ser ut enligt följande.  
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Sannolikhet för nedgång = (1 – p). För att matcha parametrarna för uppgång respektive 
nedgång med volatilitetsfaktorn kommer parametrarna för den förväntade 
avkastningen för en aktie ������������	
��	�����är �
�����öras.  I en riskneutral värld 
kommer sannolikheten för uppgång se ut enligt följande. 
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Här inses att det framtida aktiepriset beror på volatiliteten samt att den förväntade 
av�
������ � �örsvinner i en riskneutral värld. Alla parametrar som påverkar 
aktiepriset finns med i modellen. U och D ger den procentuella uppgången respektive 
nedgången vid aktiens nästa tidssteg.  Antal tidssteg väljer den som räknar själv, 
tumregeln säger att fler steg genererar en mer precis lösning men ställer samtidigt 
högre krav på datorn.  Historisk volatilitet är ett mått på hur mycket eller lite en aktie 
har förändrat sig kring sitt medelpris, matematisk beskrivning enligt följande. 
�

Låt Ui = ln (Si / Si-1) 
 

i = 0,1,2,,,,,n observationer 
Si = Aktiens pris vid intervall i. 

 
Si = Si-1 �

��⋅ , ui är den kontinuerliga avkastningen ifrån det i:te intervallet, (observera 
inte den årliga avkastningen) 
 

S  = 
2

1

)(
1

1
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�
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ui = ln (Si / Si-1) 
� = Medelvärdet ifrån alla observationer. 
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Volatiliteten påverkas av hur stora prisförändringarna är i aktien (Hull, 2000). Dock 
prissätter inte handlarna optionen strikt efter den rådande historisk volatiliteten utan 
förändrar den implicit. 
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En utgångspunkt från handlarnas synvinkel är att använda marknadsanpassade mått 
istället för att räkna på en egen volatilitet. En marknadsanpassad volatilitet kan ses 
som förväntad volatilitet för att anpassa prissättningen av derivatet till olika 
marknadspriser. För att räkna ut volatiliteten hålls alla andra värden i 
optionsprismodellen konstant, dessutom sätts värdet på optionen till ett tänkt 
marknadspris. Därefter går det att beräkna volatiliteten implicit. Volatiliteten påverkar 
värdet vid optionsvärdering med en stor andel, de andra parametrarna förändras 
vanligtvis inte lika mycket (räntan rör sig inte med lika stora mått kring en mindre 
tidsperiod) (Hull, 2000). Att beskriva modellen med färdiga antagande i ett exempel är 
nästa moment. 
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För att enklare förstå hur prisbildning av derivatet går till kommer ett exempel att 
visas. Här beskrivs ett räkneexempel med binomialträdmetoden, följande 
beräkningsmodell är ett 5-stegsträd med följande variabler.                                                                   
 
Aktiepris = 20 (S i ovan beskrivning) 
Volatilitet = 30 %  
Ränta = 2,5 % 
Tid = 0,11725 (Uppdelat på 256 stycken handelsdagar) 
Lösenpris = 20 
Trädsteg = 5 
Pu = 0,4949 (sannolikhet för optionsprisets uppgång) 
Pd = 0,5051 (sannolikhet för optionsprisets nedgång) 
D/steg = 0,9994 (Diskonteringsfaktor per steg) 
Ua = 1,047 (aktieprisets sannolikhet för uppgång) 
Da = 0,9951(aktieprisets sannolikhet för nedgång) 
 



 22 

 

"�%����'�2�/0������%��������,���

 
     25,16275 
     5,162747 
    24,03325  
    4,044961  
   22,95445  22,95445 
   2,977869  2,954446 
  21,92407  21,92407  
  2,074681  1,935786  
 20,93995  20,93995  20,93995 
 1,382409  1,192144  0,939948 

20  20  20  
0,88894  0,705724  0,464907  

 19,10224  19,10224  19,10224 
 0,406471  0,229947  0 
  18,24479  18,24479  
  0,113734  0  
   17,42582  17,42582 
   0  0 
    16,64361  
    0  
     15,89652 
     0 

Nod tid      
0 0,023436 0,046872 0,070308 0,093744 0,11718 

�

I bilden är övre siffran aktiepriset och undre optionspriset för alla par. Viktigt att inse 
är hur optionspriserna tar hänsyn till räntan då trädet bildas i en tänkt framtid. 
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När binomialmetoden ska ta hänsyn till en aktieutdelning så kommer det framtida 
aktiepriset att minskas med en storlek som motsvarar utdelningen. 
Aktieprisregleringen sker vid den tidpunkt då utdelningen är tänkt att äga rum i 
framtiden för alla aktiepriser i en horisontal tidsnod. 
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Black, Scholes och Mertons modell bygger på samma antaganden om att det inte går 
att tjäna mer pengar på optionen än enbart med aktier och lån enligt riskneutral 
värdering. Modellens styrka är hur aktiens statistiska prisfördelning implementeras 
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med en differentialekvation. Modellen används som grundmodell för bestämning av 
optionspriser på stockholmsbörsen enligt överenskommelse. 
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Aktiens prisbildningsmönster i Black-Scholes metod beskrivs med en stokastisk 
process. Det finns ett antal antaganden som behöver klargöras innan aktiens 
prisbildning kan skapas. Den förväntade avkastningen hos en aktie antas vara konstant 
Följande bevisbeskrivning för optionsprisgenerering är en förenklad version. 
 
S = Aktiens pris vid en viss tidpunkt. 
µ�= Den förväntade avkastningen på aktien. 
∆t�= Ett tidsintervall. 
 
S • µ • ∆t�= Den förväntade ökningen av aktiens pris (∆S), vilket är samma som 
 

∆S = µ ∆t S 
 
Om volatiliteten på aktien antas vara 0 ger det att modellen ser ut som följer. 
 

∆S = µ ∆t S   ��   dS = µ dt S 
 
Där aktiens avkastning är ���5���6����
�detta leder till att aktiepriset kan ses som � = 
�7����8�"
�där St är aktiepriset vid en viss framtid t och S0 är priset idag. I praktiken 
förekommer det förändringar i aktiepriset, standardavvikelsen kommer under 
tidsförändringen �� att vara proportionerlig mot aktiepriset �. Detta leder till att 
modellen får följande utseende. 
 

∆S = µ  ∆t  S  + σ S dZ   ��     ∆S / S = µ ∆t +  σ dZ 
 
Här tar modellen även hänsyn till att aktiens värde kan ha en slumpterm. Modellen är 
den mest använda vid beskrivning av en akties prisbildning. Den kallas för geomitric 
Brownian motion. Dessa värden följer en normalfördelning med följande medelvärde 
och standardavvikelse (Hull, 2000). 
�

∆S / S ~ φ(µ  ∆t, σ (∆t)^(1/2) 
�
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Aktien har ett lognormalt prisbildningsmönster, vilket innebär att de värden som kan 
antas finns mellan 0 och oändligheten. En variabel har en lognormal fördelning om 
den naturliga logaritmen av variabeln är normalfördelad. Denna ansats kommer att 
användas då fördelningen ifrån en akties avkastning följer just en lognormal 
fördelning. Ansatsen ger följande nedan visas optionsprisbildningen i stora drag. 
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d ln S = (µ - σ^2 / 2) dt  + σ dZ 
 
Variabeln (d ln S) följer en generaliserad Wiener process. Förändringen i termen ln S 
sker i tidsintervallet 0 till T och är normalfördelad s.a. � 
 

ln St – ln S0  ~  φ[ (µ - σ^2 / 2)T , σ (T)^(1/2) ]     �� 
 
 

ln St ~  φ[ ln S0  + (µ - σ^2 / 2)T , σ (T)^(1/2) ] 4 
 
Modellen visar att aktiepriset vid en tidpunkt T är lognormalfördelad med ett givet 
aktiepris från idag. Standardavvikelsen av aktiepriset är lognormalfördelad med σ 
(T)^(1/2). 
Från detta sammanhang går det att härleda aktiens avkastningsfördelning nämligen: 
 

η ~ φ(µ - σ^2 / 2 , σ / (T)^(1/2) ) 
 
η =Aktiens förväntade avkastning (kontinuerlig avkastning) 
 
En viktig faktor här är att den kontinuerliga avkastningen är normalfördelad med ovan 
givna medelvärden och standardavvikelser. Denna viktiga information kommer att 
påverka hur volatiliteten kommer att beräknas (Hull, 2000). Vidare kommer 
aktieprocessen att integreras i Black Scholes optionsprissättningsformel där den utgör 
en av flera viktiga faktorer. 
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Vid en känslighetsanalys på ett optionspris betyder volatilitetsfaktorn mycket för 
derivatets prissättning. Volatiliteten som också kan skrivas med tecknet σ, är ett mått 
som beskriver osäkerheten för aktien relaterad till vilken avkastning den kan tänkas 
generera. Enligt ovan så är volatiliteten ifrån aktiepriset definierad som 
standardavvikelsen ifrån aktiens avkastningssamband. Volatiliteten är 
standardavvikelsen från den naturliga logaritmen som beskriver aktiepriset (enligt 
ovan). När ∆t är litet så erhålls t σ (∆t)^(1/2), vilket är approximativt är samma som 
standardavvikelsen till den proportionella förändringen av aktiepriset under tidpunkten 
∆t.  
 
Exempel: Antag aktiepris = 50 kronor, σ = 0.3 per helår.  Detta ger standardavvikelsen 
under 1 veckas tid till � 
 
0.3 * ( 1 / 52 )^(1/2) = 0.0416 
 
En standardavvikelse ger alltså 50* 0.0416 = 2.08 kronors förändring under en veckas 
tid (Hull, 2000). 
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Den historiska volatiliteten är en av de faktorer som används i Black och Scholes 
prissättningsformel. För att estimera volatiliteten empiriskt så används den historiska 
prissättningen av aktien vid diskreta tidsintervall. Volatiliteten är ett historiskt mått 
som används som input i modellen för att förutse vilken framtida förväntad svängning 
aktien kan antas uppvisa. Samma volatilitet som beskrevs i binomialträdmetoden 
används, nämligen. 
 

Låt Ui = ln (Si / Si-1) 
 

i = 0,1,2,,,,,n observationer 
Si = Aktiens pris vid intervall i. 

 
Si = Si-1 �

��⋅ , ui är den kontinuerliga avkastningen ifrån det i:te intervallet, (observera 
inte den årliga avkastningen) (Hull, 2000). 
 

S  = 
2

1

)(
1

1
��

�

�

�

�
−

− ∑
=  

ui = ln (Si / Si-1) 
� = Medelvärdet ifrån alla observationer. 
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Black, Scholes och Mertons optionsprissättningsmodell är uppbyggd kring en 
differentialekvation. Problemet med binomialmodellen är att den inte kan hantera den 
stora mängden data som behöver bearbetas, främst gäller det aktieprisets framtida 
värden, detta hanteras enkelt med differentialekvationen. Modellens centrala 
antaganden bygger på samma värderingsgrund som den binomiala metoden, nämligen 
riskneutralitet. Riskneutralitet innebär att med enbart en portfölj av aktier och lån 
(riskfri ränta) så blir investeraren indifferent mellan detta investeringsalternativ och 
optionen oavsett att det är olika risktagande. Optionspriset generas med hjälp av Itos 
lemma, vilket är den differentialekvation som beskriver optionspriset (Hull, 2000).  
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(Hull, 2000, s 245) 
Optionens värde kommer att erhållas med c som köpoption och p som säljoption enligt 
följande. 
 

)2()1( �12��+�1� ��−−=  
 

)1()2( �+�1�12�& �� −−−= −  
 
Där respektive sannolikhetsfördelning i förhållande till rådande aktiepris So och lösen 
pris X ser ut enligt nedan. 
 
 

(

(�2+�
�

σ
σ )2/()/ln(
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2++=  

 
 

(

(�2+�
�

σ
σ )2/()/ln(

2
2−+=  

 
 
N(d) beskriver den kumulativa sannolikhetsfördelningen, med ett medelvärde av 0 och 
en standaravvikelse mellan 0 och 1.  
 
Parametrar i Black och Scholes formel är följande (Hull, 2000). 
 
So = Aktiepris idag. 
X = Lösenpris. 
r = Riskfri ränta 
σ = Volatilitetsfaktor. 
T = Tiden derivatet löper under. 
 
Ovan beskrivna optionsprismodeller är olika till utformningen gällande 
prisgenereringen. För att hitta infallsvinklar gällande en framtida prisjustering behöver 
likviditetsrisken utvecklas både teoretiskt och praktiskt i likviditetsjusteringsmodellen. 
Det som kommer att bli infallsvinkeln för optionsprismodellerna är att det är framtida 
optionspriser som kommer att justeras. Denna infallsvinkel samt hur hänsyn ska tas 
diskuteras och analyseras i modellbeskrivningen. 
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Det finns hjälpmedel för att snabbt kunna bedöma hur ett optionsvärde kommer att 
förändras då någon av de olika variablerna som ingår i Black och Scholes förändras. 
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Med kunskap om hur dessa känslighetsmått fungerar kan alternativa beslut fattas samt 
ge en bättre analys för investeraren när olika scenarier prövas. Dessutom utgör 
känslighetsmåtten tillsammans de grundläggande variablerna för prissättningen i 
Black-Scholes formel. Om en framtida prisjustering ska ske med denna modell är det 
med någon av dessa variabler som en eventuell prisjustering ska ske.  
 
3�4�5�6� ����	�δ�
Delta anger hur mycket värdet på optionen ändras då alla parametrar i Black och 
Scholes metod är konstanta förutom den underliggande aktien. Delta även betecknad 

som ∆ = 
+
.

∂
∂

(Första variabeln i Itos lemma), där � är derivatets pris och S är aktiens 

pris. För en europeisk köpoption är deltavärdet = N(d1). Deltavärdet för en köpoption 
kan anta värden mellan 0 och 1. En köpoption med ett deltavärde på 0.5 stiger med 50 
öre om aktiens kurs ökar med 1 krona. Värt att notera vid en deltavärdering är att 
köpoptionens värde sjunker med ett lika stort belopp när aktien sjunker med en krona 
(Hull, 2000).  
 
3�4�5�#� !	

	�Γ�
Gamma beskriver känsligheten i optionens deltavärde. Alla variabler är konstanta 
förutom förändringen av den underliggande tillgången (aktien). Gamma är den andra 

formeln (partiella derivatan) ifrån Itos lemma nämligen, 
2

2

+
.

∂
∂=Γ . 

Med ett litet gamma så förändras deltavärdet för optionen mindre, känsligheten för 
deltavärdet påverkas mindre. Med ett stort gamma värde så kommer förändringen av 
deltavärdet för optionen att påverkas med ett större utfall. Eftersom gamma är andra 
partiella derivatan ifrån Itos lemma så kommer exempelvis ett gamma värde på 0.03 
samt ett deltavärde på 0.5 att ge ett nytt deltavärde på 0.53 ifall aktien stiger med en 
krona (Hull, 2000). 
 
3�4�5�3� (���	�θ�
Theta är det känslighetsmått som enbart tar hänsyn till hur optionspriset förändras när 
alla faktorer är konstanta förutom tidsvärdet. Den första formeln ifrån Itos lemma 
beskriver hur mycket förändringen av tidsvärdet påverkar optionspriset, nämligen 

θ =
(
.

∂
∂

. Tidsvärdet löper under optionens livstid och vid lösendagen så är löptiden slut 

för optionsvärdet. Förändringen för theta är hela tiden positiv, tiden rör sig enbart åt ett 
håll, dock ansätts alltid ett minustecken framför theta eftersom att tidsvärdet alltid har 
en negativ verkan på optionspriset. Ett thetavärde på 0.2 samt ett optionspris på 2 
kronor medför att optionspriset kommer att ändras till 1.8 kronor dagen efter om 
ingenting har hänt med aktien (Hull, 2000). 
 
3�4�5�4� -���ρ�
Rho anger hur känslig optionen är för förändringar av den riskfria räntan om alla andra 
faktorer är konstanta. Rho ifrån en europeisk köpoption utan utdelningsegenskaper, 
med hänsyn till B och S prissättningsformel ser ut på följande vis, ρ = XT )2(�1� ��− . 
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∂
∂

är förändringen av värdet på optionen i förhållande till den riskfria räntan, faktorn 

kan ha minst betydelse för den totala procentuella faktor angående optionspriset.  
Dock finns det optioner på aktier som löper under väldigt långa tidsperioder och då 
finns det en ökad sannolikhet för en viss ränteförändring (Hull, 2000).  
 
.��	�υ�
Vega beskriver hur värdeförändringen påverkas när volatilitet är den enda påverkande 
faktorn. Volatilitetsfaktorn brukar också nämnas som termen implicit volatilitet, 
eftersom köpare och säljare försöker själva bedöma den framtida svängningen i den 

underliggande tillgången (aktien).     υ = 
σ∂

∂.
  anger förändringen i optionspriset när 

volatilitetsfaktorn ändras. υ = S0 )1(’ �1( , detta är vega ifrån Black och Scholes 
prisformel. Ett epsilon på 0.2 och en implicit volatilitet på 36 % medför att 
optionspriset kommer att öka med 0.2 kr ifall volatiliteten ökar till 37 % (Hull, 2000).   �
�
��$�0� %
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Känsligheten blir enklare att undersöka med hjälp av dessa mått, investeraren får en 
klarare bild över hur olika parametrar kommer att påverka optionen. Priset på en 
köpoption med hänsyn till B och S formel måste uppfylla differentialekvationen (Itos 
lemma). Känslighetsmåtten ser ut enligt följande i formeln. 

 ∆ = 
+
.

∂
∂

(delta), 
2

2

+
.

∂
∂=Γ (gamma),  θ =

(
.

∂
∂

(theta). Med dessa beteckningar så kommer 

differentialekvationen att se ut på följande vis, V = värdet på portföljen. 
 

�.+�+ =Γ+∆+ 22

2

1 σθ  

Värdet för en deltaneutral portfölj kommer att få ∆ = 0. 
 

�.+ =Γ+ 22

2

1 σθ   Här inses på ett enklare sätt när θ är stort kommer även Γ att vara 

stort och negativt för att erhålla ett korrekt värde (Hull, 2000).  
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Det finns två stycken typer av likvida risker gällande prisbildningen för derivat, 
marknadsrisken och den finansiella prisrisken. Risken för att ett finansiellt instrument 
inte omedelbart kan omsättas i likvida medel utan att förlora i värde är den konkreta 
innebörden av likviditetsrisken.  
 	���	�������� är den risk som uppkommer genom att vara beroende av hur 
marknaden påverkar värdet på det finansiella instrumentet. Marknaden kan påverka 
prissättningen genom att en speciell händelse får många aktörer att köpa eller sälja sitt 
instrument. Aktieoptioners värde påverkas av hur mycket aktiepriset är, aktier är 
utsatta för marknadsrisken, på en väl fungerad marknad sker prisförändringar 
momentant för optionen när aktien förändrar sitt värde. Däremot är omfattningen av 
likviditetsrisken olika, ifrån perfekt likviditet till otillräcklig. 
Den andra likviditetsrisken är &��������� från ett derivat som uppstår på grund av 
marknadskrisen. Det innebär att försäljningen av ett instrument på marknaden inte 
följer den normala nivån av handel som brukar vara tillgänglig. Situation då 
investeraren blir tvungen att ta en större förlust än under normala förhållanden är en 
effekt av en förändrad prislikviditet. Prislikviditeten kan vara sämre under under en 
viss tidsperiod. Denna händelse uppträder när det inte existerar tillräckligt stort 
intresse från marknaden gällande ett visst derivat. Likviditetsriskpremien är ersättning 
till placeraren för att denne inte säkert kan sälja sin position. Om det finns få köpare är 
det svårare att sälja sitt innehav till ett rättvist pris. Liten handel ger en högre 
likviditetsriskpremie. Prislikviditeten är den likviditetsrisk som arbetet fortsättningsvis 
kommer att fördjupa sig i (Dowd, 2001). Denna risk ger upphov till olika dimensioner 
som är viktiga att förstå för att kunna dra slutsatser över hur denna risk ska uppmätas 
på bästa vis. 
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Begreppet prislikviditet anger betalningsförmågan på kort sikt. Likviditetsrisk för 
finansiella instrument är detsamma som betalningsberedskapsrisk, risken för att inte 
kunna sälja eller köpa sitt finansiella instrument till ett pris utan att ta en större förlust. 
Finansiella instrument (derivat) är detsamma som värdepapper som kan handlas på en 
reglerad marknad (börs, marknadsplats). Likviditetsrisken varierar för olika marknader 
och derivat. Viktigast för minimering av likviditetsrisken är hur stor kapacitet det finns 
för prisbildningen, detta påverkas av hur många köpare och säljare det finns som kan 
påverka priset. Om marknaden är liten utifrån kapaciteten så kommer därmed 
likviditetsrisken att öka. God marknadslikviditet är förmågan att på marknaden kunna 
sälja en stor volym av en tillgång med liten påverkan på priset. Marknadslikviditet kan 
beskrivas i tre stycken olika dimensioner, täthet, djup och återhämtningsförmåga. 
Tätheten är hur långt ifrån genomsnittspriset priserna rör sig och mäts som skillnaden 
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mellan köp- och säljkurs. Täthet kan också kallas för spreadskillnad, där spreaden är 
skillnaden mellan de olika buden. Spread och spreadskillnad är den namngivelse som 
kommer att användas fortsättningsvis som benämning för likviditetsrisken. Med djup 
menas den handelsvolym som marknaden kan handla i utan att det rådande priset 
förändras. Varje bud innehåller ett visst antal ordrar, orderdjup beskriver antalet av 
dessa. Återhämtningsförmågan anger med vilken hastighet som prisfluktuationer 
orsakade av handel avtar, eller hur snabbt obalanser i orderflödena justeras 
(Stockholmsbörsenlikviditet, 2004). Nedan följer vilka effekter som prislikviditeten 
har för derivathandel. 
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Prislikviditet visar hur mycket det går att omsätta till en viss kurs, dessutom är det en 
momentan riskaspekt för den som handlar och därefter vill sälja direkt. God likviditet 
innebär små spreadar samtidigt som det existerar stora volymer på köp - och säljsidan. 
Dålig likviditet innebär det omvända, högre mätbara likviditetsspreadar och mindre 
volymer. Bra omsättning är ett tecken på god likviditet då marknaden står för 
prisbildningen. Omsättningen säger inte något om hur stor eller liten likviditetsrisk det 
är som råder för tillfället, dock ger den en indikation på att det existerar handel och 
därmed olika spreadar. Det finns olika effekter av hur likviditeten påverkar derivatet 
enligt dessa faktorer. 
  

• Svårt att gå ur sin position utan att ta en större prisförlust. 
• Värdering av instrument blir påverkat av den extra osäkerhetsfaktorn. 
• Riskfördelningen förändras beroende på storlek och vilken grad av likviditet ett 

visst instrument har. 
 

Om osäkerheten för likviditetsrisken ökar kan investeraren beräkna hur stor extra risk 
han/hon påför sig själv (Dowd, 2001). Misstar investeraren sig på detta beräknande 
kan ett överpris få betalas. Hur mäts denna risk är vad nästa avsnitt beskriver. 
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Ett sätt att mäta storleken på likviditetsrisken är att studera skillnaden mellan köp och 
sälj – buden för ett derivat, skillnaden kallas för spread. Momentant utsätter sig 
investeraren för en extra risk när han/hon handlar i derivatet. Det här fenomenet visar 
att instrumentet är utsatt för en viss likviditetsrisk, riskens omfattning beror på den 
studerade spreadens storlek. Skulle det inte finnas något intervall alls så innebär det att 
kontrakten omsätts direkt till givna nivåer och ingen likviditetsrisk alls skulle existera. 
Spreaden är av betydelse för investeraren eftersom den kan ses som en 
transaktionskostnad. Är spreaden mindre medför detta en lägre transaktionskostnad 
och därmed ett minskat risktagande. Ett stort orderdjup minskar risken för en negativ 
prisrörelse, dessutom indikerar en stor omsättning minskad likviditetsrisk. 
Omsättningen i instrumentet påverkar likviditetsrisken genom att handel sker genom 
utbud och efterfrågan. En mindre spread och ett minskat orderdjup innebär alltså en 
förväntad mindre kostnad för investeraren (Stockholmsbörsenlikviditet, 2004). Om en 
marknad är reglerad enligt vissa budgivningskrav behöver en uppmätningsmodell av 
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spreadarna ta hänsyn till detta. Likviditetsrisken kommer att uppmätas historiskt. 
Regelverket som privata placerare är utsatta för kommer generera vissa krav på 
uppmätningsområdet för olika spreadar. Införandet att olika optionspriser uppmäts ger 
spridning på den totala likviditetsrisken vilket också hör ihop med egenskaperna för en 
option. Likviditetsjusteringsmodellen kommer att skapas i kapitlet modellbeskrivning, 
en viktig faktor är att risken kommer relateras till marknadspriser för optionen. 
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Vid optionsvärdering så existerar en tänkt framtid där derivatet hela tiden har ett 
teoretiskt korrekt värde enligt vissa antagningar och förutsättningar. Ett framtida 
korrekt optionsvärde bygger i samband med optionens premisser på att innehavaren av 
kontraktet ska kunna sälja till just detta pris. Då handeln med optionen är utsatt för 
stora skillnader i lägsta köpbud och högsta försäljningsbud (orderdjup med stora 
budskillnader) vill hänsyn tas till vetskapen i värderingen. Spreadskillnaderna kan 
studeras historiskt och därefter kan med hjälp av statistiska samband fastställas vilken 
likviditetsrisk som existerat för olika lösenpriser. Resultatet av studien kan sedan 
användas för att ta hänsyn till likviditetsjustering för olika framtida lösenpriser i 
derivatet. Som vid alla jämförelser mellan olika instrument eller marknader 
uppkommer förändringar vilket medför att en likviditetsrisk endast ska ses som en 
momentan överblicksbild och bör uppdateras för senare tillfällen. Vidare bygger 
analysen på en historisk aktivitet i derivatet vilket inte nödvändigtvis behöver uppstå 
igen. Ingen kan på förhand förutse exakt hur en marknad kommer att bete sig, att 
använda en historisk grund för en framtida värdering blir här det enda självklara 
alternativet. Även andra parametrar i optionsvärdering bygger på en historisk 
tillbakablick exempelvis volatiliteten.  
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Marknadsplatsen för köp och säljbildningen av optionsinstrument för en privat 
investerare på stockholmsbörsen är reglerad gällande budgivningen för möjliga 
prisintervall. Exempeloptionen kommer att bygga på handel av från en aktieoption 
som privatpersoner kan utnyttja på den svenska derivatmarknaden hos OM. 
Budgivning och försäljning följer dessa krav. 
 

• Optionskontrakt mellan 1 och 10 öre kan köpas och säljas till hela ören. 
• Optionskontrakt mellan 10 öre och uppåt kan köpas och säljas i 5 öres-intervall. 
 

 
Dessa intervall ger direkt upphov till en viss grad av likviditetsspread oavsett hur stor 
omsättning som råder. I prisjusteringsmodellen så kommer den extra risk som uppstår 
utöver den teoretiskt minsta spreaden att vara den beräknade likviditetsrisken. 
Följaktligen råder det alltid en momentan likviditetsspread vid köp och försäljning av 
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optionskontrakten. Eftersom budgivningen och försäljningen har höga 
marknadsreglerade skillnader (privata placerare) som utgångspunkt så undersöks den 
eventuellt extra likviditetsrisken som uppstår. Dessutom är optionsprismodellerna 
uppbyggda kring antagandet om att det vid olika tidpunkter går det att sälja sitt 
innehav till en viss teoretisk nivå (perfekt effektivitet). Om detta antagande inte 
stämmer (det går inte sälja till den teoretiska nivån på grund av illikviditetsrisken) i 
verkligheten så bör detta regleras i en prissättningsmodell efter de omständigheter som 
den studerade optionen har uppvisat historiskt. Om investeraren tror på en förväntad 
framtida situation då handeln är utsatt för illikvid handel så vill han/hon ta med det i 
optionsprissättningsmodellen om detta är möjligt. Eftersom modellen är en teoretisk 
vinkling på problemet kommer inte de olika orderdjupen att mätas. Orderdjupen skulle 
ge en uppskattning på hur mycket investeraren kan handla vid olika tidpunkter (ofta 
mäts risker mellan spreadar i förhållande till hur mycket en investerare kan handla). 
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Optionspriser som hamnar i intervallet mellan 10 öre och 1 krona får en större 
marknadsreglerad likviditetsspread (vid minsta möjliga spread) jämfört med priser 
över 1 krona om spreaden sätts i relation till optionspriset. Modellen kan överföras till 
placerare som handlar i en marknadsmiljö där inga prisrestriktioner föreligger. 
Spreadanalysen kan alltid utföras oavsett vilka restriktioner som råder. Detta leder till 
att modellen kan utvecklas för alla olika optioner på alla marknader där det råder 
handel. Analys över hur den svenska prisbildningen för aktieoptioner hos OM 
redovisas i nästa avsnitt. 
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Vid prisbildningen kommer det att finnas olika bud, köpbud och försäljningsbud för ett 
visst derivat med ett visst lösenpris. När en försäljning av ett antal kontrakt sker har ett 
visst antal derivat omsatts, detta pris är det momentana marknadspriset. Dessa spreadar 
ger upphov till en momentan likviditetsspread, det innebär att en innehavare teoretiskt 
direkt förlorar skillnaden i den uppmätta spreaden. Skillnaden mellan de olika 
budgivningspriserna ger upphov till en likviditetsspread. Det finns dessutom alltid en 
minsta möjlig spread som kan existera på marknadsplatsen för derivat. Den minsta 
möjliga spreaden är helt enkelt den minsta möjliga skillnad mellan köp och 
försäljnings - buden. För privata investerare gällande aktieoptioner på 
Stockholmsbörsen existerar 5 – öres intervall mellan prisbildningen över 10 öre. Andra 
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marknader kan ha andra regler dock kan alltid en minsta möjlig spread existera. Den 
risk som kommer att uppmätas när en historisk analys av olika spreadar sker är den 
extra likviditetsspreaden. En historisk undersökning av hur stor extra likviditetsrisk det 
har existerat fram till ett visst datum kommer att utföras som grund i 
optionsprissättningsmodellen. Vid undersökning ifrån prisbildningen av olika svenska 
derivat och hur dess regelverk är uppbyggt har följande matematiska 
uppmätningsmodell legat som grund för beräkningarna. E-trade är den källa som har 
använts för tillförskaffning av likviditetsspreadar. 
 
�
 
�
 
 
�
 
 
 
Enligt bilden ses hur ett antal ordrar ligger på buden 2.45 och 2.6 kronor. Mellan 
buden uppstår en spread på totalt 15 öre, där den minsta möjliga spreaden är 5 öre (för 
privata placerare på stockholmsbörsen). En extra likviditetsspread uppstår på totalt 10 
öre. Det är den här 10 - öringen som kommer att mätas vid en historisk analys gällande 
extra likviditetsrisk. Risken måste sedan sättas i relation till ett marknadspris på 
derivatet, detta för att kunna mäta total prisrisk i procent. Det finns vissa faktorer vid 
prisbildningen som inte kommer att inkluderas i modellen, nämligen: 
 

• Vid prisbildningen råder en ��������� av ordrar fram tills att investerarens 
order står på tur att omsättas. I verkligheten kan det alltså finnas en extra 
köordningsrisk att ta hänsyn till, dock råder möjligheten att en order går till 
avslut om minsta möjliga spread är skillnaden mellan buden. Köordingsrisk 
kommer därmed inte erhålla någon hänsyn när uppmätning av 
likviditetsspreadar sker. 

 
• En annan faktor som existerar är att 	��	��������	� som ett bud tillhör kan vara 

begränsad i storlek. Är det få ordrar i en budnivå innebär det en begränsad 
möjlighet för antalet som kan omsättas till detta pris. Vid den statistiska 
modellen kommer inte någon hänsyn tas till detta, visuella spreadar tillhör 
räkneområdet oavsett antal. 

 
• Skillnaden mellan minsta möjliga spread för olika marknader beror på vilka 

regelverk som är uppsatta. Råder fri prissättning är den totala spreaden hela 
likviditetsrisken. På Stockholmsbörsen råder en prisreglering för privata 
placerare, endast minsta möjlig spread kommer att beräknas som likviditetsrisk.   
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�
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Matematiskt kommer prisjusteringen att erhålla olika procentuella skillnader när olika 
priser jämförs. Detta visas genom ett exempel. 
�
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Matematiskt så kommer spreadar för lägre marknadspriser ge en högre framtida 
likviditetsspread än för högre priser med likartade spreadar. Samtidigt kommer dessa 
riskjusteringsmått att tillhöra olika framtida optionspriser vilket ger olika påverkan 
beroende på hur stora dessa priser är. En stor prisjustering för ett lägre optionspris 
kommer inte att påverka det totala optionspriset mycket. Om skillnaden uppstår det 
vill säga höga prisrisker för stora optionsprisnivåer kommer att få en stor påverkan på 
det totala justerade optionspriset. 
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Likviditetsprisjusteringen beräknas genom att först samla historiska spreadar mellan 
de rådande buden för olika optionspriser (detta för olika lösenpriser för köpoptioner 
alla med samma lösendatum). I detta fall är det endast den spread som överstiger en 
marknadsreglerad minsta möjliga spread som uppmäts.  Spreaden sätts i relation till 
det rådande marknadspriset som existerar under respektive uppmätningstillfälle. 
Ansamlingen av data utförs under en viss tidshorisont. Därefter kommer ett 
medelvärde för den totalt rådande prisrisken att beräknas för alla valda 
optionsprisnivåer. 7��������������������� utgår ifrån tankesättet att mäta flera olika 
likviditetsspreadar för en aktieoption med olika lösenpriser. En statistisk 
sammanfattning skapas av en mängd olika optionspriser med deras tillhörande 
risknivåer. Risknivåerna är uppbyggda kring antagandet att spreaden sätts i relation till 
ett rådande marknadspris. Då alla dessa optioner har samma underliggande tillgång är 
det de olika lösenpriserna för en riktning (köp eller sälj – option) som momentant 
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skapar olika priser. Detta synsätt leder till att olika prisrisker har ansamlats för skilda 
prisnivåer, detta leder till att den totala prisrisknivån inte behöver omräknas till en 
gemensam likviditetsränta. Marknadsmässiga tillstånd som den svenska marknaden för 
aktieoptioner uppvisar kommer att påverka modellens antaganden gällande 
uppmätning av risken. I exempelmodellen kommer en svensk aktieoption att 
undersökas. Nästa avsnitt tar upp de olika variabler som ingår i den statistiska 
modellen för framräknandet av olika prisrisknivåer, utgångspunkten är att enbart 
uppmäta risker där det initialt pågår budgivning och i viss mån även omsättning. 
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De parametrar som kommer att ingå i den statistiska optionsspreadundersökningen 
beskrivs nedan. Variablerna tar hänsyn till vissa marknadsmässiga tillstånd som den 
svenska marknaden för derivat uppvisar.  
 
Spread ~ Detta är skillnaden mellan högsta köpbud och lägsta försäljningspris.  
 
Studeringsintervall ~ Tidpunkten då uppmätning av olika spreadar ska ske. En enskild 
studie utförs i ett tidsintervall. I exempeloptionen väljs tre stycken olika tidpunkter per 
dag, där studeringsintervallet är fem minuter. Här kan marknadsmässiga händelser få 
betydelse för när valet av tidpunkter sker. Om ingen handel alls sker första halvtimmen 
kan uppmätningsögonblicken ta hänsyn till detta.  
 
Optpris = Mellan en rådande spread existerar ett marknadsmässigt pris på optionen 
som tilldelas variabeln optpris. Detta marknadspris kan vid varje tidpunkt som 
spreaden studeras finnas vid köpbudet, säljbudet eller någonstans däremellan. Så fort 
en option omsätts under ett studeringsintervall så är det rådande marknadspriset. Om 
ingen omsättning har skett under studeringsintervallet kommer ett framräknat pris 
användas. Detta framräknade pris beräknas med Black-Scholes prissättningsformel. 
Spreaden ska jämföras mot marknadspriset på optionen eftersom relationen mellan den 
extra risken och det totala värdet på optionen ger den procentuella prisavvikelsen. 
 
Likv_spread = Den teoretiskt minsta spread som handlarna själva kan skapa, eller 
minsta möjliga spread enligt tidigare resonemang. Uppmätt Likv_spread är faktorn 
som ska dras av från variabeln Spread. När Spread > Likv_spread uppstår ett ökat 
risktagande, det är den ökade risken som ska beaktas och uppmätas.  
 
Nivå = Optionspriserna ska endast påföras data (spreadjustering) till en 
optionsprisnivå (ett visst optionsprisintervall). Valet av antalet nivåer utgår ifrån hur 
många olika lösenpriser det råder prisbildning ifrån. Tumregel säger att skapa alltid en 
extra nivå för likviditetsrisker som avviker mer än 10 % jämfört med övriga uppmätta 
risker (detta är fallet för Ericssons köpoption för priser under 10 öre, se 
resultatberäkning kap5). Matematiskt skapas nivåerna genom att det maximala priset 
som det sker handel för delas med antalet undersökta lösenpriser det existerar handel 
för. Detta ger modellen en uppdelning mellan olika prisnivåer med risker som enbart 
tillhör respektive prisintervall. Anledningen till att ha olika optionsprisnivåer är för att 
finna eventuella skillnader i likviditsrisk som olika optionspriser kan ge upphov till.  
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Omsättning = Information om omsättning används för att bestämma vilka olika 
lösenpriser och därmed optionspriser det är som ska ingå i den statistiska 
undersökningen av eventuell likviditetsspread. Den totala omsättningen per dag ger ett 
värdemått på hur stor aktivitet (handel) det har varit för en aktieoptions alla olika 
lösenprisnivåer. Denna variabel ger modellen flexibilitet gällande marknadsaktivitet 
som kan vara olika för olika optioner. Samtidigt ger denna variabel upphov till att 
olika prislägen inte kommer existera, där ingen daglig handel bedrivs. När ingen 
handel bedrivs är möjligheten till stora budskillnader större. Modellen vill infånga 
spreader där marknadsaktiviteten existerar. 
 
Tidsintervall ~ Tidsintervallet från de optioner (olika lösenpriser) som ska undersökas 
relativt lösendagen i den statistiska undersökningen är integrerad med 
omsättningsundersökningen. Utgångspunkten är att börja undersökningen från en 
tidpunkt där så många olika optionspriser som möjligt finns representerade med daglig 
handel. Denna ansats leder till att det i undersökningen kan ingå optioner med olika 
lösendagar. För att undvika prisbortfall och extrema händelser för optionspris som 
närmar sig lösendagen får inte undersökning ske när optionerna närmar sig 
lösendagen. I exempellösningen senare är detta intervall valt till 10 handelsdagar kvar 
till lösendagen. Anledning till detta beslut är för att riskanpassa undersökningen 
speciellt för låga optionspriser som kan anses skapa högre spreadar än vanligt denna 
tid. Tidsintervallen ger upphov till överlappning mellan olika lösendatum för den 
historiska undersökningen. 
 
Extremvärden ~ Utgår omsättning från ett optionsprisintervall på daglig basis noteras 
detta. Utgår all omsättning från ett optionsprisintervall under mer än två dagar stryks 
hela intervallet.  
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Vid den statistiska undersökningen kommer uppmätta spreadar att jämföras med 
rådande marknadspriser (optpris). Dessa marknadspriser kommer att vara det pris som 
har handlats under respektive studeringsintervall. När ingen handel har skett kommer 
ett marknadspris att beräknas med hjälp av Black och Scholes formel. Problemet är att 
generera ett rättvist marknadspris vid dessa tillfällen. För att förenkla prissättningen 
kommer följande metod att användas. Metoden är enskild för en aktie med tillhörande 
derivat som har olika lösenpriser. 
 

1. Marknadspriset existerar alltid mellan två stycken olika bud. 
2. Rådande marknadspriser från någon av de andra lösenprisnivåerna för 

köpoptionen noteras. Implicit volatilitet beräknas för de rådande 
optionspriserna.  

3. Ett medelvärde av de framräknade implicita volatiliteterna beräknas = Vol. 
4. Vol används som volatilitetsvariabel och ett marknadspris beräknas med 

rådande aktiepris samt lösenpris. 
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Skulle fallet uppstå att optionspriset blir lägre än det lägsta köpbudet blir det lägsta 
budet marknadspriset för den uppmätta spreaden. Det omvända fallet råder för ett 
optionspris som blir högre än det högsta säljbudet, högsta säljbudet blir då 
marknadspris (enligt 1). Skulle fallet uppstå att inget marknadspris omsätts för någon 
lösenprisnivå kommer det implicita volatilitetssnittet från föregående mätning att 
användas dock med aktiens nuvarande pris. Förändras aktiepriset under ett 
studeringsintervall utgör det ”nya” aktiepriset beräkningsunderlag. 
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Beräkningen av prisriskerna för olika optionsprisnivåer med hänsyn till 
likviditetsrisker kommer att beräknas enligt följande. 
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Spread Likv_spread Optpris Just_spread Nivå 
0,2 0,05 3,3 0,05454 3 – 5,5 

0,05 0,05 0,75 0 0,5 - 1 

 
Tabellen visar hur två stycken olika optionspriser (samma underliggande tillgång, 
olika lösenpriser) får sina respektive prisrisker beräknade. Variablerna beräknas enligt 
följande. 
�

• Dagligt uppmätt likviditetsrisk i jämförelse med rådande marknadspriser för 
optionen, dessutom noteras vilken optionsprisnivå som respektive Just_spread 

tillhör.  Just_spread= 
Optpris

d)Likv_sprea - (Spread
. Matematisk finns ett förhållande 

av den uppmätta risken till ett marknadspris. Prisrisken ses som enkelsidig 
prisrisk åt ett negativt håll.  

 
Den här mätningen fortsätter för alla olika lösenpriser och ger ca 60 stycken olika 
likviditetsspreadar för varje lösenprisnivå (vid 20 dagars undersökning). Därefter 
beräknas den genomsnittliga prisrisken som har existerat för de olika 
optionsprisnivåerna.  
 

• Illikviditetsfaktor är medelvärdet av alla Just_spread under studeringsperioden 

alla dagar, illikviditetsfaktor = 
(
�&��	�?��� _

, där T = antalet handelsdagar. 

Illikviditetsfaktorn ger medelvärdet av prisrisken inom respektive 
optionsprisnivå. Den matematiska beräkningen ger medelvärdet av den givna 
datamängden. Illikviditetsfaktorn för olika derivat är skilda, därför kommer 
ingen tillhörighet finnas för någon statistisk fördelning för illikviditetsfaktorn. 
Fördelningen skulle om den existerade bygga på antalet omsatta kontrakt i 
förhållande till olika likviditetsspreadar. Standardavvikelse kommer inte att 
beräknas för illikviditetsfaktorn, detta mått kan tillföras om en mera exakt 
skildring av datamaterialet vill utföras. 
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Därefter sammanställs datamaterialet till olika prisrisker för olika optionsprisnivåer. 
Har det undersökts 7 stycken olika lösenpriser kommer det också att finnas 7 stycken 
olika optionsprisnivåer. Inom var och en av dessa prisnivåer kommer ett medelvärde 
att beräknas. Detta underlättar beskådning av diskreta prisintervall i förhållande till 
tillhörande illikviditetsfaktorer. 
 
 

• Snitt_optnivå = Alla optionspriser inom respektive optionsprisnivå viktas till ett 
medelvärde. Detta genomsnittliga optionsmarknadspris kommer att vara 
medelvärdet av de optionsprisnivåer som i framtiden kommer att justeras. Detta 
skapas eftersom det är diskreta prisrisker som modellen får fram. 

 
När dessa beräkningsmoment har utförts finns olika likviditetsrisker till olika 
optionsprisnivåer. 
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För att förändra och anpassa en optionsprismodell finns det många variabler som går 
att justera, dock sker det oftast genom att avkall sker på den arbitragefria 
prissättningens synsätt. Detta innebär att grundförutsättningar behöver förändras vid 
prissättningen vilket också har utförts och resulterat i en mängd olika 
prissättningsmodeller. För utveckling av en prisjusteringsmodell kommer avkall på 
huvudargumenten att marknaden är friktionsfri samt att det inte råder några 
transaktionskostnader att genomföras. Likviditetshänsyn är en slags marknadsmässig 
anpassning utav en extra risk för derivatet som i undersökningen endast är relaterad till 
prislikviditeten. Det har utvecklats alternativa prissättningsmetoder som tar hänsyn till 
hur olika variabler kan påverka optionspriset med hänsyn till att investeraren har olika 
riskpreferenser. För att förändra prissättningsmetoderna och ta hänsyn till flera 
variabler krävs nya antaganden till optionsprismodellen. En marknadsanpassning är 
önskvärt för värderingsmetoden genom att införa ytterligare en variabel nämligen 
likviditetsrisken för derivatet. Detta har redan utförts i varierande modeller med olika 
infallsvinklar. Att införa risken i optionsprissättningen innebär att investeraren får en 
bättre insikt i vilken extra risk som ett visst derivat kan ha. Med insikten blir det lättare 
att förkasta investeringsalternativ som på förhand verkar bra ifrån en teoretisk 
synpunkt med en klassisk optionsprismodell. Synen på likviditetsrisk i 
optionsprismodeller är synonymt med extra transaktionskostnad. Transaktionskostnad 
betyder kostnaden investeraren tar på sig vid köp eller sälj av ett derivat, denna uppstår 
momentant. I de klassiska prismodellerna förutsätts att det inte finns någon 
transaktionskostnad samt att marknaden är friktionsfri. Om parametern införs så 
ändras antaganden och det råder en extra transaktionskostnad som modellen ska ta 
hänsyn till. Frågan är hur och i vilken prismodell som parametern kan införas. 
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Likviditetsrisken är också en momentan risk, skillnaden är att likviditetsrisken 
kommer att vara olika stor för olika lösenpriser. För att få med extra 
transaktionskostnad i en optionsprismodell kan hänsyn tas i de framtida aktiepriserna 
eller optionspriserna, ett tredje alternativ vore att inräkna den i någon av de andra 
parametrarna som ingår i optionsprissättning. Matematiskt finns det ytterligare 
alternativ på hur en extra risk kan inräknas genom att justera olika variabler som 
påverka prissättningen av aktieoptioner.  För det tredje alternativet krävs en omräkning 
av olika likviditetsrisker för olika lösenpriser till en gemensam likviditetsvariabel 
(svårt att få fram rättvis justering). Det här blir alternativet om det inte går att 
prisjustera olika optionspriser alternativt aktiepriser i framtiden. Justeringen av ett 
aktiepris kan innebära att den statistiska processen behöver förändras eller anpassas. 
Önskvärt är att prisreglera olika optionspriser som kommer att uppmätas i den 
statistiska modellen. 
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En aktieoptions prisvärdering bygger på den centrala tesen att optionspriset ska 
motsvara värdet som en portfölj av aktier och ränta kan skapa. När denna tes är införd 
i en optionsprismodell ska hänsyn till ytterligare variabler tas. Dessa variabler är enligt 
teoriavsnittet aktiepriset (idag), aktieprisets framtida generering, lösenpriset, räntan, 
tiden, volatiliteten och aktiepris minus lösenpris (olika beroende på typ av option) för 
varje genererad framtida tidpunkt. Det finns ingen standardiserad metod för att ta 
hänsyn till någon extra risk. Det finns olika optioner som är uppbyggda med andra 
krav, dessa optioner kallas för exotiska optioner. Exempelvis är en asiatisk option 
uppbyggd med antagandet att aktiepriset på slutdagen beräknas som ett genomsnittligt 
pris under en viss tidshorisont. Detta antagande har i optionsprismodellerna erhållit 
hänsyn genom att förändra konstruktionen av aktiepriset relativt Black Scholes metod. 
Likviditetsrisk mäts genom att ta hänsyn till olika spreadar mellan 
budgivningsnivåerna för en viss prisnivå. Modellerna kan uppdelas i dem som tar 
hänsyn till likviditetsrisk hos den underliggande tillgångens prisbildning samt de som 
tar hänsyn till risken för aktieoptionens prisbildande. Problematiken med en 
riskuppmätning från köp och sälj- spreadar är att finna en enhetlig risknivå för alla 
olika optionsprisutfall och därefter prisjustera på ett rättvist sätt. Att räkna om 
risknivån till en enhetlig ”yield” som är synonymt med en ränta är ett populärt sätt. 
Detta beräkningssätt är den vanligaste metoden när en extra riskhänsyn ska ingå i 
optionspriset. En framräknad riskränta som påverkar optionspriset kan reglera det 
totala priset på samma vis som den ”vanliga” ränta gör. Black och Scholes metod ser 
ut enligt följande. 
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Formeln beskriver en köpoption där räntan = r erhåller en extra faktor Lr som 
motsvarar en gemensam likviditetsränta. En gemensam likviditetsränta är svår att 
erhålla från en underliggande tillgång med en mängd tillhörande lösenprisnivåer. Med 
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gemensam likviditetsränta menas en total risk omräknad för en aktieoption. 
Utgångspunkten är att en option i framtiden kan ändra sin avkastning beroende på hur 
aktiepriset rör sig. Ovan metod används mest när likviditetsrisken är mätbar för en 
underliggande tillgång (aktien). Andra modeller som tar hänsyn till likviditetsrisken 
gällande prisbildningen av själva aktieoptionen förändrar risken på någon annan 
variabel än räntan enligt ovan metod. Ofta används justeringar i aktieprisbildningen, 
indirekt innebär alltid en framtida förändring av ett aktiepris också en påverkan på 
optionspriset. I Black Scholes metod kan någon av känslighetsvariablerna erhålla 
riskhänsyn. I binomialträdmetoden kan också aktiepriset erhålla riskhänsyn, antingen 
vid genereringen av aktiepriset (sannolikheter för uppgång, nedgång) eller i en vald 
framtida tidpunkt. Uppgiften i denna rapport är att utveckla en modell där riskhänsyn 
tas enbart när optionsprisbildningen är utsatt för likviditetsrisk. Det inses att 
uppmätningen av likviditetsriskerna samt hur risken senare ska implementeras i 
optionsprismodellen är det givna problemet. Nedan beskrivs de två grundmetoderna 
som teoridelen tar upp med hänsyn till likviditetshänsyn, nämligen Black-Scholes 
metod samt binomialträdmetoden.(U. Cetin, R. Jarrow, P. Protter, 2004) 
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Nackdelar: Modellen tar inte hänsyn till att räntan kan förändras under derivatets 
löptid. Modellen hanterar inte att volatiliteten förändras under derivatets löptid, detta 
kompenserar handlarna med att använda en implicit volatilitet. Marknadsanpassning 
av optionspriser sker genom att infoga variabeln implicit volatilitet, variabeln blir 
därmed den faktor som varje värderare behöver studera mest. Olika framtida 
optionspriser som ska prisjusteras med separat tillhörande risker gör att modellen får 
flera svårigheter vid en anpassning till likviditetshänsyn.  
Fördelar: Enkelheten att hantera stora mängder utfall med hjälp av 
differentialekvationen. Marknaden använder just den här modellen, då modellen har 
styrkan att förklara och beräkna en options värde med exakthet. 
Uppsatta önskemål är att kunna prisreglera olika framtida optionspriser. Modellen 
skapar de framtida optionspriserna med hjälp av differentialekvationen. Möjligheten 
att förändra olika framtida optionspriser blir svårt främst från ett visuellt perspektiv. 
Här är bästa lösningen att räkna om likviditetsrisken till en variabel och införa den i 
någon av känslighetsvariablerna. Modellen kommer inte att användas för prisreglering 
då olika framtida priser kommer att ha olika risker. Modellen kommer användas för 
beräkning av marknadspriser i likviditetsjusteringmodellen samt prisjämförelser i 
exempelmodellen. 
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Binomialträdet har samma negativa egenskaper som Black-Scholes metod gällande 
tekniska aspekter gällande grundvariablerna. Ytterligare en faktor är att modellen inte 
beräknar priser med samma precision som Black-Scholes.  
Fördelar: Modellens relativt enkla förklaringssätt är en fördel. Möjligheten att på ett 
enkelt vis visuellt beskåda prisgenerering är ytterligare en fördel. Modellen är känd för 
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att hantera en mängd olika prissättningar av exotiska derivat just för enkelheten att 
kunna beskåda prissättningen och därefter anpassa den till nya restriktioner.  
Binomialträdet kommer att skapa olika framtida optionspriser enligt ett binomialt träd. 
Detta träd går att beskåda visuellt i Excel. Vid uppritandet av olika framtida 
optionspriser går det att införa antaganden som ska ingå för att prisjustering ska 
utföras på bästa sätt. Valet av grundmetod för framtida prisreglering blir 
binomialträdmetoden. 
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Black och Scholes formel används för prissättningen av aktieoptioner enligt 
överenskommelse mellan finansiärer på Stockholmsbörsen. Möjligheten att i modellen 
utföra flera olika prisjusteringar för olika framtida optionspriser visar sig inte bli lika 
lätt som i binomialträdmetoden. Binomialträdmetoden väljs som grundmodell för 
prisjustering då det existerar goda möjligheter att rättvist justera olika framtida 
optionspriser. Likviditetsrisken är en extra transaktionskostnad som efter den 
statistiska insamlingen av data nu existerar för olika optionsprisnivåer. Dessa olika 
nivåer kommer att prisjusteras vid ett framtida tillfälle i binomialträdmetoden. Vid 
detta tillfälle ska hänsyn tas till olika prisrisker för olika optionspriser. Prismodellen 
behöver tillföras antaganden om val av justeringsperiod, val av detaljerad 
justeringsperiod samt likviditetsvariabeln. Det är optionspriserna som justeras i 
binomialträdmodellen, därefter genereras priset enligt samma antaganden som 
grundmodellen. Prismodellen behöver den historiska likviditeten som grund för att ta 
hänsyn till den i ett framtida tillfälle. Modellen blir en kvantitativ lösningsmodell där 
en marknadsmässig uppfattning först skaffas för att senare ta hänsyn till den. Historisk 
uppmätt likviditetsrisk ska anpassas och integreras med optionsprissättningen på bästa 
möjliga vis. Datan som är bearbetad påverkar hur modellen kommer att se ut med 
avseende på tekniska detaljer, fördelen är att den styrs av marknadsmässiga krav vilket 
medför att modellen kommer att bli dynamisk.  
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I binomialträdmetoden justeras olika framtida aktiepriser när en framtida 
aktieutdelning utförs i en horisontal nod. Teoretiskt sjunker aktiepriset med ett lika 
stort belopp som en utdelning till aktieägarna är. Hänsyn. Aktiepriset kommer i en 
europeisk option att påverka det framtida optionspriset med hänsyn till det ”nya” 
	����&����� som råder. Med ett likartat resonemang ska optionspriset istället kunna 
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justeras med hänsyn till likviditet i en fiktiv framtid för flera olika priser. 
Likviditetsriskerna finns för olika optionsprisnivåer, dessa nivåer kommer att finnas 
representerade i binomialträdmetoden för en viss framtida tidpunkt. Först måste 
likviditetsrisken mätas i ett visst tidsintervall vilket kommer att ske enligt den 
statistiska metoden beskriven i förra avsnittet. Enligt bilden nedan visas ett förenklat 
binomialt träd där den framtida tänkta prisjusteringen för likviditet kommer att äga 
rum.  
 
 
 
 
 
 
Aktiepris  
 
 
 
 
 
 
 
  Tid     
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Utan att förändra aktiens framtida prisutveckling kan optionspriserna tilldelas en 
likviditetsfaktor för ett valt tillfälle. Infallsvinkeln för metoden är att kunna utföra ett 
rättvist justerat pris genom att tillägga antagandet att olika framtida optionspriser 
erhåller prisjustering. Då olika aktiepriser i framtiden kommer att generera olika 
optionspriser med vissa sannolikheter kommer den historiska undersökningens 
likviditetsrisker erhålla hänsyn i en fiktiv framtid.  Utvecklingen av prismodellen utgår 
från tesen att så många framtida optionsprisnivåer som möjligt ska prisjusteras i 
binomialträdet vid optionsprisjustering. Antagandet tillförs då modellens historiska 
likviditet ska ge utslag på bästa möjliga vis. De uppsatta mål för prisjustering av 
framtida optionspriser kräver antaganden och parametrar för att optionsprissättningen 
ska kunna uppnå ställda krav, vilket nästa avsnitt behandlar. 
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När prisrisker existerar för olika optionsprisnivåer återstår prisregleringen. 
Binomialträdmetoden är vald som grundmetod för detta ändamål enligt tidigare 
resonemang. Vid prisjusteringen uppstår ett antal parametrar och antaganden i 
binomialträdmetoden för riskjustering. Variablerna som tillförs är: 
 
Likviditetsparametern ~ Parametern innehåller olika likviditetsspreadar för olika 
framtida optionsprisnivåer. Med denna parameter görs avkall på den traditionella 
prissättningen av binomialträdmetoden nämligen antagandet om att inga 

Tid då 
justering kan 
utföras 
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transaktionskostnader förekommer. Ett teoretiskt framtida pris kommer skapas med 
arbitagefri prissättning enligt grundmetod med rådande parametrar som gäller för ett 
visst derivat. Därefter i en framtida tidshorisont kommer riskjustering av optionspriser 
att ske med procentuellt gällande prisavvikelser. Modellen har tillförts riskhänsyn med 
en historiskt uppmätt likviditetsrisk. Likviditetsparametern får en uppmätt prisrisk för 
varje optionsprisnivå, denna risk utgör totalt en procentuell prisavvikelse. Valet av 
tidpunkt sker med parametern optionsprisnivåerna. 
 
Optionsprisnivåerna ~ Från den statistiska uppmätningen har en mängd olika 
optionsprisnivåer med tillhörande likviditetsspreadar skapats.  I en viss framtida vald 
tidpunkt ska så många som möjligt av optionsnivåerna finnas representerade i 
binomialträdet för att tillmötesgå en god estimering av den totala likviditetsrisken.  Det 
här innebär att ���&������ då justering kan utföras utgår från en framtida tidpunkt där 
optionspriset har så lång tid kvar till lösen som binomialmodellen genererat.  Därefter 
kan justering ske där flest optionspriser finns representerade från den statistiska 
undersökningen. Detta kommer att ske för en vertikal tidsnod i binomialträdet. 
Optionsprisnivåer är den variabel som bestämmer exakt när en justering får ske. Den 
matematiska utvecklingen av optionspris i ett binomialträd innebär att antalet 
optionspriser aldrig kommer att öka mellan olika horisontala tidsnoder relativt 
lösendagen. Dock kan händelsen ske att lika många optionsprisnivåer finns 
representerade i en nod närmare lösen. Finns alla optionspriser med i en vertikal nod 
så kan därmed alla priser justeras vid den stationära framtida tidpunkten. Uppstår fallet 
att flera noder har lika många optionsprisnivåer representerade väljs den nod som har 
längst tid kvar till lösen.   
 
Dessa parametrar kommer att påverka optionsprismodellens uppbyggnad gällande 
funktion och teknisk utformning. Känslighetsanalys av modellen kommer att studeras 
och analyseras efter exempeloptionen. När väl en likviditetsjustering är utförd kommer 
hela optionsträdet att utgå från de nya optionspriserna för en vald tidsnod. Därmed 
kommer det inte krävas någon ytterligare prisjustering för optionspriser närmare 
lösendagen. Skulle en väldigt stor avvikelse existera mellan funna optionsprisnivåer 
och optionspriser i ett genererat binomialträd (så att ingen av optionsprisnivåerna finns 
representerade i det tillåtna justeringsområdet), då har fallet uppstått att modellen inte 
kommer att kunna prisreglera enligt ovan parametrar. Det här fallet uppstår enbart om 
prisreglering sker för en option med ett lösenpris som inte existerar i undersökningen 
(köpoption) och är väldigt stort. Alternativet annars är att någon av grundvariablerna 
får en procentuell avvikelse som är enorm (exempelvis förändra volatiliteten 500 %). 
Följden av att få optionspriser finns representerade ger allmänt justeringstillfället en 
förskjutning närmare lösendagen. Ytterligare en faktor som spelar roll är antalet 
tidssteg i binomialträdet, det ska helst vara så många som möjligt. Anledningen är att 
med fler tidssteg erhålls en mer exakt lösning samtidigt som en större spridning sker 
för en viss vald horisontal nod gällande optionspriser. En vertikal nod som har flera 
optionspriser inom samma optionsprisnivå med tillhörande likviditetsjustering erhåller 
alla samma prisjustering, optionspriserna är olika vilket påverkar den totala 
justeringen. I exempellösningen som utförs i kapitel 5 kommer modellen att beräknas 
manuellt, för enkelhetens skull kommer då endast 10 stycken tidsnoder att skapas. 
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Exempel:  
Nedan visas ett binomialt träd med 5 tidsnoder som ska prisjusteras. Antag statistisk 
beräkning med optionsprisnivåer och illikviditetsfaktorer enligt tabell 4. Antag att 
statistisk beräkning utförts mellan 30 och 10 dagar kvar till lösendatum. De undersökta 
optionspriserna som det har varit handel för och som har kunnat undersökas existerar 
för dessa optnivåer. 
 

1. Binomialträd beräknas med önskvärda parametrar. (köpoption) Visuellt träd 
skapas. 
S = 20 (aktiepris) 
X = 20 (lösenpris) 
Vol = 0,2 (volatilitet) 
R = 0.025 (ränta) 
T = 0.1172 (på 256 handelsdagar) 
Pu = 0,4949 (sannolikhet för optionsprisets uppgång) 
Pd = 0,5051 ( sannolikhet för optionsprisets nedgång) 
D /steg = 0,9994 (Diskonteringsfaktor per steg) 
Ua = 1,047 (aktieprisets sannolikhet för uppgång) 
Da = 0,9951(aktieprisets sannolikhet för nedgång) 
 

2. Val av tidsnod för prisjustering. (Lösning utförs här manuellt) Sista tidsnoden 
väljs där flest optionprisnivåer finns representerade ifrån statistisk 
undersökning. (I detta fall är tidpunkten 0,1172 - lösendagen det tillåtna 
justeringsområdet) Dessutom väljs en tidpunkt så långt ifrån lösen som möjligt 
enligt tumregel. 

 
3. Justering av optionspriser sker med den faktor (illikviditetsfaktor) som tillhör 

respektive optionsprisnivå. Nytt pris  = (1 – illikvidtetsfaktor) * optionspris. 
 

 
4. Alla optionspriser justeras enligt punkt 3 med respektive tillhörande 

illikviditetsfaktor i samma vertikala tidsnod. 
 
5. Trädet löses som vanligt med hänsyn till diskonteringsfaktor, sannolikhet för 

uppgång respektive nedgång med de nya justerade priserna som bas. 
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optnivåer 3 - 5, 5 2 - 3 1 - 2 0,5 - 1 0,1 - 0,5 0,01  - 0,1 
illikviditetsfaktor 0,028924 0,048267 0,038457 0,010204 0,006296 0,234269 

�
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     Vald nod 
     25,16275
     5,162747
    24,03325 5,0134
    4,044961  
   22,95445 3,89905 22,95445
   2,977869 2,954446
  21,92407 2,86759 21,92407 2,81184
  2,074681 1,935786  
 20,93995 2 20,93995 1,86038 20,93995
 1,382409 1,192144 0,939948

20 1,33968 20 1,15243 20 0,93035
0,88894 0,705724 0,464907  

0,864639 19,10224 0,6943 19,10224 0,46015 19,10224
 0,406471 0,229947 0
 0,4002 18,24479   0,22759 18,24479  
  0,113734 0  
  0,11256 17,42582 17,42582
   0 0
    16,64361  
    0  
     15,89652
     0
Nod tid      

0,0000 0,0234 0,0469 0,0703 0,0937 0,1172
      

�

I exemplet ovan tas hänsyn till likviditetsrisker för olika lösenpriser i en vald vertikal 
nod. När den är utförd kommer det resterande trädet att beräknas på samma vis som 
om optionspriserna var gällande för en europeisk köpoption i binomialträdmodellen 
utvecklad av Cox och Rubenstein. Röda priser i slutnoden är de genererade priserna 
ifrån grundmodellen, de blå priserna är de justerade optionspriserna. 
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Prisjusteringen i modellen kommer att fungera utmärkt när det finns många olika 
optionsprisnivåer att välja mellan för en viss framtida nod. För en köpoption som 
befinner sig ”out of the money” kommer det inte att finnas många vertikala 
optionspriser representerade för ett visst tidssteg. Detta kommer att leda till att hela 
likviditetsjusteringen enbart kommer att bero på en optionsprisnivås tillhörande 
prisjustering. Scenariot kan då ge modellen en felvinkling av hur mycket den framtida 
likviditetsrisken faktiskt kommer att vara. När endast ett av alla optionspriser i en 
slutnoden existerar (sker endast för riskfyllda köpoptioner) införs hänsyn till liten 
variation vid prisjusteringen. Vid detta tillfälle kommer alla tillhörande 
optionsprisnivåer som finns för alla tidssteg att viktas i förhållande till tillhörande 
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likviditetsjustering. På detta vis erhåller modellen en mer rättvis bild över den 
förväntade framtida justeringen. Viktning sker från startidpunkt (vald nod) till noden 
som innehåller den lägsta optionsprisnivån.  
 
Exempel: 

• Antag en köpoption med följande utseende i binomialträdmetoden.  
• Antag att tre stycken likviditsfaktorer finns för 0,1 kronor upp till 1 krona. 

Likviditetsrisken till tillhörande optionspriser ser ut enligt följande. 
• 0,1 – 0,25 kr  = 4  % 
• 0,25 – 0,65 kr = 5 % 
• 0,65 – 1 kr = 6  % 
• Tidsintervallet utgår ifrån hur många olika optionsprisnivåer det är som finns 

representerade. 
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Jp = Justerat optionspris 
Lp = Likviditetsjusterat pris 
 
Beräkningen kommer att gå till enligt följande.  
 
Nod 1, optionspris = 0.225 prisrisk = 4 % 
Nod 2, optionspris = 0.45 prisrisk = 5 % 
Nod 3, optionspris = 0.90 prisrisk = 6 % 
 

  Nod 1  Nod 2  Nod 3 
      20,8904 
      0,90 
    20,41625  Jp = 0,855 
    0,45   
  19,95287  Lp   19,95287 
  0,225    0 

19,5  Lp   19,5   
0,1125    0   

Lp   19,05741    19,05741 
  0    0 
    18,62487   
    0   
      18,20214 
      0 

t= 0      T = t1 



 49 

Genomsnittlig prisrisk = (4+5+6)/3 = 5 %, i detta förenklade fall. Här beräknas den 
genomsnittliga prisrisken som optionspriserna kommer att tillhöra. Skulle fallet uppstå 
att en optionsprisnivå existerar i ett längre tidsintervall kommer den totala viktningen 
av risken att ta hänsyn till det. Justeringen är vinklad efter hur lång tid som derivatet 
befinner sig i ett visst optionsprisintervall. Därefter kommer priset i nod 3 (optionspris 
= 0,9) att justeras som om prisrisken vore 5 %. Prisjustering kommer enbart att ske för 
en option som genererar priser enligt förfarandet att endast ett optionspris finns 
representerat vid en vald justeringsnod (optioner som är långt ”out of the money”). 
Anledningen till införandet av metoden är möjligheten att ett optionspris inte ska styra 
hela prisjusteringen. Problemet med grundmetoden är att den enbart skulle justera 
optionspriset 0,90 med tillhörande likviditetsspread. Enligt denna metod utför 
modellen en horisontal utjämningsviktning av olika möjliga optionspriser.  Då 
prismodellen enbart genererar ett optionspris för varje tidsnod så kan viktning utföras 
och ge modellen en annorlunda justering med hänsyn till olika prisrisker. Eftersom 
priset befinner sig i de olika tidsnoderna med lika stora sannolikheter så är det här en 
anpassning av prisjusteringen. Så som modellen är uppbyggd kommer nu som lägst 2 
stycken optionsprisnivåer att styra den totala prisrisken. 
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Ericsson köpoption lösen maj månad 2004 är vald för undersökningen. Anledning till 
valet av Ericsson köpoption är att det existerar en god prisbildning för många olika 
lösenpriser, därmed kan en stor del data införas och prövas i modellen. Här följer alla 
arbetsmoment från historisk analys av spreadar för derivatet till ett färdigjusterat 
optionspris. 

• Omsättningsstudie  
• Historiska data för uppmätt historisk likviditetsrisk införskaffas. 
• Statistiska metoder används så att rådande spreadar på ett mera rättvist sätt kan 

jämföras med rådande optionsprisnivåer (marknadspriser). 
• Med hjälp av binomialträdmodellan kan prisbildningen regleras för olika 

lösenpriser med hänsyn till extra likviditetsrisk. 
• Resultat 
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Här följer ett tidsschema för anskaffningen av historiska likviditetsspreadar. 
 

1. Omsättningsstudie ~ Finna omsättning för olika lösenpriser, tidsåtgång 
(momentant), utfört dag 1. 

2. Uppdatering av olika spreadar för olika lösenpriser, i mitt fall 20 handelsdagar. 
Kan utföras under kortare alternativt längre tid beroende på hur mycket data 
som ska ingå i modellen. Start vid tidpunkt dag 1. 

3. Statistisk beräkning av likviditetsspreadar, tidsåtgång momentant. 
4. Beräkning av justerat optionspris, tidsåtgång momentant. 
5. Uppdatering av historisk data samt borttagning av gammal data 

(dagsförskjutning av statistiska underlag), tidsåtgång daglig basis. Denna punkt 
är tillagd för att visa att modellen kan uppdateras med nya data på daglig bas, 
detta har inte utförts i exempellösningen. 

6. Ny beräkning av justerade likviditetsspreadar, tidsåtgång momentant. 
 

När en historisk analys gällande likviditetsspreadarna har utförts behöver nya data 
uppdateras i den statistiska modellen så fort tiden och förutsättningarna förändras. 
Syftet till uppdatering av spreadanalysen är att få med nya förändringar i modellen, 
vilket är en eventuell indikation på en förväntat förändrad riskbild i framtiden.  
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Omsättningen studeras historiskt för olika lösenpriser för att ge en bild över vilken 
aktivitet som är signifikant för en option. Anledningen är att finna vilka lösenpriser 
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som ska ingå i den historiska undersökningen. Ericsson hade daglig omsättning för 
lösennivåerna 18, 20, 22, 24, 26 och 28 innan den historiska undersökningen 
påbörjades. 
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Ericssons köpoption uppvisar relativt god omsättning för olika lösenpriser vilket 
underlättar en framtida prisjustering med hänsyn till olika optionsprisnivåer. Den 
historiska datan insamlas från tidpunkt t0, vid varje dag har tre stycken observationer 
utförts under ett 5 – minutersintervall. Anledningen till täta val av observationer är för 
att få en rättvisare bild över vilka likviditetsspreadar som råder för de studerade 
lösenprisnivåerna. Undersökningen startade med 30 dagar kvar till lösendagen. 
Avslutning av studeringsintervallet har skett när 10 handelsdagar återstår till lösen 
enligt riskhänsyn. Spreadar och omsättning kan påverkas av sannolikheten att inte 
kunna sälja sitt instrument med väldigt liten tid kvar till lösen. Under studien 
upptäcktes marknadsmässiga aspekter i handeln, detta har tagits hänsyn till vid 
dagsstudierna. Handel med derivat startar klockan 09.30 och pågår till klockan 17:20. 
Under de första 10 minuterna av handeln så existerade det väldigt höga skillnader 
mellan de olika buden. Inga mätningar av likviditetsspreadar har skett under 
tidsperioden. De utvalda tidpunkterna är 10:00, 13:00 och 16:00. Valet av dessa 
tidpunkter ger en bredd över hela dagens totala likviditetsriskmätning för de studerade 
lösenprisnivåerna. De optionsprisnivåer som har valts för studien har daglig 
omsättning och ryms inom följande intervall för Ericssons köpoption enligt tumregel. 
 
 
 

5,5 – 7 kr 
3 – 5,5 kr 
1,5 – 3 kr 
1 – 1,5 kr 
0,7 – 1 kr 

0,1 – 0,7 kr 
0 – 0,1 kr 
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Under den valda tidshorisonten som är utförd under 20 handelsdagar erhölls följande 
resultat. Optionsprisnivån som är under 10 öre är tillagd enligt tumregeln för 
avvikande likviditetsrisk. 
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Stapeldiagrammet uppbyggt i Excel visar den genomsnittliga optionsprisnivån 
(snitt_optnivå) med tillhörande prisriskjustering.  
Ifrån ovan datamängd skapas en tabell där respektive illikviditetsfaktor ställs i 
förhållande till respektive optionsprisnivå. Varje optionsprisnivå har erhållit ett 
genomsnittligt optionspris som visar snittpriset från respektive nivå. 
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För att förenkla jämförelsen av hur prisjusteringen genererar resultat för olika 
lösenpriser i framtiden så hålls alla parametrar konstanta enligt följande. 
 

• Ränta = 2,5 %  
• Tidsperiod = 30 dagar till lösen uppdelat på 256 handelsdagar = 30/256 
• Volatilitet  = 30 % 
• Aktiepris idag = 20 kronor 
• Tidsperiod för justering 10 – 30 dagar kvar till lösen. 
 

Endast ett relativt resultat kommer att produceras (alla derivat har samma variabler, 
men olika lösenpriser), dock ger det en fingervisning över vilken eventuell prisskillnad 
det är som råder.   
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Prissättning med binomialträdet sker med 10 stycken steg vilket ger optionspriset 
0,827244. Vid jämförelse med Black o Scholes prissättningsformel erhålls 
optionspriset 0,847441, kan vara en bra värdemätare för att se hur mycket det 
ojusterade priset avviker. Därefter kommer optionspriset att justeras i en vald framtida 
nod som finns 30 dagar kvar till lösen och där dessutom flest optionspriser finns 
representerade. För lösenpriset 20 kronor valdes tidpunkten 30 dagar kvar till lösen.�
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27,67367 
7,67367 
7,199802 

 
25,9334 
5,933397 
5,566995 

 
24,30256 
4,302561 
4,036868 

 
22,77428 
2,774282 
2,602963 

 
21,34211 
1,34211 
1,259231 

 
20 
0 
 
 

18,74229 
0 
 
 

17,56367 
0 
 
 

16,45917 
0 
 
 

15,42413 
0 
 
 

14,45417 
0 
 

Tid 2 
 

 

20 

0,827244 

0,776155 

 

 

Risk i % 

6,17581 

Tid 1 
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Dessa två staplar symboliserar två stycken tidpunkter ifrån ett binomialt träd 
(köpoption lösenpris = 20 kr), tidpunkt 1 = idag, tidpunkt 2 om 30 handelsdagar. I 
detta träd så är det tredje priset i varje kolumn (blåmarkerat) det justerade 
optionspriset. Beräkningen av det justerade optionspriset går till enligt tidigare 
beskrivna arbetsgång. Justering sker vid ett tillfälle för alla optionspriser (tidpunkt 2), 
därefter fortsätter beräkning av de justerade priserna på samma vis som i 
binomialmetoden, hänsyn till diskonteringsfaktor för varje steg utförs. Det justerade 
optionspriset blir 0,776155 att jämföra med 0,827244. Vilket innebär att priset blir 
6,17 % lägre än vad optionsprismodellen utan hänsyn till likviditetsjustering räknar 
fram. Procentmarginalen 6,17 % ger en uppfattning av hur stor skillnad i pris som en 
eventuell framtida illikviditet kan påverka priset enligt de historiska data som har 
studerats. Värt att notera är att Ericssons option har en av de högsta omsättningarna av 
alla optioner som OM ger ut (2004) och därmed eventuellt en lägre total prisrisk. 
Större risk kan förekomma vid köp av någon annan aktieoption, använd modellen och 
räkna själv! 
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Följande variabler finns beskrivna i resultattabellen. 
 

• Lösenpris = Det lösenpris som valts att beräknas med hänsyn till förväntad 
likviditetsrisk. 

 
• Binomialträdspris = Det pris som ett 10-stegs binomialträd har genererat med 

ovan konstanta variabler. (Variablerna lika för alla lösenpriser) 
 

• Black pris = Priset för Black och Scholes prissättningsformel med samma 
variabler som input. Bra att jämföra hur mycket binomialträdspriset avviker. 

 
• Justerat pris = Hur stor blir avvikelsen med hänsyn till de historiska siffror som 

har samlats in. Det justerade priset har utförts i 10-stegs binomialträdet enligt 
ovan beskrivna metod. 

 
• % - avvikelse = Hur stor den procentuella prisavvikelsen är. 
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* Justerad med genomsnittlig metod. 
 
En option med ett lägre lösenpris än aktiepriset idag (”deep in the money”) ger högre 
framtida optionspriser, tvärtom för en option med ett högre lösenpris än vad aktiepriset 
är idag. Optioner med olika lösenpriser får olika stor spridning på sina framtida 
optionsvärden. Beroende på hur den historiska likviditetsrisken har varit för olika 
optionsprisnivåer (olika spreadar för olika optionsnivåer) så kommer 
likviditetsjusteringen att påverka priserna olika. Det inses att optionen med samma 
lösenpris som aktiepriset har idag har störst sannolikhet att råka ut för framtida 
likviditetsrisker där risken är högre än vid andra lösenpriser. Nedan kommer en 
kommentar för de olika undersökta lösenpriserna. 
 
Lösenpriset 16 kronor får en lägre framtida prisrisk, optionen hamnar i många av de 
högre framtida optionsprisnivåerna. Detta innebär att sannolikheten för vilket 
riskområde som aktiepriset och därmed optionsprisnivåerna kommer att hamna i är 
begränsad till dessa intervall vilket också påverkar prisjusteringen.  
 
Lösenpriset 18 kronor får en högre prisrisk än lösenpriset 16, detta sker då 
sannolikheten att hamna i ett mera riskfyllt intervall ökar. 
 
Lösenpriset 20 kronor får högst likviditetsrisk av de undersökta. Aktiepriset kommer 
med likvärdig sannolikhet generera både höga och låga optionspriser som båda är 
utsatta för en hög likviditet. 
 
Lösenpriset 22 kronor får en relativt hög riskjustering, då den i framtiden kommer att 
utsättas för vissa prisrisker.  
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Lösenpriset 24 kronor hade 3 stycken olika optionspriser som justerades när 30 dagar 
återstod till lösendagen. Total prisriskjustering blev relativt låg. 
 
Lösenpriset 26 kronor hade endast ett optionspris när 30 dagar återstod, här har hänsyn 
till lite data tagits enligt ovan beskrivna resonemang. Här kommer villkoret att 
justeringen av priser sker i ett horisontalt tidsintervall medföra att riskjusteringen 
minskar relativt den vanliga metoden. 
 
Det visar sig att optioner med lägre lösenpriser än aktiepriset idag får en lägre 
likviditetsrisk. Det kan uppstå att optionen generar ett framtida scenario med få 
optionspriser men ändå erhåller en hög prisjustering, detta blir fallet om just dessa 
optionspriser har höga tillhörande likviditetsrisker. Eftersom studien utgår från en 
studerad aktieoption med tillhörande likviditetsrisker så kommer påverkan för 
optionsprisjusteringens resultat att vara bunden till vilka data som har använts. En 
effekt som kan diskuteras är när fler optionspriser finns representerade vid ett visst valt 
framtida justeringstillfälle så är resultatet en högre total prisjustering, rimligen beror 
det på att sannolikheten ökar för optionspriserna att tillhöra ett totalt riskområde. Ovan 
lösning är utförd manuellt med 10 stycken tidsnoder. Resultatet är rimligt i förhållande 
till de data som har använts och modellen tar hänsyn till dem på ett effektivt vis. 
Exempelmodellen ger upphov till att tankemässigt pröva modellen för att undersöka 
olika möjligheter och eventuella brister när olika variabler förändras, vilket är nästa 
avsnitt. 
 
$� &��� ��#������ ����������  ���

Hur kommer modellen att hantera en prisreglering när tidshorisonten ändras? Nedan 
kommer ett binomialt träd att skapas med samma optionsprisnivåer med tillhörande 
likviditetsfaktorer som i exempellösningen för Ericsson optionen ovan. 
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optnivåer 3 - 5, 6 2 - 3 1 - 2 0,5 - 1 0,1 - 0,5 0,01  - 0,1 
illikviditetsfaktor 0,028924 0,048267 0,038457 0,010204 0,006296 0,234269 
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     21,64532 
     1,645319 
    21,30577 Jp 
    1,307768  
   20,97154  20,97154 
   0,975543  0,971543 
  20,64256  20,64256 Jp 
  0,687953  0,644562  
 20,31874  20,31874  20,31874 
 0,463643  0,401408  0,318741 

20  20  20 Jp 
0,301393  0,240134  0,159103  

 19,68626  19,68626  19,68626 
 0,139716  0,079418  0 
  19,37744  19,37744  
  0,039642  0  
   19,07347  19,07347 
   0  0 
    18,77426  
    0  
     18,47975 
     0 
Node Time:      

0 0,004 0,008 0,012 0,016 0,02 
  
Binomialt träd skapat med samma variabler som i exempellösningen för lösenpriset 20 
kronor med skillnaden att löptiden är endast 0,02 (av 256 handelsdagar) = (5/256), 
samt att noderna är uppdelade i endast 5 steg. Trädet lämnas ojusterat då det 
konstateras att justering av en option med liten tid kvar till lösen är möjligt i 
prisjusteringsmodellen. Jp som är justerad med blå färg är den tänkta justeringsnoden 
då den har flest optionsprisnivåer representerade enligt tumregel och dessutom 
befinner sig så långt ifrån lösen som möjligt. Optionen kommer att erhålla justering 
med tillhörande likviditetsfaktorer från optionsintervallen, 1-2, 0,5 – 1 och 0,1 –0,5. 
Det kan konstateras att modellen inte kommer att erhålla några problem när löptiden 
minskas. 
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optnivåer 3 - 5, 6 2 - 3 1 - 2 0,5 - 1 0,1 - 0,5 0,01  - 0,1 
illikviditetsfaktor 0,028924 0,048267 0,038457 0,010204 0,006296 0,234269 
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     34,97905 
     14,97905 
    31,27897  
    11,37872  
   27,97028  27,97028 
   8,169282  7,970279 
  25,01158  25,01158  
  5,578632  5,111334  
 22,36586 Jp 22,36586  22,36586 
 3,656732  3,100193  2,36586 

20  20  20  
2,319095  1,813299  1,163961  

 17,8844 Jp 17,8844  17,8844 
 1,033831  0,572648  0 
  15,99259  15,99259  
  0,281733  0  
  Jp 14,30089  14,30089 
   0  0 
    12,78815  
    0  
     11,43542 
     0 
Node Time:      

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 
 
 
 
Om löptiden ökar till ett år givet samma värden som i exemplet ovan (tabell 11), 
lösenpris 20, aktiepris = 20. Enligt tumregel ska den nod väljas där så många 
optionsprisnivåer med tillhörande likviditetsrisker finns representerade som möjligt, 
detta sker i tabellen vid Jp. Direkt inses att modellen även klarar av längre löptider. 
Matematiskt tvingas justeringstillfället närmare noden när aktiepriserna ökar på grund 
av den längre löptiden och de begränsade optionsprisintervallen. Det kan konstateras 
att modellen kommer att klara av en prisjustering även när löptiden ökar. Samtidigt 
inses att när optionspriserna ökar stort i förhållande till tillgängliga optionsprisnivåer 
får modellen mindre total justeringspåverkan i ett procentuellt perspektiv gällande 
genererade optionspriser. Modellen går miste om optionspriser, detta går att förändra 
genom att ställa vissa krav på hur stor icke prisjusterade optionspriser modellen får 
skapa. 
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Enligt ovan test visas hur olika löptider justeras. Modellens centrala antaganden om att 
endast justera optionspriser där det existerar handel påverkar tidpunkten för när 
justering kan ske. Antag att fallet uppstår då endast ett optionspris existerar från en 
statistisk undersökning. Vid detta fall kommer prisjusteringen att ske närmare 
lösendagen än om det fanns många olika priser att justera. I exemplet för lång löptid 
ovan sker prisjusteringen i en tidsnod i mitten av den totala löptiden. Vid dessa båda 
fall tappar modellen många tidsnoder innan justeringstillfället relativt lösendagen. 
Vilket innebär att löptiden för det undersökta derivatet kan anses vara för långt. Även 
om modellen klarar av den längre löptiden så skapas optionsträdet med 
underrepresentation från förklaringsvariablerna.  Önskvärt är att optimera modellens 
tidanpassning med hänsyn till hur många optionspriser det är som finns representerade. 
Det innebär att så många optionspriser som möjligt bör vara representerade så långt 
från lösendagen som möjligt. Detta önskemål kan uppnås med hjälp av en 
straffparameter som ger utslag om så inte är fallet enligt eget uppsatt mål. Denna 
parameter kommer endast att vara nödvändig för långa löptider då höga optionspriser 
genereras relativt förklaringvariablerna. 
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Två stycken modeller är integrerade för prisjustering med hänsyn till historisk 
likviditetsrisk. Antaganden som ligger till grund för modellerna ger upphov till vissa 
tekniska aspekter för optionsberäkningen. Framtida tidsnod då justering ska utföras är 
en viktig aspekt. Ytterligare faktorer som påverkas är vilka priser som erhåller 
prisjustering. 
Från den statistiska analysen får den historiskt uppmätta risken betydelse över hur stor 
risk det är som råder för en enskild option. Omsättningen ligger till grund för vilka 
olika prisintervall det är som ingår i den statistiska modellen. Det här ger modellen 
flexibilitet mellan olika studerade optioner samtidigt som det påverkar vilka framtida 
optionspriser det är som påförs prisjustering. Sammantaget kommer de priser som inte 
har någon omsättning heller inte att påföras någon prisjustering. Med flera olika 
optionsprisnivåer erhålls en relativ täckning gällande olika prisrisker vilket 
exempelmodellen uppvisade. Regeln att justera den tidsnod där flest optionsprisnivåer 
finns representerade gör att modellen täcker upp så många priser som möjligt samtidigt 
som tidsaspekten blir en följd av antagandet. Vid vissa fall uppstår möjligheten för 
modellen att tappa vissa lägre optionspriser (köpoption) när justeringen utförs. 
Anledningen är att i framtiden ökar aktiepriserna och därmed optionspriserna vilket 
leder till högre optionsprisintervall vid ett valt justeringstillfälle. 
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En prisjusteringsmodell har framtagits som bygger på en historisk analys av prisrisker 
för derivat med olika lösenpriser efter resonemang och analys av uppsatta önskemål. 
Modellen hanterar en historisk risknivå för framtida prisrisker vilket också var ett 
uppsatt mål. Modellen är vidare dynamiskt uppdateringsbar för nytillkomna data. 
Valet av tillfälle för justering grundas på hur stort prisintervall det existerar som 
utgångspunkt. Detta medför indirekt att prisregleringen kommer att speglas av en 
enskild options egna förutsättningar som marknaden skapar. Modellen är att se som en 
grund för hur prisreglering kan utföras med de antaganden och funktionsmål som är 
uppsatta. En modell är skapad där prisjustering i samband med uppmätta 
likviditetsrisker integreras enligt ett valt synsätt. Förslaget är uppbyggt med analys och 
diskussion där olika antaganden ger resultatet som på bästa vis tillmötesgår uppsatta 
mål. Modellens funktionsduglighet kan testas och jämföras med andra modeller för att 
ge en överblicksbild över vilka kvantitativa fördelar som har uppnåtts med detta 
arbete. KPMG som uppdragsgivare kan med resultatet från detta arbete dra slutsatser 
kring hur en modell tillmötesgår prissättning med hänsyn till likviditet. Det finns 
moment som kan utvecklas vidare. Nedan följer kritik som sammanfattar modellens 
fördelar och nackdelar, vilket vidare kan leda till ytterligare utveckling av modellen. 
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• Likviditetsrisken uppmäts under en viss tidshorisont samtidigt som den sätts i 

relation till ett rådande marknadspris. Att mäta risker på detta vis innebär att en 
procentuell prisrelation skapas från en historisk analys. Vidare skapas 
medelvärden för alla prisrisker som delas in i olika optionsprisnivåer. Därmed 
finns illikviditetsfaktorer för de skilda optionspriserna som kan uppstå. 
Vetskapen om olika historiska risker för olika prisbildningsnivåer gör att en 
prisjusteringsmodell kan utgå ifrån antaganden om att justera flera framtida 
priser. Möjligheten att kunna justera olika framtida optionspriser med en 
procentuell prisanpassad metod ger modellen en kvantitativ styrka. Modellen 
tar hänsyn till sannolikheten att hamna i framtida intervall med respektive 
tillhörande risk. Den historiska handelsaktiviteten gällande prisbildningen är 
införd i optionsprismodellen. Att kunna prisreglera en option för olika framtida 
optionsprisrisker gör att modellen på ett kraftfullt och metodiskt sätt speglar 
den framtida likviditetsrisken för ett unikt undersökt derivat. 
Optionsprisvärdering bygger på att aktien kan förändras med en viss 
sannolikhet i en tänkt framtid. Sannolikheten att en option hamnar i ett framtida 
prisintervall där handlarna historiskt sett gett upphov till en extra risk är numera 
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kalkylerad i denna metod. Modellen kan användas för att finna riskavvikande 
aktieoptioner vilket kan påverka tänkta investeringar. 

 
• Modellen är dynamiskt uppbyggd så att den hela tiden kan uppdateras med ny 

information som speglas i prisjusteringen. Modellen klarar dessutom av att 
prisjustera olika optioner oavsett tidshorisont med vissa förbehåll. Förbehållen 
är anknutna till hur många olika optionsprisnivåer det är som existerar från den 
statistiska undersökningen. Vidare är modellens olika antaganden och 
förutsättningar anpassade för den svenska marknaden och dess förutsättningar 
för privatpersoner. Att frångå uppställda krav till en ny marknad med 
annorlunda förutsättningar utgör inga stora komplikationer för modellen. 
Modellen är marknadsanpassad gällande historisk handel och speglar hur 
riskbenägen marknaden har varit under ett visst tidsintervall. Den 
marknadsmässiga uppfattningen erhåller en så god framtida riskanpassning som 
möjligt. 
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• Tidskravet som är uppsatt för när justering av framtida optionspriser får ske ger 

upphov till vissa restriktioner för möjligheten att prisjustera alla olika 
optionspriser. Valet av tidpunkt för när prisjustering får ske bygger på att så 
många olika optionspriser som möjligt ska finnas representerade ifrån den 
statistiska undersökningen samtidigt som den ska ske så långt från lösen som 
möjligt. Anledningen till att välja den horisontala tidsnod som finns längst bort 
ifrån lösendagen innebär att ingen konflikt uppstår mellan vald nod och övriga 
horisontala noder som eventuellt kan ha lika många optionspriser 
representerade. Samtidigt kommer den valda noden enbart att ha optionspriser 
inom vissa intervall som kommer att styra den totala prisjusteringen. För en 
köpoption innebär det att möjligheten kan uppstå då ett lägre 
optionsprisintervall med tillhörande likviditetsfaktor inte kommer att få någon 
prisjustering i modellen. Matematiskt vid uppbyggnaden av ett binomialt träd 
får aktiepriser längst bort ifrån lösendagen ett så stort värde som möjligt i ena 
delen av trädet vilket innebär att optionspriserna är höga där. För en köpoption 
som ska prisjusteras med konfliktregel att välja nod så långt bort ifrån lösen 
som möjligt medför det en tendens till att modellen tappar lägre optionspriser. S  

  
• Hur kan en historisk analys av handelsbeteendet realiseras för en framtida 

värdering? Grunden i modellen för likviditetsjustering utgår ifrån vilket 
handelsmönster som optionen har orsakat historiskt, framtiden behöver inte 
entydigt återupprepa sig. Problemet att införa risken i en prissättningsmodell är 
det första steget, att anpassa modellen efter andra filosofiska förutsättningar är 
en annan del av problemet. 
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• Modellen ska ses som en grund för hur hantering och justering av illikviditet 
kan beaktas i en optionsprismodell. Förbättring av modellen vore att 
programmera modellen i ett dataprogram och där införa den historiska 
likviditetsrisken för olika optionspriser. Allmänt kommer programmeringen att 
ta upp mycket datakraft, först måste trädet skapas enligt grundmetoden och 
därefter kommer justering att utföras. 

 
• Den statistiska undersökningen (exempelmodellen) är inte utförd under någon 

längre tidsperiod i exempellösningen. Det går att förändra undersökningens 
intervall av derivatet. Allmänt är undersökningen en tidsberoende sekvens som 
måste ske innan optionen kan justeras vilket indirekt inte är någon fördel för 
modellens snabbhet. Den statistiska undersökningen kan matematiskt beskrivas 
med ytterligare metoder för att förbättra och förändra förklaringen av uppmätta 
tidsserier. Utökning med matematiska metoder för medelvärdesberäkningar går 
att införa om tidsserierna ska skräddarsys enligt egna uppsatta mål. 

 
• Det kan finnas invändningar mot storleken på den teoretiskt minsta möjliga 

spread som kan existera för olika optionsprisnivåer. Alternativet är att räkna på 
hela spreaden direkt. Vid en anblick av olika optionsprisnivåer så tenderar höga 
priser att ha större utgångsskillnader i budgivningsnivåer. Dock tenderar 
optioner som är långt ”in the money” och långt ”out of the money” att ha en 
lägre omsättning samt budgivningsaktivitet vilket kan förklara varför skillnaden 
i spreaden är högre. Dessutom sjunker risken eftersom marknadspriset på 
optionen också stiger. Olika samband kan studeras för att därefter anpassa 
modellen efter dessa. Ytterligare en aspekt som går att utveckla är att ta hänsyn 
till storleken på alla bud och även en total omsättning. Med vetskap om dessa 
faktorer kan investeraren dessutom ta hänsyn till hur mycket han kan investera. 

 
• Om undersökning ska utföras för en option med väldigt dålig omsättning samt 

budgivningsnivåer kan problem uppstå när datan ska sammanställas. Då 
kommer modellen att bli begränsad eftersom den kräver en historiskt uppmätt 
likviditet som bas, dock ska investeraren tänka efter noga innan en investering 
sker i ett sådant derivat sker . 
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Med tanke på den givna kritiken som modellen tilldelats så finns det olika moment 
som kan förbättras/anpassas. Den första bristen är regelverket för när optionen ska 
justeras och vilka konsekvenser det ger upphov till. För att förbättra modellen med 
avseende på problemet måste vissa justeringar skjutas upp, ske närmare lösendagen. 
Att ta hänsyn till fallet då det existerar en optionsprisnivå som trädet hamnar i närmare 
lösendagen men som inte kommer prisjusteras vid första noden är en utveckling av 
modellen. I detta fall ska modellen bygga på principen att om en optionsprisnivå 
existerar senare i trädet relativt lösendagen så ska den få lika stor påverkan för den 
totala prislikviditeten som om den hade existerat i den första tänkta justeringsnoden. 
Om det här ska bli möjligt bör olika optionspriser viktas med givna sannolikheter så att 
endast den del av optionspriset som kommer att tillhöra den ojusterade delen inte från 



 66 

början erhåller någon justering. På detta vis skulle prisjusteringen kunna skjutas upp, 
vilket skulle leda till en bättre fördelning över de uppmätta risknivåerna. 
Vidare utveckling av modellen kan utföras i den statistiska undersökningen gällande 
likviditetsriskens uppmätning av matematisk hantering.  Ytterligare en faktor som går 
att utveckla är ett större regelverk för hur likviditetsriskernas matematiska 
medelvärden och standardavvikelser ska vara utformade. Optionsprisnivåernas 
tillhörighet skulle kunna vara helt knutna till vilka statistiska avvikelser som råder 
mellan olika optionsprisnivåer. Innan detta är möjligt behöver sambandsanalys utföras. 
Den som ska utveckla modellen har en bred grund med många infallsvinklar som 
täcker många olika scenarier med prisjusteringsmodellen. 
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Modellen för att mäta likviditetsrisker och sedan prisjustera optionspriserna är mitt 
bidrag till hur prislikviditetshänsyn kan användas i en optionsprismodell enligt given 
uppgift. För att skräddarsy modellen kan den utökas gällande vissa strikta matematiskt 
uppställda krav, dock existerar i nuläget en god grund. Vidare bör modellen 
programmeras för att snabbt kunna ge korrekta svar. Självklart kan en 
jämförelseanalys utföras gentemot andra modeller för att finna vilka kvantitativa 
fördelar som denna metod har. Från företaget sida uppstod frågeställningen gällande 
hur likviditetsrisk i en optionsprismodell kan mätas och beräknas. Detta tyder på att 
företaget inte är tillfreds med existerande modellers komplexitet och infallsvinklar 
gällande prislikviditet, den skapade modellen är ett alternativ till rådande modeller. 
Vidare kan modellen bidra med insikt och förstånd kring hur likviditetsrisker gällande 
prisbildning kan införas vid prisbildningen. Samtidigt tar modellen hänsyn till att det 
existerar olika framtida sannolikheter för optionspriserna att hamna i en viss risknivå. 
Det har varit ett intressant problem att fördjupa sig i.. 
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