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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Författarens syfte med studien är att undersöka om optionsstrategin covered call, kan generera 

bättre riskjusterad avkastning än jämförelseindex. Författaren bygger den kvantitativa 

undersökningen på sekundärdata som inhämtats från flera leverantörer av finansiell 

datahistorik. Ekonomisk teori som tillämpas är teorin om effektiva marknader, finansiell 

beteendevetenskap samt prospektteorin. Resultatet påvisar en riskjusterad högre avkastning för 

covered call-strategin. Adderas uppskattade transaktionskostnader visar resultatet att covered 

call har lägre standardavvikelse medan avkastningen är densamma som index.  

 

Nyckelord: Optioner, Optionsstrategier, Covered call, Sharpe-kvot, Stockholmsbörsen, 

Finansiell beteendevetenskap, Riskjusterad avkastning. 



ABSTRACT 

 
 

 

 

The purpose of this thesis is to investigate whether the covered calls-strategy can produce a 

better risk adjusted return than the benchmark index. The author has based the quantitative 

analysis on secondary data assembled from different sources from the financial industry. The 

theoretical part of the thesis applies the efficient market hypothesis, behavioral finance and the 

prospect theory. The result shows that the covered call portfolio delivers a better risk adjusted 

return. When transaction costs are taken into consideration the result shows that covered call 

delivers lower standard deviation and a similar return as the benchmark index. 

Keywords: Options, Options strategies, Puts, Calls, Covered call, Sharpe ratio, Stockholm 

stock exchange, Behavioral finance, Risk adjusted basis 
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Arbitrage – Riskfri affär 

BF – Behavior finance 

CC – Covered call 

EMH – Efficient Market Hypothesis 

Hedge – Minskar risken i portföljen 

Hävstångseffekt – När positionen är belånad och ger en hög avkastning mot eget kapital 

ITM – In the money. Optionens utgångspris är lägre än underliggande tillgång 

Kort – Investeraren är exponerad för nedgång i tillgången 

Lång – Investeraren är exponerad för uppgång i tillgången 

NYSE – New York Stock Exchange 

OTM – Out of the money. Optionens utgångspris är högre än underliggande tillgång 

Riskfri avkastning – Avkastning från de minst riskfyllda tillgångarna (statsobligationer) 

Sharpe kvot - Ett mått på riskjusterad avkastning 
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KAPITEL 1. INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Optioner uppfattas av många som något spekulativt och riskfyllt. Det står ofta i finanspressen 

om optionsspekulation som gått fel eller om företagsledares optionsprogram för flertalet 

miljoner svenska kronor. Detta har delvis bidragit till den allmänt vedertagna skepsis som 

omger optioner och derivat. Att optioner förknippas med spekulation och risk är delvis befogat 

men det finns fler användningsområden för optioner som inte är lika välkända. 

Derivatinstrument som till exempel optioner kan också vara ett verktyg för att agera 

riskminimerande och sänka den totala risken i portföljen. I uppsatsen undersöks möjligheten att 

generera bättre riskjusterad avkastning än den genomsnittliga avkastningen för jämförelseindex 

med hjälp av en covered call-strategi. Covered call innebär i detta sammanhang att investeraren 

ställer ut köpoptioner i index där investeraren redan äger underliggande tillgångar och samlar 

in premier för optionerna. Premier är förskottsbetalning för risken som överförs mellan parterna 

i optionsaffären. På så sätt kommer investeraren att samla små förskottsbetalningar som kan 

förräntas med övrigt kapital. Risken blir en begränsad uppsida i kurspotentialen för portföljen. 

Enligt Israelov och Nielsen (2014) bör inte investeraren förblindas av de många myter som 

omringar covered call-strategier utan att verkligen förstå vad strategin innebär. De menar att en 

covered call-strategi enbart är en strategi som är positionerad för lång aktiemarknad och kort 

volatilitet. Det enda sättet att uppnå en överavkastning är om optionerna är felprissatta. (Israelov 

och Nielsen, 2014; Hoffman och Fischer, 2012). 

Det finns exempel på när covered call ger en riskjusterad bättre avkastning i praktiken. (El-

hassan m.fl., 2004). Vidare finns det även exempel på att optioner felprissätts på marknaden. 

(Constantinides m.fl., 2011) Att optioner prissätts fel är en förutsättning för att covered call 

strategier ska fungera (Hoffman och Fischer 2012). 

Eftersom Constantinides, G. m.fl. (2011) har observerat felprissättningar på optionsmarknaden, 

och detta strider mot teorin om effektiva marknader, EHM, är det relevant att undersöka om det 

finns områden även på den svenska optionsmarknaden där prissättningen inte är effektiv. 

Genom att undersöka hur en covered call-strategi avkastar på den svenska optionsmarknaden 
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kommer det öppnas fler dörrar att vidare utforska resultatet av denna strategi på i Sverige. Det 

är av intresse att förstå om det finns delar av marknaden som kan generera högre avkastning 

samt bättre riskjusterad avkastning än genomsnittet över tid. Dels för att allokera pengar 

effektivt när det gäller ren kapitalförvaltning men också för att i förlängningen få en bredare 

förståelse för optionsmarknaden och hur den prissätts. Studien bör vara av intresse för 

professionella kapitalförvaltare men även för privatpersoner med intresse för förvaltning av 

kapital. Även om covered call-strategin levererar en liten eller ingen högre avkastning än 

jämförelseindex är det av intresse att undersöka om den avkastningen har uppnåtts med lägre 

risk. Följande frågor kommer författaren försöka att ge svar på: (1) Har det historiskt gått att nå 

en bättre avkastning än jämförelseindex med en covered call-strategi på den svenska 

aktiemarknaden? (2) Går det att nå likvärdig eller högre avkastning än jämförelseindex med 

lägre risk?  

 

1.2 Avgränsningar 

Teoridelen belyser EMH samt finansiell beteendevetenskap. Dessa två områden är breda och 

författaren kommer att behandla delar av teorin som går att koppla till finansiella marknader 

där prospektteorin är central. Vidare används teorier specifikt kopplade till optionsmarknaden 

och covered call-strategin. 

Uppsatsen behandlar den svenska optionsmarknaden och aktiemarknaden. Den insamlade 

kursdata som används i undersökningen sträcker sig från mitten av 2008 till 2017. Finanskrisen 

2007 - 2008 är utelämnad på grund av att författaren inte har lyckats införskaffa kursdata längre 

tillbaka i tiden än mitten av 2008. De index som används är OMXS30 och Six30 Return Index.  

Optionerna är minst 5% OTM vilket innebär att optionen kan vara mer än 5% OTM. Den option 

som ligger närmast 5% OTM har använts. Avgränsningen används för att optionerna ska ligga 

mer OTM än vad OMXS30 avkastar i snitt. Vidare motivering för avgränsningen om 5% OTM 

finns att läsa i metodkapitlet.  
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1.4 Disposition 

I kapitel två beskriver författaren hur en option är uppbyggd och hur optionsmarknaden 

fungerar. Kapitlet är tänkt att hjälpa läsaren med en grundläggande förståelse för optioner för 

att lättare tillgodogöra sig den teori samt metod som senare presenteras i uppsatsen.  

I det tredje kapitlet presenteras de teorier och tidigare forskning som används för att tolka 

resultatet av metoden. Kapitel tre beskriver kort teorin om effektiva marknader och teorin om 

förväntad nytta. Senare beskrivs finansiell beteendevetenskap samt prospektteorin mer 

ingående. 

I kapitel fyra genomarbetas den metod som används för att hantera den sekundärdata som ska 

analyseras. Författaren beskriver covered call-strategin som tillämpas och vilka regler som 

innefattas av den. Sedan följer en förklaring av sharpe-kvot och risk. Till slut beskrivs för- och 

nackdelar med vald metod. 

I kapitel fem redogör författaren för resultatet. Totalavkastning samt sharpekvot står i fokus. 

Även genomsnittlig avkastning och standardavvikelsen för portföljerna lyfts fram.  

I kapitel sex analyserar författaren resultatet och försöker koppla an till den teori som tidigare 

presenterats under uppsatsen. I kapitel sju diskuterar författaren resultatet och analysen. Här 

presenteras också förslag på fortsatt forskning och utredning.  
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KAPITEL 2. BAKGRUND 

 

 

 

 

Kapitlet beskriver den svenska optionsmarknaden och hur den fungerar. Tanken är att ge läsaren en 

bättre förståelse för uppsatsen och lättare kunna tillgodogöra sig fakta, teorier och strategier som 

presenteras längre fram i uppsatsen. 

2.1 Vad är en option? 

En option är ett avtal om köp eller försäljning av en underliggande tillgång. Avtalet anger en 

framtida tidpunkt och ett framtida pris. Det är viktigt att förstå att aktören som innehar en option 

har rätten att köpa eller sälja underliggande tillgång till ett förbestämt pris och tidpunkt men har 

ingen skyldighet att göra det (Gravelin och Sjöberg, 2012).  För att äga rätten att köpa 

underliggande tillgång behöver aktören äga en köpoption och för att äga rätten att sälja behövs 

en säljoption. För att innehavaren av optionen ska äga den rätten behöver någon i affären ha 

motsatt position. Den motsatta positionen har utfärdaren av optionen. Den som utfärdar en 

köpoption respektive säljoption tar på sig ansvaret att sälja respektive köpa underliggande 

tillgång vid den förutbestämda tidpunkten och priset om innehavaren av optionen önskar det. 

Utfärdaren av optionen har således en skyldighet att göra affären om det finns intresse från 

innehavaren att göra det medan innehavaren av optionen äger rätten att göra affären men är inte 

tvingad till det (Gravelin och Sjöberg, 2012). När en köpoption eller en säljoption köps betalar 

köparen en premie eller förskottsbetalning till utfärdaren av optionen. Det går att jämföra med 

en försäkringspremie som betalas till försäkringsbolaget. Utfärdaren behåller premien vad som 

än händer med optionen.  

Det finns två olika typer av optioner:   

Europeisk option: Innehavaren kan enbart begära lösen på lösendagen. 

 

Amerikansk option: Innehavaren kan begära lösen under hela optionens löptid, dock senast på 

lösendagen.  

2.1.2 Tidsvärde och realvärde 

För att förstå värdet av en option behöver två begrepp förklaras; tidsvärde och realvärde. 

Realvärdet är det värde som optionen skulle haft om underliggande tillgång med säkerhet stod 
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still fram till lösendagen, vilket innebär att realvärdet är det enda värde som optionen kommer 

att ha på lösendagen. Realvärdet för en köpoption är således aktiekursen minus lösenpriset. 

Tidsvärdet är värdet av möjligheten eller risken att underliggande marknad rör sig. Det innebär 

att med längre tid till lösendagen desto större blir tidsvärdet (Gravelin och Sjöberg, 2012). 

Faktorer som påverkar tidsvärdet är löptiden, volatiliteten samt räntan. Tidsvärdet kan också 

beskrivas som skillnaden mellan optionens realvärde och optionens marknadsvärde. En options 

tidsvärde kommer att minska med tiden hela vägen fram mot optionslösendagen, då det enda 

värde som optionen har är realvärdet. Optionens realvärde tillsammans med tidsvärdet är lika 

med optionens marknadsvärde.  
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2.2 Varför optioner? 

Optioner har många olika användningsområden i en portfölj. Primärt hjälper optioner 

investeraren att flytta eller ta risk. Risken är kopplad till volatilitet och tid. I stora aktieportföljer 

kan det underlätta att justera risknivån med hjälp av optioner istället för att göra stora 

förändringar i portföljen som kan vara kostsamma och tidskrävande. Om investeraren vill 

skydda sig mot en nedgång på börsen men ändå inte vill sälja av aktier kan optioner vara 

användbara. Investeraren kan då köpa säljoptioner i underliggande tillgång för att på så sätt 

försäkra sig om att kunna sälja tillgången till ett förutbestämt pris även om tillgången skulle 

sjunka i pris. Med optioner ges även möjlighet att ta del av prisuppgångar utan att investera hela 

kapitalet i underliggande tillgång. Eftersom optioner ger en hävstångseffekt går det att nå 

avkastning med en liten andel bundet kapital. Optioner är även vanligt förekommande som en 

ersättningsmodell vilken är kopplad till aktiepriset. Optionsprogram är ofta förekommande i 

företagsledningar. Ersättningsprogram med optioner kan ses som en sorts rörlig kompensation 

där utbetalningen är kopplad till ledningens prestation med aktiekursen som måttstock.  

2.3 Värdering av optioner 

Här presenteras de vanligaste modellerna för att värdera en option.  

2.3.1 Köp- och säljparitet 

Med köp- och säljparitet menas att en köpoption och en säljoption för samma underliggande 

tillgång med identiskt lösenpris samt slutdatum måste ha en bestämd prisrelation till varandra. 

Om så inte är fallet går det att göra arbitrage i marknaden. (Gravelin och Sjöberg, 2012). De 

två sidorna av ekvationen är varandras motvikt och ska vara lika mycket värda på lösendagen. 

Givet det antagandet bör de också vara lika mycket värda hela vägen fram till lösendagen 

eftersom det annars går att göra arbitrage genom att köpa ena sidan och sälja andra sidan av 

ekvationen. Om de två sidorna skulle spridas isär finns det starka incitament för att detta 

regleras av marknaden då arbitrage blir möjligt.  

𝑆 + 𝑃 = 𝐶 +
𝑋

(1 + 𝑟)
 

𝑆 = 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠𝑒𝑛 

𝑃 = 𝑆ä𝑙𝑗𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒 

𝐶 = 𝑘ö𝑝𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒 

𝑋 = 𝑙ö𝑠𝑒𝑛𝑝𝑟𝑖𝑠 

𝑟 = 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖 𝑟ä𝑛𝑡𝑎 
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2.3.2 Black-Scholes formel 

Black-Scholes formel är mer komplicerad än köp- och säljpariteten och innefattar fler variabler. 

Black-Scholes är också i grunden ett arbitragevillkor likt köp- och säljpariteten. För att använda 

Black-Scholes formel till att värdera en europeisk option behöver följande parametrar användas. 

Pris på underliggande tillgång, optionens lösenpris, återstående löptid av optionen, volatiliteten 

på marknaden samt den riskfria räntan (statsobligationer). (Gravelin och Sjöberg, 2012). 

Alla variabler är observerbara utom volatiliteten. Den historiska volatiliteten går att mäta men 

inte den framåtblickande volatiliteten. Därför brukar Black-Scholes användas för att lösa 

formeln för volatiliteten. Givet de andra parametrarna kommer det då gå att räkna ut den 

implicita volatiliteten, vilket är den framåtblickande volatiliteten som marknaden förutspår. 

Allt annat lika ska en option värderas högre när volatiliteten är hög och därmed risken i 

marknaden är hög. 

Black-Scholes formel kan skrivas som,  

 

𝑑1 =
ln (

𝑠₀
𝑥 ) + (𝑟 − 𝑞 ∗

𝛼2

2 ) ∗ 𝑇

𝛼√𝑇
 

𝑑2 = 𝑑1 − 𝛼√𝑇 

 

𝑪 = 𝑲ö𝒑𝒐𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒊𝒔 (𝑪𝒂𝒍𝒍) 

𝑷 = 𝑺ä𝒍𝒋𝒐𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏𝒆𝒏𝒔 𝒑𝒓𝒊𝒔 (𝑷𝒖𝒕) 

𝑺₀ = 𝑼𝒏𝒅𝒆𝒓𝒍𝒊𝒈𝒈𝒂𝒏𝒅𝒆 𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒔 𝒑𝒓𝒊𝒔 

𝒕 = 𝑻𝒊𝒅 𝒌𝒗𝒂𝒓 𝒕𝒊𝒍𝒍 𝒍ö𝒔𝒆𝒏𝒅𝒂𝒈𝒆𝒏 

𝒌 = 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏𝒆𝒏𝒔 𝒍ö𝒔𝒆𝒏𝒑𝒓𝒊𝒔 

𝒓 = 𝑹𝒊𝒔𝒌𝒇𝒓𝒊 𝒓ä𝒏𝒕𝒂 

𝑵 = 𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒇ö𝒓𝒅𝒆𝒍𝒏𝒊𝒏𝒈 

𝒆 = 𝑬𝒙𝒑𝒐𝒏𝒆𝒏𝒕𝒊𝒆𝒍𝒍 𝒕𝒆𝒓𝒎 

𝜶 = 𝑺𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒅𝒂𝒗𝒗𝒊𝒌𝒆𝒍𝒔𝒆 (𝒗𝒐𝒍𝒂𝒕𝒊𝒍𝒊𝒕𝒆𝒕) 

𝒍𝒏 = 𝑵𝒂𝒕𝒖𝒓𝒍𝒊𝒈𝒂 𝒍𝒐𝒈𝒂𝒓𝒕𝒊𝒎𝒆𝒏 

𝑿 = 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏𝒆𝒏𝒔 𝒍ö𝒔𝒆𝒏𝒑𝒓𝒊𝒔 
𝒒 = 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒆𝒏𝒔 𝒅𝒊𝒓𝒌𝒆𝒕𝒂𝒗𝒌𝒂𝒔𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈 (𝒖𝒕𝒅𝒆𝒍𝒏𝒊𝒏𝒈)  
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2.4 Grundpositioner och covered call 

Här presenterar författaren kort de vanligaste och enklaste optionspositionerna och senare 

klargörs också hur strategin covered call är sammansatt. 

 

2.4.1 En köpt köpoption  

Investeraren köper en köpoption vilket innebär att en fast premie betalas till utfärdaren av 

optionen. Det är bra för investeraren om underliggande tillgång ökar i pris. Avkastningen beror 

på i vilken riktning underliggande tillgång rör sig i under optionens löptid. 

Scenario 1: Priset på tillgången går upp och överstiger optionens lösenpris på slutdagen vilket 

resulterar i att det finns ett realvärde i optionen. Det innebär att investeraren som köpt 

köpoptionen kommer kunna köpa underliggande tillgång för ett lägre pris än det som är 

marknadspriset för tillfället. Realvärdet minus den premie som investeraren har betalat blir 

därför den slutgiltiga avkastningen på den köpta köpoptionen.  

Scenario 2: Om underliggande tillgång handlas under optionens lösenpris på lösendagen 

kommer optionen att förfalla värdelös. Investeraren kan då lika gärna köpa tillgången på 

marknaden. Premien som betalades för köpoptionen kommer investeraren inte att få tillbaka, 

vilket resulterar i en negativ avkastning.  

Marknadstro: Positiv. 

Risk: Begränsad (premien som redan är betald). 

Avkastning: Potentiellt obegränsad.  
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Figur 1: Teoretisk illustration över en köpt köpoptions avkastning.  

Källa: Egenillustrerad figur baserad på Nasdaq OMX (2018). 

Förklaring: X-axeln visar pris på underliggande tillgång, Y-axeln visar optionspositionen för 

optionsinnehavaren. 

2.4.2 En köpt säljoption 

Investeraren köper en säljoption vilket innebär att en fast premie betalas till utfärdaren av 

optionen. Det är bra för investeraren om underliggande tillgång minskar i pris. Avkastningen 

beror på vilken riktning priset på underliggande tillgång rör sig i under optionens löptid. 

Scenario 1: Om priset på underliggande tillgång går ner och på slutdagen är under optionens 

lösenpris finns det ett realvärde i optionen. Det innebär att investeraren som köpt säljoptionen 

har rätt att sälja underliggande tillgång till ett högre pris än det som är marknadspriset för 

tillfället. Avkastningen blir således realvärdet minus den premie som investeraren betalat för 

optionen.  

Scenario 2: Om den underliggande tillgången inte handlas under optionens lösenpris på 

slutdagen kommer optionen förfalla värdelös. Investeraren säljer då tillgången på marknaden 

till marknadspris. Premien som betalades för säljoptionen kommer investeraren inte att få 

tillbaka, vilket resulterar i en negativ avkastning. 
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Marknadstro: Negativ 

Risk: Begränsad 

Avkastning: Begränsad (underliggande tillgång kan inte gå ner mer än till 0). 

 

Figur 2: Teoretisk illustration över en köpt säljoptions avkastning. 

Källa: Egenillustrerad figur baserad på Nasdaq OMX (2018) 

Förklaring: X-axeln visar pris på underliggande tillgång, Y-axeln visar optionspositionen för 

optionsinnehavaren. 

2.4.3 Utfärda en köpoption  

Investeraren utfärdar (säljer) en köpoption och samlar in en premie från köparen av optionen. 

Investeraren vill att priset på den underliggande tillgången ska stå still eller röra sig nedåt för 

att inte optionen ska få ett realvärde på lösendagen. 

Scenario 1: Priset på underliggande tillgång handlas stillastående, svagt uppåt eller nedåt. Detta 

gör att priset på underliggande tillgång på optionens lösendag är under lösenpriset. Köpoptionen 

är i det här fallet värdelös för innehavaren och möjligheten att köpa till det förutbestämda priset 

kommer inte nyttjas då marknadspriset är lägre. Det gör att investeraren som ställt ut optionen 

kommer behålla sin premie och inte behöva sälja tillgången till innehavaren. 

Scenario 2: Priset på den underliggande tillgången ökar och på optionens lösendag handlas den 

underliggande tillgången till ett högre pris på marknaden än lösenpriset på optionen. Det 

innebär att optionen har ett realvärde. Utfärdaren av optionen kommer därför behöva sälja 

underliggande tillgång till köparen av optionen för ett pris som är lägre än marknadspriset. 

Förlusten för utfärdaren blir således realvärdet minus premien.  
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Marknadstro: Stillastående, negativ eller svagt uppåtgående. 

Risk: Obegränsad (underliggande tillgång kan i teorin stiga hur mycket som helst i pris) 

Avkastning: Begränsad (premien är den enda avkastning som ges till utfärdaren) 

 

 

Figur 3: Teoretisk illustration av en utfärdad köpoptions avkastning. 

Källa: Egenillustrerad figur baserad på Gravelin och Sjöberg (2012) 

Förklaring: X-axeln visar pris på underliggande tillgången, Y-axeln visar optionspositionen 

för optionsutfärdaren. 
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2.4.4 Utfärda en säljoption 

Investeraren utfärdar en säljoption och samlar in en premie från köparen av optionen. 

Investeraren vill att priset på underliggande tillgång ska stå stilla, vara svagt nedåtgående eller 

uppåtgående för att optionen inte ska få ett realvärde på lösendagen.  

Scenario 1: Priset på underliggande tillgång är stillastående, utvecklas svagt nedåt eller uppåt. 

Detta gör att priset på underliggande tillgång på optionens lösendag handlas över lösenpriset. 

Säljoptionen är i det här fallet värdelös för innehavaren och möjligheten att sälja till det 

förutbestämda priset kommer inte nyttjas då marknadspriset är högre. Det gör att investeraren 

som ställt ut optionen kommer behålla sin premie och inte behöva köpa tillgången av 

innehavaren. 

Scenario 2: Priset på den underliggande tillgången minskar kraftigt och på optionens lösendag 

handlas underliggande tillgången till ett lägre pris på marknaden än lösenpriset på optionen. 

Det innebär att optionen har ett realvärde. Utfärdaren av optionen kommer därför behöva köpa 

underliggande tillgång av optionsinnehavaren för ett pris som är högre än marknadspriset. 

Förlusten för utfärdaren blir således realvärdet minus premien.  

Marknadstro: Stillastående eller svagt positiv 

Risk: Begränsad (underliggande kan som längst gå till noll) 

Avkastning: Begränsad (premien är den enda avkastning som ges till utfärdaren) 

 

Figur 4: Teoretisk illustration av en utfärdad säljoptions avkastning. 

Källa: Egenillustrerad figur baserad på Gravelin och Sjöberg (2012) 

Förklaring: X-axeln visar pris på underliggande tillgång, Y-axeln visar optionspositionen för 

optionsutfärdaren. 
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2.4.5 Covered call 

För att en covered call-strategi ska kunna implementeras behöver investeraren en aktieportfölj. 

Covered call betyder täckt köpoption, det innebär att investeraren äger aktierna som optionerna 

avser och därmed är affären inte lika riskfylld som att ställa en option utan att äga aktierna. I 

det här fallet kommer aktieportföljen att vara ett aktieindex som är sammansatt av olika aktier. 

Investeraren väljer sedan att sälja köpoptioner i underliggande index i samma proportioner som 

det initiala kapitalet investerat i index. På det viset samlar investeraren in premier som kan 

liknas vid förskottsbetalningar av en försäkring. Investeraren tar betalt för att ge köparen av 

optionen rätten att vid ett senare tillfälle köpa index till ett förutbestämt pris. Är priset på index 

under det förutbestämda priset vid optionens utgångsdatum kommer optionen förfalla värdelös 

och säljaren av optionen kan behålla hela premien. Om index stänger över utgångspriset 

kommer optionen att ha ett realvärde. I det fallet kommer en kontantavräkning att ske och 

säljaren av optionen betalar mellanskillnaden i pengar till köparen. Detta gäller vid europeiska 

optioner där köparen inte har rätten att få leverans av underliggande tillgång. En covered call-

position innebär emellertid att investeraren är exponerad mot underliggande marknad genom 

att äga den tillgången. Optionsdelen i strategin adderar en position som är kort volatilitet. Att 

vara kort volatilitet innebär att investeraren inte tror på några större rörelser på marknaden. Det 

bör även klargöras att risken för att underliggande tillgång tappar i värde är investeraren 

exponerad för i båda fallen. Om aktiemarknaden går ner kommer CC-portföljen prestera 

marginellt bättre än jämförelseindex då CC-portföljen har samlat in premier. 

 För att strategin ska avkasta bättre än enbart exponering mot underliggande tillgång krävs det 

att marknaden värderar optionen fel (Hoffman och Fischer, 2012).  
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Figur 5: Teoretisk överblick av avkastningen för en covered call. 

Källa: Egenkonstruerad figur. 

Förklaring: X-axeln visar pris på underliggande tillgång, Y-axel visar resultatet av CC med 

en utställd köpoption med lösenpris 155kr med en premie på 10kr. 

 2.5 Aktieindex 

Här presenterar författaren kort några aktieindex som senare används i uppsatsen. Det är 

centrala begrepp att förstå eftersom de förekommer i studien och fram för allt senare i kapitel 

5, 6 och 7. 

2.5.1 OMXS30 INDEX 

OMXS30 är ett aktieindex över det 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Indexet omviktas 

två gånger per år. Indexet inkluderar många av de största svenska aktiebolagen som H&M, Volvo samt 

Ericsson. OMXS30 är ett prisindex och räknar inte med avkastningen från utdelningar i de aktiebolag 

som ingår i indexet. 

2.5.2 SIX30 RETURN INDEX 

SIX30 Return Index återspeglar de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Skillnaden mot 

OMXS30 är att SIX30 Return Index tar hänsyn till aktiernas utdelningar. Kursen på indexet inkluderar 

återinvesterade utdelningar. SIX 30 Return Index ger en mer rättvis bild av totalavkastningen på 

aktiemarknaden än OMXS30 eftersom utdelningarna är medräknade.  
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2.5.3 VIX-INDEX 

VIX-Index mäter den implicita volatiliteten på den amerikanska aktie- och optionsmarknaden. 

Indexet visar ett högt värde när hög volatilitet förväntas och vice versa. Indexet räknas ut med 

hjälp av köp- och säljoptioner på SP-500 som ligger OTM. VIX har ofta ett högt värde i oroliga 

börstider eftersom investerarna är rädda för kraftiga rörelser på marknaden och vill ha bra betalt 

för sina utställda optioner.  

2.5.4 SP500 INDEX 

SP-500 är ett amerikanskt aktieindex som innehåller 500 olika aktier från både NYSE och 

Nasdaq. Det är en kommitté som väljer ut vilka aktier som ska ingå i SP500. Några av 

kriterierna som används är börsvärde, likviditet, hemvist, finansiell hållbarhet samt hur länge 

bolaget varit publikt. SP500 är ett brett aktieindex vilket gör att det speglar hela den 

amerikanska ekonomin samt även global ekonomi.  
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KAPITEL 3. TEORI 

 

 

 

 

För att få en logisk och överskådlig uppbyggnad av teorin börjar författaren med att beskriva 

teorin om effektiva marknader. Senare beskrivs forskningen inom den finansiella 

beteendevetenskapen och prospektteorin, och kapitlet avslutas med en diskussion av relevanta 

studier som går att koppla till finansiella marknader och då primärt optionsmarknaden och 

aktiemarknaden. 

3.1 Teorin om effektiva marknader (EMH) 

Enligt teorin om effektiva marknader avspeglas all relevant information som påverkar de 

finansiella marknaderna på ett rationellt sätt i prissättning. Det innebär att priset på 

aktiemarknaden och optionsmarknaden alltid är ”rätt”. Med de förutsättningarna kommer en 

genomsnittlig aktiv kapitalförvaltare inte slå index över längre tidsperioder. (Gravelin och 

Sjöberg, 2012). Ett vedertaget begrepp för EMH på finansmarknaden är att priset följer en 

”random walk”, vilket syftar på att framtida priser på aktiemarknaden är helt slumpmässiga och 

omöjliga att förutspå (Gravelin och Sjöberg, 2012). I ljuset av detta borde investerare placera 

pengar i indexprodukter som passivt förvaltas till låga avgifter.  

Det finns tre olika nivåer av hypoteser om teorin om effektiva marknader. Nivåerna benämns 

som stark, medelstark och svag form. Enligt den svaga formen av den effektiva marknadsteorin 

går det inte att nå överavkastning med hjälp av historiska priser och händelser vilket gör att 

teknisk analys inte är användbar. Enligt den medelstarka formen av teorin om effektiva 

marknader går det inte att nå överavkastning genom att använda offentligt känd information 

som kvartalsrapporter och årsbokslut. Med den starka formen av effektiva marknader går det 

inte på något vis att nå en överavkastning, även med så kallad insiderinformation kommer det 

vara omöjligt att nå överavkastning i en starkt effektiv marknad.  (Gravelin och Sjöberg, 2012).  

 

Även om finansiell beteendevetenskap får mer och mer utrymme går det inte att bortse från 

EMH och hur effektiva de finansiella marknaderna verkligen är på att hantera ett 

informationsflöde (Yen och Lee, 2008). På senare tid har dock EMH fått fler kritiker och flera 

studier visar att riskjusterad överavkastning gått att uppnå med hjälp av en CC-strategi. Israelov 

och Nielsen (2015) utreder hur en covered call-strategi har presterat historiskt. De menar att 
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strategin levererat liknande avkastning som jämförelseindex men med lägre risk generellt sett 

över tid. Även Constantinides m.fl. (2011) testar olika tradingstrategier på amerikanska SP500-

optioner från 1983 - 2003. Även de kommer till slutsatsen att en riskjusterad bättre avkastning 

kan uppnås med hjälp av strategier som de testar. Enligt EHM kan inte en CC-strategi leverera 

överavkastning så eftersom det finns studier som pekar på att detta är möjligt behöver 

författaren använda andra teoretiska modeller för att undersöka detta. 

3.2 Teorin om förväntad nytta. 

Teorin om förväntad nytta har som ansats att individen grundar sina val på ett rationellt 

förhållningsätt till risk (Kahneman och Tversky, 1979). En individ kan vara riskavert, 

riskneutral eller risksökande vilket går att utläsa i Figur 6 (sida 18). För en risksökande individ 

är nyttofunktionen konvex, för en riskneutral är nyttofunktionen linjär och för en riskavert 

individ är funktionen konkav. Den konkava nyttofunktionen är den vanligast förekommande 

formen, eftersom den följer det nationalekonomiska standardantagandet om avtagande 

marginalnytta. Kahneman och Tversky (1979) menar dock att individer kan agera både 

riskavert och risksökande i olika typer av situationer där risk förekommer. Aktiemarknaden och 

optionsmarknaden innebär risktagande och bör således påverka personer som agerar på dessa 

marknader. Det leder till att skilda individer kan värdera samma tillgångar olika på grund av 

psykologiska effekter. Optioner är en sådan tillgång som rimligtvis kan bli påverkad. 

Kahneman och Tversky redovisar i sin artikel från 1979 att val under risk inte alltid är rationella 

och att individen ofta är känslomässigt påverkad av risken. De menar att när individers beslut 

påverkas av olika psykologiska effekter kan deras agerande verka helt verklighetsfrånvänt. 
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Figur 6: Den förväntade nyttan. 

Källa: Egenkonstruerad figur baserat på resonemanget i Kahneman och Tversky (1979). 

3.3 Finansiell beteendevetenskap 

På senare tid har finansiell beteendevetenskap vuxit fram som alternativ teori till EMH. Enligt 

Robert J. Shiller (2003) går det inte att enbart förklara de finansiella marknaderna med EMH. 

För att förklara finansiella bubblor och felprissättningar på marknaden är den finansiella 

beteendevetenskapen ett bättre verktyg. 

Enligt den finansiella beteendevetenskapen överskattar investerare händelser med låg 

sannolikhet (Gravelin och Sjöberg, 2012). En liten säker förlust och en potentiell stor vinst 

tenderar att premieras före en liten säker vinst och en potentiell stor förlust. Det gäller även om 

vänte-värdet är lika i båda fallen (Gravelin och Sjöberg, 2012). Detta kan appliceras väl på 

optionsmarknaden. Att äga en köpoption innebär en förhållandevis liten säker förlust men 

potential till en stor vinst. Utfärdaren av optionen har omvänt scenario med en liten säker vinst 

och en risk för en stor förlust i framtiden.   

Inom finansiell beteendevetenskap placeras även kognitiva misstag. Till exempel tenderar 

individen att överskatta sig själv och sin egen förmåga (Gravelin och Sjöberg, 2012). Det går 

även att applicera på aktiemarknaden där det finns tendenser att investeraren överskattar sin 

egen förmåga att placera pengar och göra fundamentala analyser (Gravelin och Sjöberg, 2012).  
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Det finns bevis för att investeraren drar slutsatser från få eller endast en observation. En upplevd 

trend kan egentligen vara helt slumpmässig medan investeraren anser att trenden är förankrad i 

något fundamentalt. Som exempel kan nämnas att om ett roulettbord har visat rött flera gånger 

i rad upplever ofta individen att det är större sannolikhet för svart trots att det är uppenbart att 

sannolikheten för att det verkligen blir svart är lika stor som tidigare. (Gravelin och Sjöberg, 

2012).  

3.4 Prospektteorin 

1979 publicerade Daniel Kahneman och Amos Tversky sin artikel ”Prospect Theory: An 

Analysis of Decision under Risk”. Artikeln förklarar hur försökspersoner under ordnade former 

systematiskt avviker från nyttomaximering när de utsätts för ekonomiska risker i olika former 

(Barberis, 2013; Kahneman och Tversky, 1979). Grunden till teorin lades eftersom Kahneman 

och Tversky (1979) trodde sig se att individer avvek från rationella beteenden när de var utsatta 

för risk och därför började undersöka fenomenet närmare. 

Enligt prospektteorin finns det en tendens till att individen agerar riskminimerande när 

finansiella val innehåller en säker vinst. Däremot vänds detta fenomen till risksökande i de 

finansiella val som innehåller en säker förlust (Kahneman och Tversky, 1979; MacLean och 

Ziemba, 2013). Det innebär att individen hellre föredrar en säker vinst på 500 kr framför en 

50% chans att vinna 1000 kr vilket också är i linje med den tidigare förväntade nyttoteorin. När 

den omvända situationen presenteras tenderar individen däremot att föredra en 50% risk att 

förlora 1000 kr framför en säker förlust på 500 kr. Detta skiljer prospektteorin från den 

förväntade nyttoteorin då enligt den senare bör individen agera rationellt även vid en säker 

förlust och komma till samma slutsats som i det tidigare exemplet med en säker vinst. 

Kahneman och Tversky (1979) visar flera exempel där detta sätts ur spel och individen agerar 

irrationellt.  

Kahneman och Tversky (1979) menar att risk uppfattas olika beroende på hur den presenteras 

för den som utsätts för risken eller chansen till vinst. Ett exempel är att vid ett 50/50 spel där 

vinsten är större än förlusten finns det ändå tillfällen när individen avstår att spela. Det är 

uppenbart att vänte-värdet är positivt, men den psykologiska effekten av förlusten är så stor att 

den väger över den förväntade avkastningen i spelet.  

Enligt Kahneman och Tversky (1979) illustreras en individs nyttomaximerande i figur 7. Till 

skillnad från figur 6 där funktionen är lika oavsett om individen förlorar eller vinner pengar har 

Kahnemans och Tverskys (1979) nyttofunktion ett annorlunda utseende där det spelar en 
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avgörande roll om man vinner eller förlorar jämfört med den upplevda utgångspunkten. 

Funktionen på förlustaxeln är brantare än funktion på vinstaxeln. Detta innebär således att 

påverkan på nyttan skiljer sig åt vid förlust och vinst även om beloppet är detsamma. 

3.4.1 Certainty effect och Reflection effect 

”Certainty effect” och ”Reflection effect” är två tydliga fenomen enligt Kahneman och Tversky 

(1979). Med ”certainty effect” menas att individen oftast agerar riskminimerande när något 

utfall är 100% säkert medan det andra utfallet inte är det. Till exempel om individen får välja 

mellan en semestervecka med 100% säkerhet eller tre semesterveckor till 50% chans valde de 

tillfrågade till 78% en veckas semester med säkerhet. Detta trots att tre veckor med 50% chans 

har högre väntevärde. Detta fenomen visar Kahneman och Tversky (1979) gång på gång i sin 

studie från 1979. De visar samtidigt en ”reflection effect” som innebär att när valet står mellan 

en säker förlust eller en större potentiell förlust kommer istället de allra flesta agera mer 

risksökande för att undvika den säkra förlusten. Ett exempel är att de flesta kommer välja en 

80% risk att förlora 4000 kr framför en 100% risk att förlora 3000kr. Om samma scenarion 

appliceras, men den enda skillnaden är att istället för att förlora pengarna har man chans att 

vinna pengarna, kommer de flesta att välja 3000 kr till 100% säkerhet. Alltså blir individen 

generellt mindre risksökande när valsituationen handlar om potentiella vinster snarare än 

förluster.  

 

Figur 7: Prospektteorin 

Källa: Egenkonstruerad figur baserad på (Kahneman och Tversky, 1979) 
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3.4.2 Prospektteorin i ekonomiska modeller 

Enligt Barberis (2013) har prospektteorin använts relativt lite i ekonomiska modeller. Teorin 

har dock på senare tid fått mer uppmärksamhet och det är sannolikt att teorin kommer att 

implementeras i fler ekonomiska modeller framöver (Barberis, 2013). En förklaring till att 

prospektteorin inte fått så stort genomslag i ekonomiska modeller kan bero på svårigheten att 

definiera vinst och förlust vilket i sin tur innebär svårigheter att få en sådan ekonomisk modell 

effektiv (Barberis, 2013). Det är en utmaning för ekonomer att implementera teorier så som 

prospektteorin och andra beteendefinansiella teorier i framtiden.  

 

3.5 Studier kopplade till finansiella marknader 

Kahneman och Tversky (1979) visar att det finns en skev riskattityd hos placeraren som i högsta 

grad påverkar finansiella beslut i prospektteorin. För att en covered call-strategi ska fungera 

innebär det att marknaden konsekvent betalar ett överpris för köpoptioner (Hoffman och 

Fischer, 2012). Om så är fallet kommer optionsmarknaden inte vara effektiv enligt kriterierna 

för den effektiva marknadshypotesen. (Gravelin och Sjöberg, 2012). Om marknaden är starkt 

effektiv kommer premien avspegla den verkliga risken för uppsidan i den underliggande 

tillgången vilket gör att strategin inte kommer generera någon överavkastning till portföljen. 

Samtidigt är det lätt att identifiera likheter mellan experimenten i Kahneman och Tversky 

(1979) studier och optionsmarknaden. Det kan skapa förutsättningar för att optionsmarknaden 

under kortare tidsperioder prissätter risk fel.  

Constantinides m.fl. (2011) argumenterar för att det finns tendenser till att marknaden prissätter 

optioner fel och betalar för stor premie till utfärdaren av optionen. Enligt Constantinides m.fl. 

(2011) driver fondförvaltare upp priserna på indexoptioner. De ser optionerna som försäkring 

mot en nedgång eller som ett belånat spel på kraftig uppgång och överbetalar för dessa 

möjligheter. Det ligger i linje med prospektteorin (Kahneman och Tversky, 1979). Stora 

investerare, bland annat hedgefonder, som är medvetna om den stundtals skeva prisbilden kan 

inte alltid utnyttja de lägen som uppstår eftersom det saknas volym och djup i marknaden för 

att dra nytta av prissättningen (Constantinides m.fl., 2011).  Detta kan skapa möjligheter för 

mindre investerare. 

El-hassan m.fl. (2004) har påvisat att en covered call-strategi kan sänka risken på en balanserad 

portfölj samtidigt som standardavvikelsen är lägre. De testar en balanserad portfölj som 

innehåller fler tillgångsslag än aktier men där aktiedelen, där covered call-strategien appliceras, 
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är den största delen i hela portföljen och står för cirka 40%. El-hassan m.fl. (2004) visar även 

senare i studien att sharpe-kvoten har sänkts med hjälp av covered calls. 

 

3.6 Ekonomiska teorier i praktiken 

I ljuset av de teorier som behandlats i kapitel 3 kan författaren argumentera för att den 

finansiella marknaden generellt och optionsmarknaden i synnerhet har många av de egenskaper 

som kan påverka individer att göra irrationella val. Psykologiska effekter som påverkar 

investerare är enligt behavioural finance (BF) en stor del av att många investerare misslyckas 

att prestera bättre än index. Enligt ”certainty effect” och ”reflection effect” kommer en säker 

förlust gärna undvikas vilket leder till att förlustaktier inte säljs av utan behålls i hopp om att 

de någon gång framöver ska bli en vinstaffär. Vinnaraktier säljs å andra sidan av för tidigt 

eftersom det är svårt att motstå möjligheten att ta hem en realiserad och säker vinst även om det 

finns stor sannolikhet att vinsten kan bli större framöver. Detta spiller även över på 

optionsmarknaden där köpoptioner ofta ses som en chansposition eller en lott vilket gör att 

köparen av optionen kan ha en tendens att överbetala för den möjligheten. Den effekten kan 

likställas med ett vanligt lotteri (Constantinides m.fl., 2011). Enligt BF kommer investerare att 

dra slutsatser av för få observationer, vilket kan resultera i att längre perioder med lågvolatila 

marknader skapar optionsstrategier där investeraren är kort volatilitet utan tillräcklig vetskap 

om hur strategin presterar under andra marknadsklimat. Dessa strategier är lönsamma tills 

volatiliteten kommer tillbaka och riskerar att skada investerare med dålig riskkontroll. Även 

kognitiva biaser inom BF, som att man överskattar sin egen förmåga, kan ge effekter på 

marknaden. Investerare kan få för gott självförtroende och bli övertygade om att deras strategier 

och affärer med säkerhet kommer ge överavkastning. Det kan i längden påverka riskkontrollen 

och det risktagande som investeraren tar. I en uppåtgående marknad när majoriteten av 

investerarna tjänar pengar borde därför risken för att flera investerare börjar överskatta sin egen 

förmåga uppstå. Det borde vidare bidra till en stor massa som överskattar sin egen förmåga, 

vilket kan styra marknaden vidare på ett irrationellt sett. 

3.7 Covered call på den svenska marknaden 

Eftersom resultatet av studier gjorda på CC-strategier på internationella marknader (El-hassan 

m.fl., 2004) delvis ligger i linje med vad BF och prospektteorin presenterar ser författaren 

möjligheten att även gå vidare och studera den svenska marknaden. Optionsmarknaden kan i 

högsta grad beskrivas som riskfylld där individer sätter monetära värden under risk. Det borde 

resultera i att beslut på optionsmarknaden delvis kan påverkas av ”certainty effect” och 
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”reflection effect”, särskilt under oroliga marknadsklimat där hög volatilitet kan få aktörerna 

på aktie- och optionsmarknaden att göra irrationella val. Valen präglas av individernas egen 

förmåga att hantera risk och tänka rationellt, vilket olika aktörer kan vara olika bra på att 

hantera. Det författaren upplever som intressant är när den aggregerade massan på marknaden 

tas i beaktande och dessa psykologiska effekter påverkar den upplevda risken på marknaden 

och därav priset som återspeglas av det i tillgången. I detta psykologiska ekonomiska klimat 

menar författaren att en CC-strategi är av intresse att undersöka för att ta reda på om det går att 

profitera från dessa effekter. Den svenska finansmarknaden är väl utvecklad och påminner om 

andra internationella marknader där CC-strategier har påvisat goda resultat. Detta styrker 

författarens tro om att CC-strategier även på den svenska marknaden skulle kunna uppvisa ett 

positivt resultat.   
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KAPITEL 4. METOD OCH DATA 
 

 

 

 

4.1 Vald metod 

Angreppssättet för att besvara forskningsfrågorna är kvantitativt och vilar på historiska 

optionspriser, aktieindexdata samt långa räntor i form av svenska statsobligationer. Med hjälp 

av den sekundärdata som införskaffats jämförs en förutbestämd strategis avkastning mot ett 

jämförelseindex. Avkastningen har räknats ut retroaktivt. För att det ska vara möjligt att räkna 

retroaktivt har vissa antaganden gjorts, vilka presenteras senare i detta kapitel.  

4.2 Data 

Optionsdata som författaren använder kommer från Ivolatility. Det är enbart standardiserade 

indexoptioner från Nasdaq som använts. Optionerna har OMXS30 som underliggande tillgång. 

Datapunkter som används är lösenpris, ask, bid samt datum när optionen förfaller. Författaren 

har införskaffat sig data på alla OMXS30 optioner den första handelsdagen varje månad mellan 

2009 - 2017. Aktieindexdata har författaren hämtat från Infront. Det är öppningspris och 

stängningspris på OMXS30 samt SIX30 Return-Index som bearbetats. Datapunkterna finns 

presenterade i appendix. 

4.3 Tillämpad strategi 

Den tänkta CC-strategin innebär att portföljinnehavaren ställer ut en köpoption första 

handelsdagen varje kvartal under den period som studeras. Köpoptionen ska vara så nära 5% 

OTM som möjligt men inte mindre än 5% OTM. 5% OTM har använts i andra studier som till 

exempel El-hassan m.fl. (2004). Utöver det har den genomsnittliga avkastningen på 

Stockholmsbörsen tagits i beaktande för att skapa en uppfattning om en rimlig nivå där 

köpoptionerna ska ställas. 5% per kvartal är högre än den genomsnittliga avkastningen på 

Stockholmsbörsen. 5% OTM är en nivå där strategin ges rimliga förutsättningar för att uppvisa 

en positiv avkastning, och där resultatet går att jämföra mot andra studier med liknande kriterier. 

För att hitta optioner som lämpar sig för strategin sorterade författaren fram de optioner som 

ligger över 5% OTM de aktuella datumen. Optionerna ställs ut den första handelsdagen i 

januari, april, juli och oktober. Sedan förfaller optionerna kvartalsvis i mars, juni, september 

och december. Optionernas förfall är alltid tredje fredagen den aktuella månaden. Från förfall 

den tredje fredagen uppstår ett hålrum till första handelsdagen månaden därpå när den nya 



25 
 

optionen ställs ut. Under den tiden finns inga optioner och portföljen är bara exponerad mot 

aktier. Det beror på tillgången till optionsdata. Optionsdata som införskaffats är enbart från den 

första handelsdagen i årets alla månader.  

Författaren har räknat med att optionerna har ställts ut mellan köp- och säljpriset vid stängning 

första handelsdagen i den aktuella månaden.  För den insamlade premien har det sedan köpts 

mer av SIX30 Return-Index samma dag. Inköpen är gjorda vid stängningskursen för indexet 

samma dag. I och med det förräntar sig kapitalet från första dagen efter optionerna är sålda och 

premien insamlad. 

I de fall då optionen förfaller värdelös behöver ingen åtgärd göras i portföljen och en ny options 

ställs ut som vanligt. Däremot gäller att när optionerna förfaller med ett realvärde måste delar 

av portföljen likvideras för att täcka den förlusten som uppstår. Det är värt att notera att om 

optionen förfaller med ett realvärde kan nettoeffekten på portföljen ändå vara positiv om den 

premie som erhölls vid försäljningen av optionen är större än realvärdet. 

Eftersom optionerna har OMXS30 som underliggande tillgång har författaren räknat hur stor 

premien är i förhållande till OMXS30 procentuellt och sedan antagit att detta är värdet som 

investeras i SIX30 Return-Index. På samma sätt har förlusterna räknats i procentuellt 

förhållande till OMXS30 och sedan har försäljningen i SIX30 Return-Index gjorts i samma 

skala. Optionspositionen ska ha förhållande 1:1 till aktieportföljen som i det här fallet är SIX30 

Return-Index. Eftersom OMXS30 är ett prisindex och SIX30 Return-Index är ett index där 

utdelningar återinvesteras anser författaren att SIX30 Return-Index är mer intressant att 

använda. En långsiktig investerare agerar sannolikt mer som SIX30 Return-Index med 

återinvesterade utdelningar än ett prisindex.  

4.3.2 Sharpe-kvot 

När den riskjusterade avkastningen ska räknas ut används måttet Sharpe-kvot. Sharpe-kvoten 

tar hänsyn till volatiliteten och den riskfria räntan för att beräkna portföljens riskjusterade 

avkastning. Sharpe-kvot är vanligt förekommande i finansbranschen och används för att 

jämföra olika placeringsalternativ (Gravelin och Sjöberg, 2012). Metoden ger en överskådlig 

uppfattning om hur stor meravkastning portföljen presterat med hänsyn till den specifika 

risknivån. Sharpe-kvoten har använts i tidigare studier för att mäta riskjusterad avkastning där 

covered call-strategier har undersökts. El-hassan m.fl. (2004) som undersökt den australiensiska 

aktiemarknaden och en balanserad internationell portfölj med flera tillgångsslag använder bland 

annat sharpe-kvot för att mäta riskjusterad avkastning.  
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Enligt formeln nedan räknas sharpe-kvoten ut för SIX30 Return-Index och för SIX30 Return-

Index inklusive covered call var för sig. Portföljavkastningen som används i beräkningen är 

genomsnittsavkastningen per kvartal som genererats under hela mätperioden (2008 - 2017).  

Den riskfria avkastningen beräknas från 10-årsgenomsnittet på en svensk statsobligation 

(Riksgälden) på kvartalsbasis. Standardavvikelsen räknas ut på kvartalsbasis under hela 

mätperioden.  

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑘𝑣𝑜𝑡 =
𝑅𝑝 − 𝑅𝑓 

𝜎𝑝
 

𝑅𝑝 = 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑎 𝑚ä𝑡𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 

𝑅𝑓 = 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔. 10 å𝑟𝑠 𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑟ä𝑛𝑡𝑎 𝑝å 𝑒𝑛 𝑠𝑣𝑒𝑛𝑠𝑘 𝑙å𝑛𝑔 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑠𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝜎𝑝 = 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑘. 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑘𝑣𝑎𝑟𝑡𝑎𝑙𝑠𝑣𝑖𝑠 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔. 

Enligt riksgälden har genomsnittsräntan på långa statsobligationer varit 2,3164% på årsbasis 

under perioden 2008 - 2018. Ett vanligt mått för riskfri ränta är den amerikanska 10-åriga 

statsobligationen. Författaren har valt att använda långa statsobligationer i Sverige eftersom 

uppsatsen behandlar den svenska aktie- och optionsmarknaden. Svenska statsobligationer är så 

nära en riskfri ränta det går att komma i Sverige.  

4.3.3 Uppskattade kostnader för portföljen  

Författaren har valt att göra några generella antaganden om kostnader kopplade till CC-strategin 

och därefter tagit hänsyn till dessa separat. Effekten av kostnaderna redovisas i resultatet. Att 

räkna ut de exakta kostnaderna retroaktivt är ej genomförbart. Det beror på att det inte finns 

omfattande data kring orderdjup och spridningskurser mellan köp och sälj. Det går helt enkelt 

inte att veta till vilka priser affärerna skulle ha exekverats på.  

Eftersom courtageavgifter är högst individuella beroende på relationen mellan investeraren och 

mäklaren kan författaren grovt uppskatta kostnaden för affärerna, dessutom kommer kostnaden 

för spridningen mellan köp- och säljkurs helt utelämnas. Författaren antar en uppskattad 

courtagekostnad på 0,5 %, vilket är i linje med nätmäklarna Avanzas och Nordnets courtage för 

privatpersoner utan några individuella avtal. En stor aktör på optionsmarknaden bör dock ha 

lägre courtagenivåer än vad en privatperson kan få tillgång till.  

4.4 För- och nackdelar med vald metod 

Metoden vilar på data som införskaffats från två olika källor. Källorna är pålitliga då Nasdaq 

har rekommenderat Ivolatility. Ivolatility har levererat historiska optionspriser. Indexdata har 
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hämtats från Infronts databas. Infront är en ledande leverantör i Norden av data och 

handelsplattformar. De används av såväl storbanker som privatpersoner.  

Det faktum att finanskrisen (2007 - 2008) saknas i den sekundärdata som använts gör att större 

delen av marknadsklimatet blir i en uppåtgående trend. Författaren har misslyckats med att få 

tag i sekundärdata som inkluderar hela finanskrisen. Det hade varit att föredra att inkludera 

finanskrisen i beräkningarna för att få med flera olika marknadsklimat.  

Optionsaffärerna görs mitt emellan de sista köp- och säljkurserna den aktuella dagen i optionen. 

Det sker utan att ta hänsyn till volymen i handeln för optionen. Ett antagande har gjorts att det 

rimliga priset för optionen bör ligga mitt emellan köp och sälj. Det är en grov uppskattning och 

stämmer troligtvis inte för varje enskild affär även om snittpriset över tid bör närma sig 

verkligheten. 

Kostnadsmodellen som används ger en indikation av hur kostnaderna kommer påverka 

resultatet. Läsaren behöver dock förståelse för att den verkliga kostnaden som belastar 

portföljen är mer komplex och kan skilja sig från antaganden som gjorts i uppsatsen. 

Författaren tar inte hänsyn till volymen i marknaden när grundpositionen ska adderas eller säljas 

av. Detta innebär att stora portföljer kommer ha problem att göra affärer där författaren 

teoretiskt antagit att omplaceringarna gjorts. Till exempel så har kvartal med låg volatilitet på 

marknaden inneburit att optioner 5% OTM har ett svalt intresse och stora investerare skulle 

därför få svårt att hitta en motpart för att kunna ställa ut den mängd optioner som krävs för 

portföljen. Det innebär att utfärdaren då behöver gå ner i pris för att hitta en köpare till de ställda 

optionerna. Effekterna från låg volym på optionsmarknaden kan därför påverka lönsamheten i 

strategin. Det kan emellertid vara aktuellt att ställa optioner närmre lösenpriset där volymen 

oftast är högre. 

4.5 Förbättrad strategi 

Den CC-strategin som författaren tillämpar är metodisk vilket till stor del kan vara bra. Däremot 

kan metodiska strategier även ha brister. Eftersom den tillgängliga data som använts inte 

innefattar optionspriser när optionerna ska rullas över (tredje fredagen i månaden) måste 

investeraren vänta till första dagen månaden därpå för att ställa ut nästa option. En förbättring 

av strategin vore att ställa ut en ny option i samband med förfall av den gamla optionen. Då 

skulle premien för den nya optionen kunna användas för att täcka eventuell förlust från den 

gamla optionen. Det skulle leda till färre försäljningar och dessutom skulle en försäljning bli 

mindre när väl den sker för att täcka förlust. I och med det påverkas även köpen i portföljen och 
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blir färre och därmed sänks kostnaden. Det skulle även leda till att premien kan förräntas längre 

och det borde ha påverkan på resultatet över längre tidsperioder.  

Det går även att argumentera för att optionerna borde ha andra kriterier än enbart 5% OTM. 

Exempel på de kriterier som också kan tas i beaktande för att ställa optioner är förväntad 

volatilitet och pris på optionen. I flera fall när marknaden är lågvolatil och optionernas priser 

pressas skulle strategin kunna undvika att ställa optioner. När volatiliteten är högre kan optioner 

sedan ställas till högre priser.  
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KAPITEL 5. RESULTAT 

 

 

 

 

5.1 Exklusive kostnader  

Resultatet visar att CC-portföljen skulle ha presterat en bättre avkastning än SIX30 Return 

mellan 2008 - 2017. Standardavvikelsen i CC-portföljen är betydligt lägre än SIX30 Return. 

CC-portföljen har dessutom uppnått högre absolut avkastning, vilket gör att sharpe-kvoten blir 

bättre i CC-portföljen än i SIX30 Return. Under perioden 2008 - 2017 hade CC-portföljen 

avkastat bättre än SIX30 Return och dessutom gjort det till en lägre risk. 

 

Tabell 1: Avkastning och riskjusterad avkastning 2008 - 2017 

Portfölj Totalavkastning Sharpekvot/kvartal Snittavkastning per kvartal 

Six30 R 263,3% 0,31 3,02% 

Six30 R + CC 283,2% 0,42 3,12% 

Källa: Författarens beräkningar baserade på data från Ivolatility och Infront 

 

Tabell 2: Standardavvikelse och avkastning vs riskfri ränta på kvartalsbasis 2008 - 2017 

Portfölj Standardavvikelse (%) Överavkastning/kvartal mot riskfri ränta (snitt)   

Six30 R 0,079 2,44%  

Six30 R + CC 0,061 2,54%  

Källa: Författarens beräkningar baserade på data från Ivolatility och Infront. 

 

 

Figur 8: Diagram över CC-portfölj (blå) och Six30 Return (orange).  

Källa: Författarens beräkningar baserade på data från Ivolatility samt Infront. 
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CC-portföljen har avkastat bättre än grundportföljen i 28 av 37 kvartal. Detta illustreras i figur 

9. Värt att notera är det första kvartalet 2015, där CC-portföljen tappar nästan 10% i absoluta 

tal jämfört med Six30 Return. Det beror på att OMXS30 under perioden 2015-01-02 till 2015-

03-20 presterar en uppgång på cirka 250 punkter, vilket motsvarar cirka 17%. Det enskilda 

kvartalet raderar ut stora delar av avkastningen som strategin dittills presterat. Premien för 

optionen var dessutom relativt låg det första kvartalet 2015. 

 

Figur 9: Skillnad i absolut avkastning per kvartal, 2008 - 2017.  

Källa: Författarens beräkningar baserade på data från Ivolatility och Infront. 

Förklaring av figuren: Positiva staplar visar, i absoluta tal, vilken meravkastning CC har 

givit. Negativa staplar visar meravkastning som index har givit.  
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5.2 Inklusive uppskattade kostnader  

Det är intressant att undersöka vad som händer med resultatet när författaren adderar en kostnad 

på 0,5% av storleken på positionen. Resultatet (se Tabell 3) blir sämre även om det fortfarande 

är marginellt bättre än att passivt äga SIX30 Return-Index. Kostnaden belastar enbart portföljen 

när affärer utförs. De tillfällen när optionen förfaller värdelös kommer ingen likvid behövas, 

och därmed ingen försäljning från portföljen ske, vilket resulterar i att ingen kostnad belastar 

portföljen. 

Tabell 3: Avkastning och riskjusterad avkastning 2008 – 2017  

Portfölj Totalavkastning Sharpkvot/kvartal Snittavkastning per 
kvartal 

Six30 R 263,3% 0,31 3,02% 

Six30 R + CC 283,2% 0,42 3,12% 

Six30 R + CC ink 
uppskattade kostnader  

273,2% 0,41 3,05% 

Källa: Författarens beräkningar baserade på data från Ivolatility och Infront.   
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KAPITEL 6. ANALYS 

 

 

 

 

6.1 Marknadsklimatets påverkan på resultatet 

Att finanskrisens mest turbulenta tid utlämnats från uppsatsen har sannolikt konsekvenser för 

resultatet. Det är omöjligt att avgöra exakt hur resultatet skulle ha påverkats utan att specifikt 

ha testat strategin med sekundärdata över perioden 2007 - 2008. För att få bredare förståelse 

och bygga sig en uppfattning om hur strategin skulle ha presterat i finanskrisen kan 

optionsteoretisk värdering vara till hjälp. Enligt Black-Scholes-formeln prissätts optioner av 

flera olika parametrar där den största påverkan på optionspriset, förutom optionens lösenpris 

och lösendag, är den implicita volatiliteten. Den implicita volatiliteten tillsammans med den 

underliggande tillgångens pris, tiden kvar till lösendagen och lösenpriset är de viktigaste 

parametrarna att ta hänsyn till när en option ska prissättas av marknaden. Covered call-strategin 

som använts i uppsatsen utfärdar köpoptioner där lösendatum, lösenpriset och underliggande 

tillgångspris är statisk valda efter fasta kriterier. Därför blir volatiliteten parametern med störst 

betydelse vilket bestämmer den premie som strategin samlar in varje kvartal. För att se vad 

volatiliteten har varit historiskt är VIX-index ett alternativ att använda. VIX-index 

sammanställer amerikanska aktieindex, köp- och säljoptioner och mäter en sammantagen 

förväntad volatilitet på marknaden. När VIX är högt betyder det att optionspremier är stora i 

nominella termer. Det går att konstatera, med hjälp av figur 10, att VIX slog rekord under 2008 

och var genomgående hög under 2007 – 2008. Det innebär att strategin hade fått bra betalt för 

de utställda optionerna samtidigt som marknaden visade en kraftig trend nedåt. Under en 

marknadsfas med stark negativ trend likt den finanskris som eskalerade mellan 2007 - 2008 

finns det risk för stora men tillfälliga uppstudsar på marknaden vilket kan resultera i att utställda 

köpoptioner hamnar långt ITM och därmed skulle investeraren fått bra betalt för de optionerna 

givet den höga volatiliteten, vilket betyder att det inte är självklart att ökad oro skulle vara en 

nackdel för att applicera en covered call-strategi. Enligt Israelov och Nielsen (2014) samt 

Hoffman och Fischer (2012) är felprissatta optioner på marknaden det enda sättet att uppnå en 

överavkastning. Det ligger i linje med den finansiella beteendevetenskapen där marknaden kan 

prissätta tillgångar fel under oroliga tider. Det är inte otänkbart att en förklaring kan vara så 

kallade kognitiva misstag där feedbackprocesser och flockbeteende påverkar värderingen av 

optionerna så pass mycket att prissättningen blir skev. 
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Figur 10: Historik över VIX-Index samt SP500 från 1990 – 2018.  

Källa: CBOE – Chicago Board Options Exchange 

Enligt covered call-strategin som tillämpas i uppsatsen ger slutet av 2008 och början av 2009 

hög avkastning. 2011 är också ett bra år. Därefter presterar strategin väl igenom 2015 – 2017 

bortsett från första kvartalet 2015, som är det sämsta kvartalet under hela mätperioden (-9,92%). 

2008 - 2009 är volatiliteten hög och marknad nedåtgående, likaså 2011. Under 2015 - 2017 har 

den svenska aktiemarknaden gått sidledes och den absoluta överavkastningen är därför 

förhållandevis liten då premien har varit låg men eftersom marknaden rört sig sidledes har också 

optionerna förfallit OTM. Under 2011 har marknaden stundvis gjort kraftiga nedställ samtidigt 

som VIX varit hög, vilket resulterat i bra betalt för optionerna. Den kombinationen har 

åstadkommit en bra relativ avkastning mot index för CC-portföljen. Observationstillfällena är 

dock för få för att dra någon slutsats av detta. 

 

6.2 Kostnaders påverkan 

Courtagekostnader har en negativ påverkan på resultatet; även om det inte eliminerar hela 

överavkastningen så är effekten av kostnaderna viktig att ta i beaktande. Dessutom har ingen 

kostnad för spridning i köp- och säljkurs inkluderats vilket gör att resultatet borde bli sämre i 

verkligheten. Det är svårt att avgöra vilken kostnadsnivå som bör appliceras på grund av att 

courtagekostnader är högst individuella och beror på investerarens och mäklarens relation med 

varandra. Författaren menar att större och aktiva investerare har större förhandlingskraft mot 

sin mäklare när det gäller courtagekostnader och kan därför förhandla ned priset. Däremot har 

större investerare svårare att röra sig ut ur och in i marknaden där likviditeten i optionen och 
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underliggande tillgång kan ha avgörande effekt för strategins lönsamhet. Det är därför viktigt 

att kostnadskontrollen är noggrann och utarbetad om strategin ska tillämpas i verkligheten. 

Även om överavkastning försämras och kanske till och med uteblir, visar sharp-kvoten och 

standardavvikelsen att risken har sänkts. Enligt den förenklade kostnadsmodellen når strategin 

marginellt högre avkastning än index men till betydligt lägre risk.  
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KAPITEL 7. DISKUSSION 

 

 

 

 

7.1 Diskussion 

Resultatet visar att en CC-strategi på OMXS30-bolagen har medfört positiv avkastning under 

perioden 2008 - 2017. Det är också tydligt att standardavvikelsen är lägre när strategin 

tillämpas. Det vittnar om att risken i portföljen har sänkts.  

Att uppsatsen tillämpar en ganska elementär kostnadsmodell bör rimligtvis innebära att det 

verkliga utfallet kan skilja sig från det som presenteras i resultatdelen. Därför går det inte att 

dra långtgående slutsatser av resultatet.  

Det finns tendenser som tyder på att strategin presterar som bäst relativt index när 

marknadsklimatet är oroligt, vilket ofta sker i kraftigt nedåtgående marknader. Premierna för 

optionerna är höga i oroliga tider och den nedåtgående trenden bidrar ofta till att optionerna 

förfaller värdelösa. Det finns dock alltid en risk för kraftiga uppställ under negativa 

marknadsklimat där optionen riskerar att hamna kraftigt ITM och orsaka förluster för 

investeraren. Det är också viktigt att komma ihåg att strategin inte presterar någon 

överavkastning över tid om optionerna prissätts rätt. Tidigare litteratur har visat att optioner 

prissätts skevt (Constantinides m.fl., 2011). Resultatet som presenteras i den här uppsatsen kan 

varken styrka eller motbevisa det. Enligt prospektteorin (Kahneman och Tversky, 1979) finns 

det anledning att tro att optionsmarknaden påverkas av finansiellt beteende och en skev attityd 

till risk, speciellt i tider av marknadsoro. Resultatet från rapporten ligger i linje med det 

resonemang som förs av Kahneman och Tversky (1979).  

Författaren kan inte konstatera att CC-strategin fungerar i framtiden eller under andra 

tidsperioder än den tidsperiod som undersökts. Det krävs mer omfattande analys för att anskaffa 

sig större förståelse av hur strategin kommer att prestera över tid. Resultatet i uppsatsen pekar 

på att det behövs ytterligare och mer omfattande studier i ämnet. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Det finns anledning att undersöka vidare om hur en CC-strategi skulle prestera i en nedåtgående 

marknad. Att analysera en CC-strategi i en starkt nedåtgående trend med volatilt 
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marknadsklimat där optionspremierna enligt teorin blir högre (Gravelin och Sjöberg, 2012) 

skulle ge en bredare förståelse för hur strategin kommer att prestera över tid. Därutöver bör 

framtida forskning närmare utreda en CC-strategi som tar hänsyn till den absoluta premien i 

optionen tillsammans med förfallopriset innan optionerna ställs. Det innebär att strategin inte 

ställer optioner om inte priset är attraktivt. Det går även att applicera förutbestämda nivåer på 

uppsidan där optionspositionen neutraliseras för att undvika stora avvikelser i avkastningen vid 

kraftigt stigande aktiepriser likt första kvartalet 2015. 
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APPENDIX 

Regressionsanalys 

 

 

 
Figur 11: Samband mellan premie och avvikelse från strike på slutdagen.  

Källa: Egen sammanställning av optionsdata från Ivolatility. 
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Optionsdata 

Tabell 4: Optionsdata som använts för att beräkna CC-strategin. 

option symbol expiration strike call/put style ask bid 

OMXC* 03/21/2009 730 C E 33,5 29,5 

OMXF* 06/20/2009 720 C E 21,5 18,5 

OMXI* 09/19/2009 860 C E 21 18 

OMXL* 12/19/2009 930 C E 24,75 21,25 

OMXC* 03/20/2010 1020 C E 16,75 16,25 

OMXF* 06/19/2010 1100 C E 6,25 5,5 

OMXI* 09/18/2010 1040 C E 25,25 23,5 

OMXL* 12/18/2010 1140 C E 19 18 

OMXC* 03/19/2011 1240 C E 13 12,5 

OMXF* 06/18/2011 1220 C E 3,8 3,15 

OMXI* 09/17/2011 1180 C E 12,75 12 

OMXS30L* 12/17/2011 950 C E 41,25 39,75 

OMXS30C* 03/17/2012 1060 C E 20,75 19,25 

OMXS30F* 06/16/2012 1160 C E 4,25 3,45 

OMXS30I* 09/22/2012 1080 C E 18,25 16,5 

OMXS30L* 12/22/2012 1140 C E 14 12,75 

OMXS30C* 03/16/2013 1200 C E 4,25 3,6 

OMXS30F* 06/22/2013 1280 C E 1,65 1,15 

OMXS30I* 09/21/2013 1240 C E 11,5 11 

OMXS30L* 12/21/2013 1340 C E 9,5 8,75 

OMXS30C* 03/22/2014 1400 C E 7 6 

OMXS30F* 06/21/2014 1450 C E 3 2,45 

OMXS30I* 09/20/2014 1460 C E 5,75 4,75 

OMXS30L* 12/20/2014 1450 C E 11 10 

OMXS30C* 03/21/2015 1540 C E 12,25 11,25 

OMXS30F* 06/20/2015 1760 C E 8,75 7,75 

OMXS30I* 09/19/2015 1660 C E 22 17 

OMXS30L* 12/19/2015 1480 C E 27,5 25,5 

OMXS30C* 03/19/2016 1470 C E 20,75 18,5 

OMXS30F* 06/18/2016 1430 C E 10,25 9,5 

OMXS30I* 09/17/2016 1410 C E 16,5 15 

OMXS30L* 12/17/2016 1520 C E 11,75 10,25 

OMXS30C* 03/18/2017 1610 C E 8,5 7,5 

OMXS30F* 06/17/2017 1650 C E 7,75 6,75 

OMXS30I* 09/16/2017 1710 C E 7,25 6,5 

OMXS30L* 12/16/2017 1730 C E 5,75 4,75 

Källa: Ivolatility. 
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SIX30 Return Index 

Tabell 5: Öppnings- och stängningspriser från SIX30 Return Index. 

Date Open Close 

2009-03-20 71,631 69,734 

2009-06-18 84,524 84,972 

2009-09-18 101,01 100,62 

2009-12-18 103,5 102,35 

2010-03-19 111,48 111,71 

2010-06-18 117,53 118,44 

2010-09-17 121,25 121,67 

2010-12-17 129,75 129,67 

2011-03-18 121,09 122,87 

2011-06-17 125,37 125,92 

2011-09-16 107,54 107,81 

2011-12-16 110 109,04 

2012-03-16 130,52 130,79 

2012-06-15 117,52 118,21 

2012-09-21 133,12 133,06 

2012-12-21 134,01 134,03 

2013-03-15 147,93 147,95 

2013-06-20 147,69 143,18 

2013-09-20 161,79 161,74 

2013-12-20 163,65 164,78 

2014-03-20 171,23 170,81 

2014-06-19 179,81 180,77 

2014-09-19 184,92 185,45 

2014-12-19 188,19 189,48 

2015-03-20 222,93 224,57 

2015-06-18 210,84 210,63 

2015-09-18 200,4 196 

2015-12-18 194,14 192,08 

2016-03-18 188,42 189,76 

2016-06-17 179,45 182,16 

2016-09-16 198,98 197,4 

2016-12-16 218,37 218,1 

2017-03-17 224,61 224,81 

2017-06-16 236,21 237,68 

2017-09-15 230,73 229,47 

2017-12-15 234,84 232,67 

Källa: Infront. 
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OMXS30 

Tabell 6: Öppnings- och stängningspriser från OMXS30-Index. 

Close Open Date 

661,59 679,5771 2009-03-20 

778,09 773,991 2009-06-18 

920,23 923,82 2009-09-18 

947,0017 936,03 2009-12-18 

1020,26 1021,127 2010-03-19 

1054,58 1049,399 2010-06-18 

1081,98 1084,307 2010-09-17 

1153,13 1153,146 2010-12-17 

1091,37 1082,509 2011-03-18 

1083,44 1074,904 2011-06-17 

927,15 933,7563 2011-09-16 

937,69 948,1737 2011-12-16 

1123,35 1120,208 2012-03-16 

977,53 978,6101 2012-06-15 

1099,89 1104,683 2012-09-21 

1107,93 1101,604 2012-12-21 

1217,352 1217,881 2013-03-15 

1138,6 1162,564 2013-06-20 

1285,783 1284,8 2013-09-20 

1309,923 1300,124 2013-12-20 

1351,428 1348,61 2014-03-21 

1386,04 1387,196 2014-06-19 

1421,482 1424,222 2014-09-19 

1452,357 1452,06 2014-12-19 

1710,87 1698,551 2015-03-20 

1564,008 1562,43 2015-06-18 

1478,656 1453,114 2015-09-18 

1422,633 1435,794 2015-12-18 

1391,378 1391,261 2016-03-18 

1280,577 1298,38 2016-06-17 

1405,312 1415,504 2016-09-16 

1548,195 1550,212 2016-12-16 

1584,97 1593,943 2017-03-17 

1635,935 1625,815 2017-06-16 

1578,868 1587,524 2017-09-15 

1594,35 1609,392 2017-12-15 

Källa: Infront. 

 

 


