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ABSTRACT 

 

Den här uppsatsen undersöker den implicerade volatiliteten hos svenska aktieoptioner, hur väl 

denna överensstämmer med den realiserade volatiliteten och om den kan prognostisera 

densamma. Då undersökningen görs på aktieoptioner, som i Sverige är amerikanska, är valet av 

värderingsmodell av stor vikt och av denna anledning har vi valt att använda oss av två modeller. 

Dessa modeller är Black-Scholes som är en modell utformad för värdering av europeiska 

optioner men som efter vidareutveckling av Merton, klarar direktavkastning samt Cox-Ross-

Rubinstein som båda kan hantera amerikanska optioner. Resultatet från dessa båda modeller 

jämförs sedan dels med den realiserade volatiliteten och dels med varandra. För att utvärdera det 

eventuella prediktionsvärdet hos den implicerade volatiliteten gör vi sedan två regressioner där 

den implicerade volatiliteten från de båda modellerna jämförs med den realiserade volatiliteten. 

Resultaten av testerna visar att den implicerade volatiliteten från både Black-Scholes och Cox-

Ross-Rubinstein är signifikant högre än den realiserade volatiliteten samt att den implicerade 

volatiliteten från Black-Scholes är signifikant högre än densamma från Cox-Ross-Rubinstein. 

Regressionerna visar att den implicerade volatiliteten från båda modellerna har ett signifikant 

prediktionsvärde på den realiserade volatiliteten.  
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1. INLEDNING 

 

Den svenska marknaden för optioner har under 1990-talet genomgått en betydande tillväxt. 

Detta gör att värderingen av optioner är av stort intresse. En viktig komponent vid värderingen 

av en option är att skatta den framtida volatiliteten hos det underliggande instrumentet. Hur det 

ska göras, hur väl skattningarna utfaller och om dessa skattningar har något prognosvärde har 

utretts i en rad undersökningar. På den svenska optionsmarknaden har tre tidigare 

undersökningar1 genomförts på detta område.  De har inriktat sig på att undersöka hur väl OMX-

optioner kan prognostisera den realiserade volatiliteten. I samtliga undersökningar konstaterades 

att den implicerade volatiliteten var signifikant högre än den realiserade volatiliteten. Dock var 

resultaten inte statistiskt signifikanta för att kunna dra några generella slutsatser om 

prediktionsförmågan. Studier på amerikanska2 data har kommit fram till liknande resultat. Dessa 

undersökningar har använt sig av S&P futures och OEX-optioner. Denna uppsats däremot 

kommer att behandla förhållandet på aktieoptioner med utdelning på den svenska 

optionsmarknaden. 

 

De undersökningar som tidigare gjorts på OMX-optionen har innehållit systematiska 

överskattningar samt andra marknadsstörande faktorer som påverkat resultatet. Därför har vi 

velat renodla effekten i den underliggande aktiemassan som till stor del utgör OMX-index. Av de 

aktier som utgör OMX har sex stycken3 valts ut, dels p.g.a. deras vikt i index dels p.g.a. deras 

likviditet. Vår studie omfattar en tidsperiod från 1997-01-02 till 1999-02-26.  

 

Vid den här typen av undersökning är valet av optioner som undersöks viktigt då detta kan 

påverka modellvalet. OMX-optionen ger ingen utdelning och är av europeisk karaktär medan 

aktieoptioner är amerikanska, vilket kan föranleda att olika värderingsmodeller bör användas för 

de olika optionstyperna.  Mot bakgrund av att aktieoptioner är av amerikansk karaktär som 

betalar utdelning och har möjligheten till förtida inlösen, så använder vi oss av två modeller: 

nämligen Black-Scholes4 modellen och binomialmodellen eller Cox-Ross-Rubinstein5 som vi 

fortsättningsvis kommer att kalla den. Black-Scholes har nästan genomgående använts i övriga 

undersökningar, främst p.g.a. dess snabbhet och att den är betydligt lättare att tolka.  

                                                      
   1 Nylén & Thorell (1996), Cockin & Dagel (1998) 
   2 Canina & Figlewski (1993), Fleming (1994) 
   3 Se även kapitel 4.4 
   4 Black F & Scholes M. (1973) 
   5 Cox, J., Ross, S., Rubinstein, M.  (1979) 
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1.2 SYFTE 

 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den implicerade volatiliteten på svenska 

aktieoptioner för att utröna hur väl den implicerade volatiliteten motsvarar den realiserade 

volatiliteten samt om de kan användas för att prognostisera den ex post realiserade volatiliteten. 

Eftersom svenska aktieoptioner är amerikanska och underliggande instrument har 

direktavkastning är valet av värderingsmodell långt ifrån självklart. Det finns flera modeller och 

varianter av dessa, men vi har i vårt val av modeller försökt vara konsekventa mot tidigare 

undersökningar gjorda på området. Av denna anledning har vi valt att använda at-the-money 

köpoptioner och testa dessa i två olika modeller: Black-Scholes och Cox-Ross-Rubinstein, som vi 

även kommer att jämföra för att undersöka vilken skillnad som kan tänkas uppstå och hur stor 

denna skillnad i så fall är. 

 

1.3 PROBLEMFORMULERING 

 
Om det går att prognostisera aktiemarknaden har länge varit ett ämne som tidigare 

undersökningar6 försökt utröna. Ett sätt att försöka förutsäga framtida marknadsrörelser är att 

undersöka vilken framtida volatilitet som ligger till grund för optionspriserna, och då får anses 

motsvara marknadens riskförväntning. I fall detta har något prediktionsvärde har studerats i en 

rad undersökningar med skiftande resultat.  

 

Den mest accepterade modellen för värdering av optioner är Black-Scholes modell eller någon 

version av denna. Modellen bygger på ett arbitrageresonemang som gör att derivat-instrumentet i 

fråga exakt kan replikeras med en position i den underliggande tillgången. En stor fördel med den 

modellen är att i stort sett alla parametrar vid varje tillfälle är givna eller är lätta att skatta. Det 

finns dock en parameter som skapar osäkerhet i modellen - volatiliteten. För att använda 

modellen måste den framtida volatiliteten i den underliggande tillgången skattas. För detta finns 

ingen självklar metod, vilket tillsammans med det faktum att volatiliteten är en viktig parameter i 

modellen kan ge upphov till vissa problem då ju denna i största möjliga mån bör överensstämma 

med den ex post realiserade volatiliteten. Ytterligare ett problem uppstår om Black-Scholes 

modell appliceras på amerikanska optioner med direktavkastning, som t ex svenska aktieoptioner. 

Detta beror på att Black-Scholes modell är utvecklad för värdering av europeiska optioner utan 

direktavkastning. Om den implicerade volatiliteten löses ut ur en amerikansk option med 

direktavkastning (givet alla andra parametrar) kommer det högre priset som en sådan option har 
                                                      
   6 Se kapitel 3 som behandlar tidigare empiriska undersökningar. 
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p.g.a. möjligheten till förtida inlösen och direktavkastningen att reflekteras i den implicerade 

volatiliteten. Den implicerade volatiliteten kommer alltså att överskattas.  En version av Black-

Scholes som är utformad för att klara direktavkastning är Mertons7. Detta gör att denna modell är 

mer lämpad att tillämpas på aktieoptioner och följaktligen den modell vi kommer att använda. 

Det finns dock även modeller som kan hantera amerikanska optioner med direktavkastning, t ex 

Cox-Ross-Rubinstein. Användningen av denna modell är dock betydligt mer komplicerad och 

tidskrävande än Black-Scholes. Vi ställer oss därför frågan om det ger någon skillnad beroende på 

vilken modell som används och om den i så fall är tillräckligt stor för att motivera användningen 

av Cox-Ross-Rubinstein eller om Black-Scholes effektivt kan användas som en approximation på 

den föregående. 

 

1.4 DISPOSITION 

 
I det första avsnittet har vi gett en bakgrund till vår uppsats, beskrivit några av de problem som 

finns samt förklarat syftet med vår uppsats. Kapitel 2 kommer att ge en sammanfattning av några 

tidigare studier som gjorts inom det här eller närliggande områden och i kapitel 3 följer ett 

teoriavsnitt som beskriver modellerna som används i undersökningen. Efter teoriavsnittet 

behandlas den metod vi väljer att använda samt redogör för de avgränsningar vi gör och det 

datamaterial vi använder i vår undersökning. I kapitel 5 redovisas de resultat vi kommer fram till 

och i kapitel 6 diskuterar vi vilka slutsatser som kan dras av resultaten. 

 
 
 
 

2. TIDIGARE STUDIER 

 

Det har gjorts en rad studier på området under en ganska lång tid och resultaten är minst sagt 

skiftande vilket kanske kan bero på att i stort sett alla har använt olika metoder, mätperioder, 

mätintervall och underlag för mätningen. I de flesta av de tidigare studierna visar resultaten att 

implicerad volatilitet har en relativt god prediktionsförmåga. Dessa studier använder dock 

månads- eller i bästa fall veckodata vilket väl är lite tveksamt. I senare studier är resultaten 

betydligt mer skiftande, nästan motsägelsefulla. 

 

                                                      
   7 Merton R C. (1976) 
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2.1 UTLÄNDSKA STUDIER 

 
Latané & Rendleman (1976) använder veckodata för 24 aktieoptioner på Chicago Board of 

Options Exchange (CBOE) under perioden oktober 1973 till juni 1975 för att utreda sambandet 

mellan implicerad - och realiserad volatilitet samt att jämföra prediktionsvärdena i implicerad 

respektive historisk volatilitet. Resultatet av jämförelsen blir att den implicerade volatiliteten 

prognostiserar volatilitet bättre än historisk volatilitet. Studien indikerar även att optioner i 

genomsnitt är överprissatta vilket bör tyda på att den implicerade volatiliteten är högre än den 

realiserade. 

 

Chiras & Manaster (1978) undersöker prognosvärdet i implicerad volatilitet jämfört med historisk 

volatilitet för aktieoptioner på CBOE. Undersökningen omfattar månadsdata för perioden juni 

1973 till april 1975. Modellen som används är Black-Scholes modell, omformulerad för att klara 

av utdelningar enligt Merton (1973). Resultaten visar att både implicerad- och historisk volatilitet 

har signifikanta prognosvärden på 5 % -nivån men att implicerad volatilitet har ett högre 

prognosvärde än historisk volatilitet.  

 

Whaley (1986) studerar futures optioner på S&P 500 index under perioden 28 Januari 1983 till 30 

December 1983. Dessa är amerikanska men Whaley simulerar även europeiska optioner för att 

undersöka vilken betydelse premien för tidig inlösen har. För de amerikanska optionerna används 

Barone-Adesi & Whaley´s8 (BAW) kvadratiska approximation och för de europeiska används 

Black-76. Studien visar att premien för tidig inlösen har en signifikant betydelse för in-the-money 

optioner. 

 

Canina & Figlewski (1993) finner inget stöd för att använda implicerad volatilitet för att 

prognostisera volatilitet. Deras undersökning visar att historisk volatilitet har högre prognosvärde 

än implicerad, ingen av dem visar dock någon statistisk prognosförmåga på 5 % -nivån. I 

undersökningen används dagliga observationer av OEX-optioner (optioner på S&P 100) under 

perioden 15 mars 1983 till 28 mars 1987. Canina & Figlewski anser att resultaten beror på att 

optionspriset förutom framtida volatilitet innefattar ett antal faktorer som styr tillgång och 

efterfrågan på derivatinstrument som t ex likviditetsaspekter, skevheter i prissättningen mellan 

options- och terminsmarknaderna, etc.  

 

                                                      
   8 Whaley R E.  (1986) 
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Fleming (1994) undersöker hur väl den implicerade volatiliteten kan prognostisera den realiserade 

för OEX optioner. För att räkna ut den implicerade volatiliteten använder han Cox-Ross-

Rubinsteins modell innehållande både utdelning och förtida inlösen. Resultatet blir att han finner 

att implicerad volatilitet har ett prognosvärde men att prognoserna blir för höga vilket bör 

innebära att den implicerade volatiliteten är högre än den realiserade i studien. 

   

Sheikh (1998) använder dagliga observationer av indexfutures och indexoptioner på S&P 500 

under perioden mars 1983 till juni 1993 för att jämföra de implicerade volatiliteterna från Black-

Scholes och BAW modellerna på amerikanska optioner. Resultaten visar att den implicerade 

volatiliteten från Black-Scholes inte är signifikant skild från den implicerade volatiliteten från 

BAW givet att just-out-of-money optioner används. 

 

Godbey & Mahar (2005) testar den implicerade volatiliteten uträknad från Black-Scholes för 460 

aktieoptioner från S&P 500. Studien undersöker under perioden 1 oktober, 2001 till 13 

september, 2002 för såväl köp- som säljoptioner, hur den implicerade volatiliteten står sig som 

prediktor jämfört med GARCH-modeller och historisk volatilitet. De kommer fram till att Black-

Scholes är en bättre prediktor men finner samtidigt att det finns ett starkt samband mellan 

likviditet och prediktion. 

 

2.2 SVENSKA STUDIER 

 
Nylén & Thorell (1996) undersöker under perioden 4 januari 1993 till 30 december 1996 hur väl 

den implicerade volatiliteten, uträknad via Black-76, för OMX-optioner kan prognostisera den 

realiserade volatiliteten. Ingen signifikant prediktionsförmåga kan identifieras utifrån studien. 

Studien visar även att volatiliteten i OMX-optionen under mätperioden varit systematiskt 

överskattad vilket ger upphov till att optionen varit övervärderad, inte heller detta resultat är dock 

statistiskt signifikant. 

 

Cockin & Dagel (1998) finner dock att den implicerade volatiliteten är signifikant högre än den 

realiserade volatiliteten. Den implicerade volatiliteten kommer från Black-76 och de använder 

OMX-optioner under perioden 4 januari 1993 till 30 juni 1997.   

 

Engström, M (2002) undersöker under perioden 1 juli 1995 till 1 februari 1996 för köp- och 

säljoptioner, hur väl den implicerade volaitliteten, uträknad via Cox-Ross-Rubinstein, kan 

prognostisera den realiserade volatiliteten för alla grader av moneyness. Engström använder sig 
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av 10 aktieoptioner och testperioden innehåller ingen utdelning. Studien finner att den 

implicerade volatiliteten för at-the-money optioner fungerar bättre som en prediktor på 

densamme, men dåligt som en prediktor för andra grader av moneyness. 

 

 

 

3. TEORI 

 

3.1 INLEDNING 

 
Begreppet volatilitet är vanligt förekommande hos såväl akademiker som praktiker inom det 

finansiella området. Volatilitet är ett mått på det mer allmänt förekommande begreppet risk. 

Fundamental finansiell teori gör gällande att innehavaren av en tillgång med risk bör kräva en 

relativt högre avkastning i förhållande till riskfria placeringar för att vilja behålla den. Det kan 

därför vara av stort intresse för en placerare att känna till hur man mäter riskerna och vilka 

verktygsmodeller man använder sig av.  

 

3.2 AMERIKANSKA OPTIONER 

 
Optioner kan principiellt delas in i två kategorier: amerikanska optioner och europeiska optioner. 

Amerikanska optioner har den möjligheten att man kan lösa in dem i förtid. En köpare av en 

amerikansk option kan alltså när som helst under optionens löptid begära förtida inlösen. De 

flesta optioner som det handlas med är av typen amerikanska optioner, bland annat de 

aktieoptioner som köps och säljs på den svenska marknaden. Europeiska optioner har inte den 

möjligheten att begära förtida inlösen. Den europeiska optionen är därför enklare att värdera. 

Den amerikanska optionen är något mer värd och det som gör den optionen något mer värd är 

just möjligheten till förtida inlösen. När det gäller köpoptioner på aktier utan utdelning så är 

saken uppenbar eftersom en amerikansk option inte kan vara mindre värd än en europeisk då den 

är försedd med en extra frihetsgrad. Följaktligen är för såväl amerikanska som europeiska 

köpoptioner att C > S – X. Vid tillfälle då optionens värde är större än behållningen av att utöva 

sin optionsrätt lönar det sig inte att lösa en amerikansk option före slutdagen. Eftersom denna 

möjlighet är den enda egenskap som skulle ge en amerikansk köpoption ett högre värde än den 

europeiska, givet aktier utan utdelning, så kommer bägge att värderas lika. För man dock in 

utdelning i bilden, vilket vi gör i vår undersökning, så förändras bilden. Rent intuitivt så minskar 
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utdelningen på aktien värdet på en köpoption. Aktien faller vanligtvis i värde efter en utdelning. 

Matematiskt kan man skildra det på följande sätt, enligt Put / Call paritetet: 

 

                                          ( ) ( ) PVDivPXrXXSC T −+−=−− −                   (1) 

 

där (C) står för optionspriset, (S) för spotpriset, (X) för lösenpriset, (P) för värdet för en 

säljoption och (PVDiv) betecknar nuvärdet av utdelningar under löptiden. I vänster led står 

förlusten av att tidigt utnyttja sin optionsrätt. Summan av de två första termerna i höger led är 

större än noll men den kan vara mindre än utdelningen. Om den är större, så kan det i detta fall 

löna sig med förtida inlösen. Hur ofta praktiseras dock denna möjlighet på Stockholmsbörsen? 

Av drygt 21 miljoner omsatta aktieoptioner på Stockholmsbörsen 1998 gick endast 1 047 980 

optionskontrakt till lösen (det vill säga ca 5 procent) och av dessa löstes endast 120 596 stycken i 

förtid. Detta utgjorde endast 0,5 procent av alla omsatta aktieoptioner på Stockholmsbörsen 

19989. Icke desto mindre är det av intresse hur marknaden faktiskt värderar dessa optioner och 

hur väl marknaden prognostiserar den faktiska volatiliteten. 

 

3.3 BLACK-SCHOLES VÄRDERINGSMODELL10 

 
Den mest accepterade modellen för optionsvärdering är Black-Scholes. Modellen har en sluten 

analytisk lösning som bygger på ett arbitrageresonemang och är formulerad för värdering av 

europeiska optioner där underliggande instrument inte har någon direkt-avkastning. Det finns 

dock en version av modellen, utformad av Merton, som kan hantera direktavkastning. Eftersom 

vår studie baseras på amerikanska optioner är det denna modell vi använder. För att beräkna 

nuvärdet av de diskreta utdelningarna under optionens löptid, (PVDiv) så diskonterar man dessa 

för dagen för ex-utdelningen och summerar dessa för löptiden på optionen.  

 

                                                            ∑
=

−=
n

i

tr
i

iieDPVDiv
1

                   (2) 

 

där ( iD ) är kontantutdelningen, ( it ) är tiden till ex-utdelningen från värderingstillfället, ( ir ) är 

räntan som korresponderar tiden till ex-utdelningen, (n) är antalet utdelningar under optionens 

                                                      
   9 Engström M. (2002) 
   10 Hull J C. (1993) 
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löptid. Eftersom utdelningarna i Sverige endast sker en gång per år, så är det i princip endast en 

utdelning som skall diskonteras. Det implicerade priset för varje aktieoptions blir därför 

 

                                                         rTePVDivSF )( −=                   (3) 

 

där T är tiden till lösen för optionen. Priset för optionen på lösen är enkelt uttryckt priset idag på 

aktien minus nuvärdet på utdelningen diskonterat med den riskfria räntan. Nedan illustreras 

värderingen av en köpoption matematiskt: 

 

                                               ( ) )()( 21 dNXedNPVDivSc rt ×−×−= −                                         (4) 

 

                                                 
( )( )

t
trXPVDivSd

σ
σ ×++−

=
)(/ln 2

1                                           (5) 

 

                                                                     d d t2 1= − σ                                                                  (6) 

 

där (c) är priset på optionen, (t) är optionens återstående löptid som andel av ett år, (r) är den 

riskfria räntan med kontinuerlig kapitalisering och samma löptid som optionen, (S) är priset på 

det underliggande instrumentet, (PVDiv) är nuvärdet av utdelningen i kronor, (X) är optionens 

lösenpris och (σ) är den förväntade volatiliteten hos underliggande instrument under optionens 

löptid. 

 

Bakom Black-Scholes värderingsmodell finns följande antaganden11: 

 

  Den underliggande tillgångens avkastning är lognormalt fördelad med konstant      

  förväntad drift och varians 

 Inga skatter eller transaktionskostnader existerar 

 Alla värdepapper är perfekt delbara 

 Inga arbitragemöjligheter existerar på marknaden 

 Det finns kontinuerlig handel i den underliggande tillgången 

 Möjlighet till både in- och utlåning finns till den riskfria räntan 

 Den riskfria räntan är konstant under optionens löptid 

                                                      
   11 Black F. & Scholes M. (1973) 
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3.3.1 BLACK-SCHOLES BEGRÄNSNINGAR 

 
Många av dessa antaganden är uppenbart orimliga. Mycket av den kritik som riktas mot modellen 

grundar sig på just detta. Ett annat problem med modellen är att den framtida volatiliteten i den 

underliggande tillgången måste skattas. För detta finns ingen självklar modell. Vanligen används 

modeller som på något sätt bygger på historisk volatilitet.  Även om historisk volatilitet i vissa 

studier visats ha en viss prediktionsförmåga, kvarstår dock faktumet att även om man använder 

en modell av någon form är skattningen relativt osäker.  

 

Utdelningar ignoreras av den klassiska Black-Scholes modellen, men det finns ett antal variationer 

av modellen, som kan hantera utdelningar, såväl diskreta som kontinuerliga. Exempel på dessa är 

Black 7612 samt Mertons vidareutveckling. Förutom dessa variationer, så har Black-Scholes en 

stor begränsning: den kan inte korrekt prissätta amerikanska optioner med tidig inlösen eftersom 

den enbart beräknar optionens värde vid en tidpunkt – lösendagen. Den tar därför inte hänsyn till 

tillfällen när det skulle kunna löna sig att utnyttja den tidiga lösenrätten av en amerikansk option. 

Eftersom praktiskt taget alla börser i världen använder sig av amerikanska optioner till skillnad 

från europeiska optioner, så är det en signifikant begränsning. Undantaget är när det handlar om 

en amerikansk köpoption som inte betalar utdelning under optionens livstid. Då är köpoptionen 

alltid lika mycket värd som sin europeiska motsvarighet eftersom det inte finns någon fördel att 

utnyttja den tidiga inlösenrätten. Utöver de ovan nämnda begränsningarna, så klarar Mertons 

variant även av möjligheten till tidig inlösen. 

 

3.3.2 BLACK-SCHOLES FÖRDELAR 

 
De fördelar som finns hos modellen är framför allt att den är lättanvänd, och tillåter snabba 

beräkningar på ett väldigt stort antal optionspriser, och relativt andra modeller - lättförståelig. 

Lättheten med vilken modellen kan användas är ett resultat av att den har en analytisk lösning, 

medan många andra modeller är matematiskt avancerade och svårförståeliga.   

 

3.4 COX-ROSS-RUBINSTEIN13 

 
Modellen som även kallas för binomialmodellen utvecklades 1979 av John Cox, Stephen Ross 

och Mark Rubinstein och är en numerisk metod för att värdera optioner. Till skillnad från Black-

Scholes modell kan Cox-Ross-Rubinstein alltid räkna ut värdet på optioner, även om optionen 
                                                      
   12 Black F. (1975) 
   13 Cox, J C., Ross, S A., Rubinstein, M. (1979) 
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kan lösas i förtid och även om den underliggande aktien betalar utdelning. Den baseras i grunden 

på att aktien bara kan röra sig till två olika nivåer, och att det inte finns några möjligheter till 

arbitrage, det existerar en perfekt marknad samt att investerarna antas vara riskaverta och 

rationella.  

 

Över mätperioden som man värderar optionen, så låter man priset på den underliggande aktien 

att gå antingen upp (u) eller ner (d). Denna prisrörelse antar man rör sig vid vissa diskreta 

tillfällen, efter en binomialfördelning över de olika priserna som aktien kan anta, därav namnet 

binomialmodellen. Vid varje sådant tillfälle kan den underliggande aktien anta två värden. Dessa 

två värden är beroende på värdet i perioden innan. Efter fler perioder bildas det ett träd av 

möjliga underliggande aktiepriser. Trädet utökas med två grenar för varje beräkningssteg som 

innebär ett steg framåt i tiden. Konsekvent multiplicerar vi med (u) för att få det högre priset och 

(d) för att få det lägre priset. Att förutsätta endast två utfall kan synas en alltför stark förenkling 

av verkligheten. Dock kan man genom att utöka antal perioder (T) i den totala tidsrymden uppnå 

tillförlitliga resultat. Så småningom utvecklar sig detta till ett träd av priser (se figur 1).  

 

Tekniken bygger sedan på att man vid varje ändpunkt avgör priset på optionen, och för 

amerikanska optioner också ta hänsyn till förtida inlösen. Efter optionspriserna som används för 

att nå en avkastning motsvarande den riskfria räntan, vid varje tidpunkt i trädet, så arbetar man 

sig från lösendagen till dagen för värderingen (delta hedge approach). Utdelning läggs in i 

tidsperioden ( Divt ) och priset erhålls på toppen av trädet. Först subtraherar man aktiepriset med 

nuvärdet av alla utdelningar under löptiden. Det nya priset blir därmed S* = S – PVDiv (före 

utdelningarna) och S* = S (efter utdelningarna), där (Div) är en framtida utdelning och PVDiv 

står för nuvärdet av denna. Därefter bygger man trädet med aktiepriset, S = S* + PVDiv. Före 

första utdelningen motsvarar alltså priserna i noderna det reducerade aktiepriset. 
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            Tidsrymd (T)

S

Su

Sd

Sd2

Su2

Sd3

Sd4

Su3

Su4

Sd2

S

Su2

Su

Sd

S

Tid t=0                       t=1                       t=2           (ex-div) t+h                          t=4

Figur 1: Binomialträd för t = 4 samt ex-Div för diskret utdelning 

 

Värdet vid varje nod kan därför skrivas som: 

 

                                                        ( ) hrh
t

u
t eDiveSS σ−=                                                      (7) 

                                                        ( ) hrh
t

d
t eDiveSS σ−−=                                                    (8) 

 

där ( u
tS ) är värdet vid en uppgång, ( d

tS ) är värdet vid en nedgång, (σ) är volatilitet på årsbasis, 

(Div) är utdelningen, (t) är deltider av T och (h) är tidpunkten för utdelningen i perioden. 

Eftersom optionens värde vid lösendagen är antingen noll eller sitt realvärde, så kan optionens 

initiala värde bestämmas genom att addera alla möjliga värden optionen kan få vid lösen gånger 

sannolikheten för varje värde. Denna binomiala ansats låter oss inte bara beräkna det totala 

värdet på en option tills den förfaller, utan den låter oss också beräkna värdet på optionen vid 

varje tidpunkt. Detta implicerar att den klarar av att beräkna värdet på amerikanska optioner. För 

amerikanska köpoptioner, så måste man ta hänsyn till förtida inlösen. Rent arbitragemässigt, så 
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antar man värdet på optionen (C) måste vara mindre än spotpriset (S) men mer än köpoptionens 

lösenpris max [0, S – X] och också mer än sitt nuvärde max [0, S*– Xrt]. Sammanfattningsvis: 

 

                                                     [ ]tXrSXSCS −−≥≥ *,,0max                                                   (9) 

 

där (S) är spotpriset, (S*) är spotpriset minus nuvärdet av utdelningen, (X) är lösenpriset, (t) är 

löptiden, (r) är riskfri ränta, och (Div) är utdelningen. Hela trädet sammanfattas algebraiskt nedan 

med n antal noder. 

 

                                      ( ) ( ) [ ]∑
−

−− −−=
n

j

jnjjnj
n

j
XSDivuppC

0
,0max1                                 (10) 

 

Termen pj (1-p)n-j anger sannolikheten för n uppgångar och n-j nedgångar. Antalet sätt anges av 

binomialkoefficienten: 

 

Multiplicerar vi sedan antalet sätt gånger sannolikheterna för respektive utfall, så erhåller vi 

följande formel: 

 

När en tidig inlösen är funnen, så förväntas det att optionsinnehavaren utnyttjar sin rätt till 

inlösen, och optionspriset kan justeras till sitt realvärde vid den tidpunkten. Detta läggs in i 

beräkningarna i trädet högre och högre upp i trädet. För att effektivt utnyttja Cox-Ross-

Rubinstein modellen, så antar man att priset på aktien till lösendagen approximerar en 

normalfördelning. För att uppnå det, så krävs det att man delar upp tidsrymden i mindre s.k. 

deltider ∆t med samma längd. Det idealiska är att man delar upp tiden i så många tidsperioder 

som möjligt eftersom binomialfördelningen, när man räknar med tillräckligt många deltider, 

kommer att approximera en normalfördelning. 

 

 

( ))!!
!
jnj

nn

j −
=
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n

j
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 1

(11)

(12)
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3.4.1 COX-ROSS-RUBINSTEINS NACKDELAR 

 
Modellens främsta nackdel är den relativt långa tid den kräver för att tillhandahålla sina resultat. 

Den duger för runt ett dussintals beräkningar åt gången. Men även med vår tids högpresterande 

datorer, så är det fortfarande inte ett praktiskt alternativ när man behöver beräkna tusentals priser 

som underlag till den dagliga handeln på världens derivatmarknader. 

 

3.4.2 COX-ROSS-RUBINSTEINS FÖRDELAR 

 
Den stora fördelen Cox-Ross-Rubinstein har över Black-Scholes är att den kan användas till att 

korrekt prissätta både amerikanska och europeiska optioner. Det eftersom Cox-Ross-Rubinstein 

har möjligheten att kontrollera vid varje tidpunkt av optionens livslängd (varje steg i trädet) för 

möjligheten att lösa in optionen i förtid vid utdelningar. Cox-Ross-Rubinstein löser praktiskt 

taget samma ekvation, med ett numeriskt tillvägagångssätt, som Black-Scholes gör på ett 

analytiskt sätt och samtidigt tillhandahåller möjligheter längs vägen att undersöka möjligheten till 

tidig inlösen för amerikanska optioner. Grundegenskaperna i värderingen kan också klart visas 

utan avancerad matematik.  

 

3.5 IMPLICERAD VOLATILITET 

 
Begreppet implicerad volatilitet används flitigt av både teoretiker och praktiker inom det 

finansiella området. Egentligen är den implicerade volatiliteten den förväntade konstanta 

volatiliteten under optionen återstående löptid. Det innebär att man kan tolka14 kvadraten av den 

implicerade volatiliteten som den genomsnittliga förväntade variansen under optionens 

återstående löptid. Implicerade volatiliteten kan inte lösas ut analytiskt från Black-Scholes 

värderingsmodell men det finns ett antal numeriska metoder som kan användas för att lösa ut 

den implicerade standardavvikelsen. Ett exempel på en numerisk metod är att använda sig av 

Newton-Raphsons metod15. 

 

 

 

 

 

                                                      
   14 Hull & White (1987) 
   15 Natenberg S. (1988) 
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4. DATA & METOD 

 

4.1 AVGRÄNSNINGAR 
 

Vi använder oss av i den här studien av två värderings modeller: Black-Scholes och Cox-Ross-

Rubinstein. Studien omfattar svenska aktieoptioner och enbart köpoptioner. Optioner på sex 

svenska aktier används i studien. Tidsperioden som studeras är 1997-01-02 till 1999-02-26. I 

studien jämför vi den implicerade volatiliteten, observerad genom de två ovan nämnda 

modellerna, med den realiserade volatiliteten. Vi undersöker om den implicerade volatiliteten har 

något prediktionsvärde på den realiserade volatiliteten. 

 

4.2 KÄLLOR 

 
Vi använder oss av optionsprisdata från Stockholms Optionsmarknad databas (INFO). Dessa 

består av dagliga slutkurser för optioner och terminer. Vi har själva justerat för splitar och 

emissioner. Aktie- och räntedata har inhämtats från FINDATA16.  

 

4.3 TIDSPERIOD 

 

Vi använder köpoptioner på sex svenska aktier under perioden 1997-01-02 till 1999-02-26. Vi 

anser att det är viktigt att undersökningen sträcker sig över en relativt lång tidsperiod för att 

undvika att enskilda händelser eller tillfälliga marknadsförhållanden får för stor vikt i resultatet.  

 
4.4 AKTIEOPTIONER 

 
Köpoptionerna har valts ut uteslutande med likviditet som kriterium eftersom likviditeten på den 

svenska marknaden för aktieoptioner är något bristfällig. Optioner på följande företags aktier 

används: Astra, Ericsson, Nokia, SEB, Trelleborg och Volvo. Även när vi valt ut löptiden på 

optionerna har vi använt likviditet som kriterium. Vi har dock inte använt optioner med mindre 

än en vecka kvar till lösen. Detta beror på att optioner i denna period ofta har en onormalt17 hög 

volatilitet. I stort sett har dessa urvalskriterier inneburit att löptiderna ligger mellan två månader 

                                                      
   16 numera SIX AB 
   17 Björnsson, Råberg & Törnblom (1991) 
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och en vecka. Undersökningar18 har visat att det finns vissa biases i Black-Scholes modell om 

optioner som är out-of-money eller in-the-money används. Därför har vi valt att använda 

optioner som ligger så nära at-the-money som möjligt.  

 

4.5 RÄNTEDATA 

 
Den ränta som vi använder vid beräkningen av den implicerade volatiliteten som approximation 

för den riskfria ränta säljräntor för en, två eller tre månaders STIBOR beroende på vilken löptid 

varje option har.  

 

4.6 UTDELNING 

 

Data om utdelningar har hämtats från Reuters. Vi använder oss av diskreta utdelningar istället för 

kontinuerliga i våra beräkningsmodeller, eftersom vi genomgående använder oss av köpoptioner 

med en löptid mindre än ett år. Svenska företag betalar utdelning endast en gång om året, till 

skillnad mot exempelvis amerikanska företag där utdelning varje kvartal inte är ovanligt. 

Amerikanska köpoptioner på aktier som ger en kontinuerlig utdelning kommer att vara lite mer 

värd än deras europeiska motsvarigheter, men skillnaden mellan amerikanska och europeiska 

optioner är betydligt mindre än om utdelningarna är diskreta. För aktier som inte ger någon 

utdelning, så är priset på köpoptionen för en amerikansk option exakt densamma som för en 

europeisk option och modellerna konvergerar mot samma resultat.  

 

4.7 FELAKTIGHETER I DATAMATERIALET 

 

Det har funnits vissa felaktigheter i datamaterialet som vi varit tvungna att justera eller exkludera. 

Felaktigheterna består i att OM själva lägger in priser i optioner där det inte finns någon daglig 

handel, mera exakt föregående dags slutkurser. Dessa priser stämmer i vissa fall dåligt med 

marknadsbilden i övrigt eller är direkt felaktiga. De felaktiga priserna har ibland skapat skevheter i 

beräkningen av den implicerade volatiliteten. Vi har därför exkluderat alla optioner utan handel i 

resultatet. 

 

 

 
                                                      
   18 Black (1976), Merton (1976), Macbeth & Merville (1979), Hansson Hördahl & Nordén (1995), Åberg (1995) och 
Engström (2002) 
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4.8 IMPLICERAD VOLATILITET 

 

De modeller vi använder är som tidigare nämnts Black-Scholes och Cox-Ross-Rubinstein. För att 

räkna ut den implicerade volatiliteten från dessa modeller använder vi oss av iteration enligt 

Newton-Rapsons metod.  

 

4.8.1 NEWTON-RAPHSON 

 

Den implicerade volatiliteten (σ) som vi vill beräkna med Black-Scholes värderingsmodell löser vi 

ut iterativt. Denna metod bygger i princip på att man testar värden i en given modell mot ett givet 

svar. I vårt fall så använder vi oss av optionspriserna för att lösa ut volatiliteten som den okända 

variabeln. 

 

Om vi antar att Black-Scholes formeln prissätter optionerna korrekt, så kan vi uttrycka 

iterationen för (σ), givet (S), (PVDiv), (X), (t), (r) och löser ut (c): 

 

        ( ) ( ) ( ) tt
Xr
PVDivSxtxNXrxNPVDivSc t

t σσσ ½logdär  +







÷






 −

=−−−=
−

−     (13) 

 

Dock, ser vi att σ uppträder på flertalet platser i formeln. Således kan vi inte lösa ut σ explicit. 

Med det så menas att vi inte kan isolera σ på vänster sida av formeln. 

 

Genom att utnyttja Newton-Raphson tekniken så kan man iterera fram (σ), genom att pröva 

olika värden som för f(σ) ger ett värde så nära noll som möjligt. 

 

Nedanstående diagram åskådliggör detta grafiskt. Som man ser så har kurvan en positiv första 

och andra derivata. En sådan tangerar X-axeln endast en gång. Geometriskt, så är problemet att 

finna ett värde där f(σ) = 0. Man sätter den lika med σ* = σ. Därefter så antar man ett startvärde 

för (σ) som vi kallar (σ0). Vid varje prövning, så erhålls ett nytt värde för varje (σ), och slutligen 

erhålls ett värde då σn = σ*. 
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y = f(σ)
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  σ1    σ0  σ2   

f (σ2)

f (σ0)

f (σ1)

 
Figur 2: Newton-Raphsons metod 

 

Dessa beräkningar har gjorts i Excel och vi har använt oss av en noggranhetsnivå på 0,0001 med 

max 100 itereringar. Denna toleransnivå har använts efter tester där vi funnit att ytterligare 

noggrannhet och utökat antal itereringar inte ger betydande bättre resultat. Istället har riktmärket 

varit att konsekvent testa mot Cox-Ross-Rubinstein med motsvarande noggranhetsnivå. 

 

4.8.2 IMPLICERAD COX-ROSS-RUBINSTEIN 

 

Vi använder oss illustrativt av binomialträdet i figur 1 med 100 steg, från n till n + 1 där vi startar 

med våra initialvärden i form av spotpriset, lösenpriset, lösentiden, riskfria räntan samt 

utdelningen. Alla nodpriser och övergångssannolikheterna fram till n och lösentiden är kända 

variabler. För att lösa ut volatiliteten, så måste man känna till nodpriserna vi n + 1 nivån och 

lösentiden (tn+1) samt övergångssannolikheten för att röra sig från n till n + 1. P.g.a. trädets 

konstruktion så kommer det att bli 2n+1 okända parametrar som kommer att utgöra 

sannolikheter för respektive nod. Där den implicerade volatiliteten i binomialträd består av det 

initiala aktiepriset (So) och volatiliteten (σ0), tiden för utdelningen ( Divt ), ( Divt2 ) noder vid tiden 

för utdelningen där ( Divt ) sträcker sig över värden från 1 till (T – 1), och ( T2 ) deltidsnoder kring 

tidsrymden (T). Utdelningarna diskonteras till nuvärdet för (T) i modellen. Amerikanska optioner 

kan lösas in i förtid, vilket kan inträffa under vilken tid som helst under optionens livslängd. I 
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praktiken, löser man bara in optionen precis före aktiens utdelning. I modellen använder vi oss av 

stegen i vår modell från 1 till ( Divt ) som steg 1 i modellen, och tidsstegen från ( Divt ) till lösen (T) 

som steg 2 i vår modell. Vår modell programmerades i Excel iterativt med goal-seek funktionen 

och vi använder oss av T = 100 steg. Majoriteten av våra aktieoptioner har en löptid mindre än < 

6 månader, och T = 100 steg gav väl tillförlitliga resultat samt att vi inte fick betydande bättre 

resultat med flera steg. Förändringen för steg > 100 låg på samma decimal som för Black-

Scholes, nämligen på 0,0001 nivån.  

 

4.9 REALISERAD VOLATILITET 

 
Den realiserade volatiliteten beräknar vi som standardavvikelsen av de logaritmerade 

dagsavkastningarna på årsbasis. Tidsperioden för denna beräkning är från den aktuella dagen till 

den återstående löptiden, beräknat på årsbasis. Formeln för att beräkna den realiserade 

volatiliteten på dagliga observationer har följande utseende: 
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−
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                                                (14) 

 

där (σR) är den realiserade volatiliteten i avkastningen under perioden, (N) är antalet 

observationer, ( tγ ) är avkastningen i aktien dag t, ( tγ ) är medelavkastningen för tillgången under 

perioden t = 1 till t = N. 

 

Avkastningen för en dag beräknas som: 
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där ( tS ) är priset på tillgången vid slutet av dag (t). Medelavkastningen beräknas som: 
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Eftersom vi beräknar volatiliteten på årsbasis i våra modeller, så måste den realiserade omvandlas 

till årstakt. Detta görs med följande formel: 

 

                                                                    250ˆ ×= Rσσ                                                               (17) 

 

där 250 motsvarar antalet handelsdagar på ett år. (σ̂ ) benämns den realiserade volatiliteten på 

årsbasis. 

 

4.10 PREDIKTION 

 
För att bestämma prediktionsvärdet hos den implicerade volatiliteten använder vi en linjär 

regression med den implicerade volatiliteten som oberoende variabel och den realiserade 

volatiliteten som beroende variabel. Regressionsekvationen ser ut som följer: 

 

                                                         ttIMtR εβσασ ++= ,,                                                    (18)    

                                                               ttt ερεε += −1                                                          (19) 

 

där (σR) är den realiserade volatiliteten, (σIM) är den implicerade volatiliteten, (β) är lutningen, (α) 

är interceptet och (ε) är residualen. För att en modell skall ge en bra beskrivning av serien, så bör 

det inte vara någon systematik i residualerna. Ett bra sätt att undersöka om det finns någon 

underliggande struktur i residualerna är att studera de grafiskt. Då blir det relativt enkelt att 

upptäcka om det exempelvis är en ökande varians med tiden, men det finns dock andra symtom 

som inte syns. Därför använder man diagnostiska test för att statistiskt pröva om modellen håller. 

Två test som är vanliga i tidsserieanalys är Akaikes19 informationskriteriet (AIC) och Schwarz20 

Bayes informationskriteriet (BIC). Dessa test kan användas för att av ett urval av modeller med 

olika antal skattade parametrar bestämma den som är mest lämplig. Den modellen som anses vara 

mest lämplig är den med det lägsta värdet på AIC och BIC. Dessa kriteria bygger på det 

statistiska måttet 2-loglikelihood och antalet parametrar som skattas. Då det är en tidsserie som 

skattas finns det risk för att autokorrelation förekommer. Det skulle i så fall innebära att OLS 

estimatorerna blir förväntningsriktiga, konsistenta, men inte effektiva. Autokorrelation kan bero 

på trögheter i form av att de förklarande variablerna har fördröjd effekt på den beroende 

variabeln, exkluderade variabler eller att modellen har en felaktig funktionsform. Om det visar sig 

                                                      
   19 Akaike H. (1970) 
   20 Schwarz G. (1978) 
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att det förekommer autokorrelation kommer modellen dels att skattas med Newey-West´s21 

korrigerade standardfel och dels med en autoregressiv struktur på feltermerna. 

 

4.11 HYPOTESER 

 

Fyra olika tester kommer att utföras vilket innebär att vi använder fem hypoteser. Det första 

testet är baserat på implicerad volatilitet från Black-Scholes och realiserad volatilitet. Noll 

hypotesen i testet är att den implicerade och den realiserade volatiliteten är lika. Mer formellt: 

 

h0  : σB&S = σR 

h1  : σB&S ≠σR 

 

där (σB&S) är den implicerade volatiliteten från Black-Scholes, (σR) är den realiserade volatiliteten. 

 

Nästa test baseras på den implicerade volatiliteten från Cox-Ross-Rubinstein och den realiserade 

volatiliteten. Även här är nollhypotesen att implicerad och realiserad volatilitet är lika.  

 

h0  : σBin = σR 

h1  : σBin ≠σR 

 

där (σBin) är den implicerade volatiliteten från Cox-Ross-Rubinstein. 

 

I det tredje testet använder vi den implicerade volatiliteten från Black-Scholes och Cox-Ross-

Rubinstein. Nollhypotesen är att dessa är lika stora. 

 

h0  : σB&S = σBin 

h1  : σB&S ≠σBin 

 

Hypoteserna för vårt fjärde test, regressionen, är att α är lika med noll och β lika med noll 

 

h0 : α = 0 , β = 0 

h1 : α ≠ 0 , β = 1 

                                                      
   21 Se Newey N. West K. (1987) 
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4.12 TESTMETODER22 

 

Vi kommer att göra två typer av test, ett icke-parametriskt och ett parametriskt test. Dessa tester 

är Sign-test och T-test. Anledningen till att vi gör olika typer av test på samma data är att ett icke-

parametriskt test inte kräver något antagande om vilken fördelning våra data har. Eftersom vi är 

intresserade av skillnaderna i dataserierna oavsett åt vilket håll de uppkommer har vi valt att göra 

båda testen dubbelsidiga.  

 

4.12.1 Sign-test 

 

Vi använde Sign-test för att undersöka om medianen för skillnaden mellan respektive volatiliteter 

är lika med noll, alltså: 

 

h0  : σi - σj = 0 

h1  : σi - σj ≠ 0 

 

Sign-test är ett icke-parametriskt test vilket innebär att inget antagande av datamaterialets 

fördelning behöver göras vilket. Det faktum att Sign-test undersöker datamaterialets median gör 

även att testet blir mindre känsligt för extremvärden än test som baserar sig på datamaterialets 

medelvärde. 

 

Testet bygger på att 50 % av ett datamaterial per definition ligger över medianen och 50 % ligger 

under. Detta innebär att sannolikheten för att ett slumpmässigt valt tal ligger över medianen är 50 

% (vilket ju även innebär 50 % sannolikhet att talet ligger under medianen). Resonemanget ger 

testet följande formel: 

 

                                                                   Z p p
p q n

=
− *
* * /

                                                               (20) 

 

där (p) är sannolikheten att en slumpmässigt vald observation ligger över datamaterialets median, 

(p*) är väntevärdet för (p), (q*) är väntevärdet för sannolikheten att en slumpmässigt vald 

observation ligger under medianen och (n) antalet observationer. 

                                                      
   22 Lee C F. (1993) 
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4.12.2 t-test 

 

Samma hypoteser gäller för t-testet som för Sign-testet dock finns den skillnaden att t-testet 

undersöker datamaterialets medelvärde istället för medianen. t-test är ett parametriskt test som 

kräver att datamaterialet är normalfördelat. Normalfördelningsantagandet är i det här fallet 

tveksamt men vi vill ändå använda t-testet som ett alternativ till Sign-testet. 

 

Matematiskt ser t-testet ut på följande sätt: 

             

                                                                         
n

Xt
/σ
µ−

=                                                                   (21) 

 

där (X ) är datamaterialets medelvärde, (µ) är väntevärde för (X ), (σ) är datamaterialets 

standardavvikelse och (n) är antalet observationer. 

 

4.12.3 Autokorrelation 

 
För att testa för icke-autokorrelation används vanligen Durbin-Watson´s23 test som testar för 

autokorrelation av första ordningen, enligt nedanstående formel, där (ε) är en residual från 

regressionen. 

 

                                                               

∑

∑
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+=
−
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t

T

kt
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1

2

1

ε

εε
                                                         (22) 

 

Autokorrelation innebär att residualerna bildar icke slumpmässiga mönster runt regressions-

linjen. Om dessa är systematiska, antingen över eller under regressionslinjen är auto-korrelationen 

positiv. Negativ autokorrelation innebär att ett positivt värde på en slumpterm följs av ett 

negativt på den nästkommande slumptermen. Detta pågår då i ett systematiskt mönster. Under 

nollhypotesen antas ingen autokorrelation förekomma om värdet ligger nära 2, om värdet ligger 

nära 0 förkastas nollhypotesen till förmån för antagandet om en positiv autokorrelation, om 

värdet ligger runt 4 förkastas nollhypotesen till förmån för negativ autokorrelation. Durbin-

                                                      
   23 Lee C F. (1993) 
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Watson´s används dock enbart för att testa för autokorrelation av första graden (k = 1). Om man 

vill testa för autokorrelation av en högre ordning (k > 1) kan Ljung-Box Q-test24 användas. 

Ljung-Box testets s.k. QLB-statistika testar om summan av autokorrelationskoefficienterna är 

signifikanta. QLB -statistikan beräknas som: 

 

                                                      ( )∑
= −

+=
p

j

j
LB jT

r
TTQ

1

2

)2(                                               (23) 

 

där T är antalet observationer och (rj) är den j:te autokorrelationskoefficienten. Under noll-

hypotesen är QLB  χ²-fördelad med (p) frihetsgrader. 

 

 

 

5. RESULTAT 

 

I det här avsnittet redovisas resultaten av våra test. Detta inleds med en tabell som beskriver den 

implicerade volatiliteten från båda modellerna, den realiserade volatiliteten samt några olika mått 

för att beskriva dessa. De implicerade och realiserade volatiliteterna beskrivs sedan i ett diagram. 

Därefter följer en tabell som beskriver differenserna mellan de olika volatiliteterna, detta följs av 

signifikanstest enligt hypoteserna ovan och slutligen två tabeller som beskriver resultaten från 

regressionen.  

 

5.1 DESKRIPTIV STATISTIK 

 

Våra data inkluderar totalt 3146 dagar för samtliga optioner över en tidsperiod på 2 år, vilket 

innebär ett snitt på 524 dagar per option. Kolumnerna i tabell 1 nedan illustrerar varsin dataserie, 

den kolumn som benämns ”medel” är likviktat aritmetiskt medelvärde från de sex undersökta 

aktieoptionerna. Rad 1 är medianen av den implicerade volatiliteten från Black-Scholes, rad 2 är 

medelvärdet av densamma och rad 3 och 4 är variansen samt standardavvikelsen. Nästa fyra 

rader, rad 5, 6, 7 och 8, är motsvarande för Cox-Ross-Rubinstein och rad 9, 10, 11 och 12 följer 

även de samma mönster för den realiserade volatiliteten. 

 

                                                      
   24 Ljung G.  Box G. (1978) 



 28

Tabell 1: Median, medelvärde och standardavvikelse för aktieoptioner

Astra Ericsson Nokia SEB Trelleborg Volvo Medel
Aktieoption

Black-Scholes
Median 0,4959 0,4303 0,4576 0,3861 0,3776 0,3506 0,4164
Medelvärde 0,4999 0,4750 0,4860 0,4258 0,4135 0,3862 0,4477
Varians 0,0078 0,0205 0,0118 0,0133 0,0113 0,0133 0,0130
Standardavv. 0,0885 0,1433 0,1088 0,1155 0,1062 0,1155 0,1130
Antal 522 524 512 531 530 527 524,3

Cox-Ross-Rubinstein
Median 0,4967 0,4296 0,4569 0,3847 0,3751 0,3369 0,4133
Medelvärde 0,4995 0,4735 0,4839 0,4254 0,4116 0,3809 0,4458
Varians 0,0078 0,0208 0,0120 0,0134 0,0117 0,0134 0,0132
Standardavv. 0,0883 0,1442 0,1096 0,1156 0,1083 0,1157 0,1136
Antal 522 524 512 531 530 527 524,3

Realiserad Volatilitet
Median 0,3368 0,5887 0,4033 0,3499 0,3235 0,3305 0,3888
Medelvärde 0,3553 0,5404 0,4501 0,3650 0,3367 0,3422 0,3983
Varians 0,0092 0,0458 0,0252 0,0143 0,0128 0,0095 0,0195
Standardavv. 0,0960 0,2141 0,1587 0,1196 0,1256 0,0976 0,1353
Antal 522 524 512 531 530 527 524,3

 
Tabellen visar att medianen i samtliga fall är högre med Black-Scholes modell än med Cox-Ross-

Rubinstein och den realiserade volatilitetens median i samtliga fall utom för Ericsson. 

Medelvärdet visar en liknande fördelning. I samtliga fall utom är medelvärdet högre med Black-

Scholes modell än med Cox-Ross-Rubinstein. För den realiserade volatiliteten är även 

medelvärdet lägre än de två modellerna i samtliga fall utom för Ericsson. Vad gäller 

standardavvikelsen är det bara Black-Scholes för Trelleborg som är högre än den realiserade 

volatiliteten, i samtliga övriga fall har den realiserade volatiliteten än högre standardavvikelse än 

de två modellerna. Diagram 1 nedan visar de implicerade volatiliteterna från Black-Scholes och 

Cox-Ross-Rubinstein samt den realiserade volatiliteten för den kolumn som i tabell 1 ovan 

benämns medel. Detta diagram samt diagram för samtliga dataserier finns i appendix. 
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                                                                    Diagram 1: Medel
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I diagram 1 kan observeras att de implicerade volatiliteterna från Black-Scholes respektive Cox-

Ross-Rubinstein följer varandra väl samt att den förstnämnda är något högre. Dessa båda och 

den realiserade volatiliteten tycks inte följa varandra lika väl, dock ser det ut som att de 

implicerade volatiliteterna i genomsnitt ligger över den realiserade. Tabell 2 beskriver median, 

medelvärde och standardavvikelse för differenserna mellan de olika volatiliteterna på den 

dataserie som benämns ”medel”. 
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Tabell 2: Median, Medelvärde och Standardavvikelse för differenser

Black-Scholes Cox-Ross-Rubinstein Realiserad Vol.

Black-Scholes
Median 0,0030 0,0276
Medelvärde 0,0019 0,0494
Standardavv. -0,0007 -0,0223

Cox-Ross-Rubinstein
Median -0,0030 0,0245
Medelvärde -0,0019 0,0475
Standardavv. 0,0007 -0,0216

Realiserad Volatilitet
Median -0,0276 -0,0245
Medelvärde -0,0494 -0,0475
Standardavv. 0,0223 0,0216

 
 

Tabellen visar att det finns en betydligt mindre skillnad mellan de två implicerade volatiliteterna 

än det gör mellan någon av dessa och realiserad volatilitet. Den visar även att den implicerade 

volatiliteten från Black-Scholes har högre medelvärde och median samt större spridning än 

motsvarande från Cox-Ross-Rubinstein. Den realiserade volatiliteten har en lägre median än de 

båda modellerna men högre medelvärde och standardavvikelse. 

 
5.2 SIGNIFIKANSTEST 

 

I tabell 3 nedan visas resultaten av testen då den implicerade volatiliteten från Black-Scholes 

jämfördes med den realiserade volatiliteten. Kolumn 1 beskriver vilka optioner respektive aktier 

som användes och kolumn 2 och 3 visar resultaten från Sign-test respektive t-test, samma 

upplägg kommer även att användas i tabell 3 och 4. 
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Tabell 3: Black-Scholes vs Realiserad Volatilitet

Aktieoption Astra Ericsson Nokia SEB Trelleborg Volvo Medel

Sign-test 11,89a 3,73a 4,62a 8,45a 11,55a 8,37a 8,10a

t-test 17,26a (-)5,94a 4,11a 12,15a 14,72a 9,81a 8,68a

a Signifikant på 1%
b Signifikant på 5%
c Signifikant på 10%

 
 

I tabell 3 visas att t-testen ger en signifikant skillnad på 1 % -nivån för samtliga dataserier. Sign-

testet visar ett liknande resultat, dock med skillnaden att Ericsson inte uppvisar någon signifikans 

på 1 % -nivån men gör det på 5 % -nivån. Vad gäller Ericsson indikerar t-testet att Black-Scholes 

implicerar en lägre volatilitet än den realiserade, detta är signifikant på 1 % -nivån för Ericsson. 

Sign-testet indikerar det motsatta och är signifikant på 1 % -nivån för Ericsson. Tabell 4 visar 

resultaten från testen som jämförde implicerad volatilitet från Cox-Ross-Rubinstein med den 

realiserade volatiliteten.  

 

Tabell 4: Cox-Ross-Rubinstein vs Realiserad Volatilitet

Aktieoption Astra Ericsson Nokia SEB Trelleborg Volvo Medel

Sign-test 11,76a 3,73a 4,62a 8,62a 11,19a 8,20a 8,02a

t-test 17,19a (-)6,10a 3,92a 12,08a 14,34a 8,46a 8,31a

a Signifikant på 1%
b Signifikant på 5%
c Signifikant på 10%

 
 

Tabellen visar att nollhypotesen kan förkastas på 1 % -nivån för samtliga dataserier utom för 

Ericsson och Nokia. Ericsson visar signifikans på 5 % -nivån med Sign-testet test men uppvisar 

signifikans på t-testet på 1 % -nivån. Nokia visar signifikans på 1 % -nivån för Sign-testet men är 

bara signifikant på 5 % - nivån för t-testet. T-testet för Ericsson visar att även Cox-Ross-

Rubinstein implicerar en lägre volatilitet än den reliserade vilket är signifikant på 1 % -nivån. 
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Sign-testet för nämnda dataserie indikerar det omvända och är signifikant på 5 % -nivån. Tabell 5 

visar resultaten då den implicerade volatiliteten från Black-Scholes jämfördes med den 

implicerade volatiliteten från Cox-Ross-Rubinstein.  

 

Tabell 5: Black-Scholes vs Cox-Ross-Rubinstein

Aktieoption Astra Ericsson Nokia SEB Trelleborg Volvo Medel

Sign-test 6,19a 6,95a 8,55a 10,44a 8,07a 10,83a 8,50a

t-test 7,15a 6,05a 5,73a 0,91 7,03a 9,78a 6,11a

a Signifikant på 1%
b Signifikant på 5%
c Signifikant på 10%

 
 

Nollhypotesen kan ännu en gång förkastas för de flesta dataserier. Undantagen är SEB där t-

testet inte visar någon signifikant skillnad medan Sign-testet visar signifikant skillnad på 1 % - 

nivån.  

 

5.3 REGRESSION 

 
Resultaten från regressionerna visas i tabell 6. Under Black-Scholes visas resultaten från 

regression mellan den implicerade volatiliteten från Black-Scholes och den realiserade 

volatiliteten. Under Cox-Ross-Rubinstein visas motsvarande resultat från regressionen mellan den 

implicerade volatiliteten från den modellen och den realiserade volatiliteten. I tabell 6 redovisas 

resultaten från skattningen av grundmodellen. Enligt initiala test visar Durbin-Watson´s test och 

Ljung-Box Q-statistika att det verkar finnas autokorrelation i residualerna. Standardfelen i 

grundmodellen är därför korrigerade med Newey-West. För att försöka avgöra vilken 

autoregressiv (AR) struktur på feltermen som ska användas studeras korrelogram (ACF) över 

residualerna från grundmodellen och resultaten från AIC och BIC. Efter att ha testat flera olika 

autokorrelationsstrukturer verkar en modell där feltermerna har en AR(1)-struktur reducera 

autokorrelationen mest. Vi testar också om kravet för icke-stationäritet för en AR(1) process är 

uppfyllt. Grafiskt (ej redovisad) kan vi se från ACF att den partiella autokorrelationen sjunker 

dramatiskt efter första ordningen för samtliga aktieoptioner, och Dickey-Fuller´s25 test för 

                                                      
   25 Dickey D. Fuller W. (1979) 
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enhetsrot visar att tidsserierna är stationära och pekar på att de följer en AR(1) process. Detta är 

signifikant på 1 % -nivån för samtliga aktieoptioner. 

 

Tabell 6: Regressionsanalys

Regressionsanalys - Black-Scholes

Skattad modell AR(1)1 Astra Ericsson Nokia SEB Trelleborg Volvo Medel

α 0,3678 0,6158 0,4587 0,3395 0,3454 0,332729 0,4100
t 8,4702a 5,1672a 3,4503a 10,5147a 11,7402a 8,8999a 8,0404
β -0,0195 0,0109 0,0243 0,0672 0,0641 0,013144 0,0267
t -0,4914 0,1210 1,2998c 1,5848c 2,6294a 0,6610 0,9674
R² Adj. 0,8106 0,9608 0,9753 0,8878 0,8691 0,9510 0,9091
ρ 0,0955 0,6831 0,5353 0,5277 0,4443 0,5359 0,4703
Akaike (AIC) -5,0404 -4,4713 -5,5315 -4,5812 -4,5512 -5,8214 -4,9995
Schwarz (BIC) -4,9974 -4,4212 -5,4871 -4,4712 -4,5214 -5,8054 -4,9506
Aug. Dickey-Fuller -6,2140 -5,7458 -6,1046 -9,0325 -8,7172 -9,3429 -7,5262
Ljung-Box (ρ) 0,0456 0,9038 0,2065 0,1136 0,1305 0,5089 0,3181
DW 2,1674 1,9376 1,9839 2,6939 1,5499 2,2971 2,1050
Antal 522 524 512 531 530 527 524,3

Regressionsanalys - Cox-Ross-Rubinstein

Skattad modell AR(1)1 Astra Ericsson Nokia SEB Trelleborg Volvo Medel

α 0,3659 0,6153 0,4569 0,3388 0,3430 0,331943 0,4086
t 8,3858a 5,2009a 3,4956a 10,5402a 11,7593a 8,9221a 8,0507
β -0,0133 0,0100 0,0274 0,0690 0,0699 0,015286 0,0297
t -0,6055 0,1133 1,3375c 1,6454b 2,9107a 0,75793 1,0251
R² Adj. 0,8123 0,9608 0,9753 0,8879 0,8691 0,9510 0,9094
ρ 0,0949 0,6868 0,5488 0,5285 0,4530 0,5170 0,4715
Akaike (AIC) -5,0398 -4,4712 -5,5313 -4,5864 -4,5545 -5,8225 -5,0009
Schwarz (BIC) -4,9712 -4,4210 -5,4782 -4,4722 -4,5215 -5,8041 -4,9447
Aug. Dickey-Fuller -6,2146 -5,7425 -6,1125 -9,0343 -8,7125 -9,3426 -7,5265
Ljung-Box (ρ) 0,0548 0,9099 0,1823 0,0986 0,1323 0,4488 0,3045
DW 2,1678 1,9374 1,9837 2,6958 1,5439 2,2956 2,1041
Antal 522 524 512 531 530 527 524,3

1 Standardfelen har justerats för med Newey-West metoden.
a Signifikant på 1%
b Signifikant på 5%
c Signifikant på 10%
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T-värdena visar att den första delen av hypotesen kan förkastas på 1 % -nivån, dvs. (α) är skilt 

från noll, för samtliga dataserier. Den andra delen av hypotesen, att (β) är lika med noll, kan bara 

förkastas för Trelleborg på 1 % -nivån, och Nokia och SEB på 10 % -nivån för Black-Scholes. 

För Cox-Ross-Rubinstein kan bara nollhypotesen att (β) är lika med noll förkastas för Trelleborg 

på 1 % -nivån, SEB på 5 % -nivån och Nokia på 10 % -nivån. Både förklaringsvärdena och 

korrelationskoefficienterna ovan uppvisar relativt stor spridning. Skillnaden mellan modellerna är 

små för alla dataserier, utom för Astra26 som påvisar påfallande dåligt samband. Ericsson och 

Volvo visar högre värden för Black-Scholes än för Cox-Ross-Rubinstein de övriga dataserierna 

visar det omvända, skillnaderna är dock försumbara. Förklaringsvärdet för AR(1)-strukturen 

ligger mellan 0,8106 - 0,9753 för Black-Scholes och mellan 0,8123 och 0,9753 för Cox-Ross-

Rubinstein. Medelvärdena för förklaringsvärdet ligger på 0,9091 respektive 0,9094. 

Korrelationskoefficienten är högre och ligger mellan 0,0955 - 0,6831 för Black-Scholes och 

mellan 0,0949 - 0,6868 för Cox-Ross.Rubinstein. Våra resultat med intercept övervägande över 

noll och med en koefficient om än marginellt skiljer sig från noll tyder på att den implicerade 

volatiliteten överestimerar den realiserade volatiliteten, vilket ju stämmer väl överens med 

resultaten från våra tester ovan. Det som vi kan se av tabell 6 är att vi inte får något resultat som 

tyder på autokorrelation i de berörda serierna och kan konstatera att vår skattade modell 

genererar tillfredsställande resultat.  

 

 

 

6. REFLEKTION & SLUTSATSER 

 
 
Den implicerade volatiliteten är den allmänt sett mest accepterade prediktorn för framtida 

realiserad volatilitet. Givet en effektiv marknad, så ska eventuella fel i dessa prediktioner vara 

relativt små. Tidigare undersökningar som gjorts på OMX-optioner har visat att 

prediktionsförmågan inte varit speciellt hög. Vi har i vår undersökning använt oss av aktie-

optioner för aktier som bildar en stor del av den aktiemassa som utgör OMX-index. Vid 

värderingen av amerikanska optioner, så har Cox-Ross-Rubinstein varit den modell som ansetts 

generera värden med störst tillförlitlighet, men varit alltför omfattande att kunna beräkna på ett 

praktiskt sätt. Flertalet modeller har därför utvecklats som approximationer till att värdera 

amerikanska optioner p.g.a. deras praktiska egenskaper, däribland Black-Scholes, Barone-Adesi 
                                                      
   26 Förklaringen kan ligga i att Astra och Zeneca under perioden förhandlade om ett sammangående, vilket skulle 
kunna förklara osäkerheten och de stora svängningarna i volatiliteten. 
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Whaley27. Black-Scholes är den modell som genererar minst tillfredsställande resultat eftersom 

den inte tar hänsyn till förtida inlösen. Dock är det den mest använda i branschen. Utvecklingen 

av dagens datorer har dock dramatiskt ökat prestandan. Datorerna idag har bättre kapacitet att på 

ett effektivt och tidssnålt sätt beräkna avancerade matematiska modeller, vilket har lett till att 

beräkningar som tidigare varit praktiskt svåra att genomföra nu är betydligt mera lätthanterliga. Vi 

har i vår undersökning använt Cox-Ross-Rubinstein och programmerat denna i Excel. De 

omfattande beräkningar som tidigare varit alltför tidskrävande tar nu inte nämnvärt mycket längre 

tid att beräkna än exempelvis Black-Scholes och Barone-Adesi Whaley. 

      

Det är dock viktigt att poängtera att oavsett vilken modell man än använder, så är tillförlitligheten 

hos modellen beroende minst lika mycket av variablerna som används i modellen, som den 

tekniska precisionen av modellen själv. Om man värderar en amerikansk option och använder sig 

av en felaktig volatilitet, felaktig ränta, felaktigt underliggande pris, så kommer värdena man 

erhåller från en modell som hanterar amerikanska eller europeiska att spela mindre roll. Vår 

studie har visat att oavsett vilken av Black-Scholes eller Cox-Ross-Rubinsteins modeller som 

användes, så är den implicerade volatiliteten generellt högre än den realiserade, vilket är 

signifikant på 1 % nivån. Detta innebär dock inte att samma resultat genereras av de båda 

modellerna; Black-Scholes implicerar en volatilitet som på 1 % nivån är signifikant högre än den 

som Cox-Ross-Rubinstein implicerar. Om man gör antagandet att både Black-Scholes och Cox-

Ross-Rubinstein perfekt beskriver en options prissättning, så kan skillnaden mellan de 

implicerade volatiliteterna ses som premien för förtida inlösen. Detta antagande stämmer dock 

sannolikt inte överens med verkligheten. Det har i tidigare studier t ex visats att Black-Scholes 

tenderar att ha vissa biases då optionen inte är at-the-money. Biases av detta slag gör att 

skillnaden i implicerad volatilitet mellan modellerna kan delas upp i två delar: premie för förtida 

inlösen och mätfel. Skillnaden mellan den implicerade och den realiserade volatiliteten bör inte 

vara utsatt för några större mätfel eftersom de modeller vi använder oss av även är de vanligast 

förekommande på marknaden.  

 

Nästa område vi studerat är om aktiemarknadens volatilitet kan prognostiseras med den 

implicerade volatiliteten från aktieoptioner. Våra resultat visar att det finns ett signifikant 

samband med relativt höga värden på korrelationskoefficient och förklaringsvärde. Testen av 

prediktionsförmåga visar även att den implicerade volatiliteten tenderar att överskatta 

volatiliteten. När vi beräknar den implicerade volatiliteten ur Black-Scholes och Cox-Ross-

                                                      
   27 Whaley R E. (1986) 
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Rubinstein, så gör vi antagandet att aktien för respektive option har normalfördelade 

logaritmerade dagsavkastningar. Empiriskt så vet vi att det inte stämmer, då avkastningen på de 

flesta aktiemarknader följer en fördelning med ”fetare svansar” än normalfördelningen.  

 

Ett annat intressant resultat är att standardavvikelsen för den realiserade volatiliteten är högre än 

standardavvikelsen för den implicerade volatiliteten från Black-Scholes och Cox-Ross-Rubinstein. 

En förklaring kan vara att när ny information tillförs marknaden som till exempel när ett bokslut 

offentliggörs, så kommer marknaden att förvänta sig en högre standardavvikelse under den 

återstående löptiden. Efter det att informationen blivit tillgänglig, så är det rimligt att anta att 

förväntningen om framtida volatiliteten sjunker. I vår undersökning så kommer en sådan dag att 

uppvisa en minskning av den implicerade volatiliteten medan den realiserade fortfarande 

innehåller tidpunkten för informationens offentliggörande och således kommer att vara högre. 

Dock anser vi inte felkällan vara särskilt kraftig för att få en avgörande påverkan på våra resultat. 

 

 Vi finner det även rimligt att anta att det finns ett antal störande effekter som kan tänkas påverka 

resultatet, exempelvis likviditetsaspekten och marknadstekniska orsaker28 som kan inverka på 

prediktionsvärdet. Flertalet optioner på den svenska marknaden uppvisar nämligen påfallande 

dålig likviditet, vilket inte gör våra resultat direkt överförbara på dessa optioner. När det finns 

utdelning på den underliggande aktien, så kan det vara optimalt att utnyttja rätten till inlösen 

precis före utdelningen. I fallet med amerikanska optioner, så kan den vara värd betydligt mera än 

en europeisk köpoption, speciellt om ex-utdelningen är nära till lösendagen. Amerikanska 

köpoptioner på aktier som ger en kontinuerlig utdelning kommer att vara lite mer värd än deras 

europeiska motsvarigheter, medan skillnaden mellan amerikanska och europeiska optioner är 

mycket mindre om utdelningarna är diskreta.  

 

Sammanfattningsvis har våra tester visat att den implicerade volatiliteten är signifikant högre än 

den realiserade. Detta faktum anser vi vara ett uppslag till framtida undersökningar. Då en högre 

volatilitet höjer priset på en option skulle det vara intressant att pröva olika typer av 

handelsmodeller för att undersöka om detta går att utnyttja. De tester vi har gjort visar indirekt 

att optioner i genomsnitt är för dyra på grund av att volatiliteten överskattas, om det visar sig vara 

möjligt att utveckla denna typ att handelsmodeller skulle det kunna effektivisera 

optionsmarknaden genom att ge mer korrekta priser. Ett annat område för framtida forskning 

skulle kunna vara en mer marknadspsykologisk undersökning om varför den implicerade 
                                                      
   28 Justering av optionerna för splitar förekom för Ericsson och Nokia under tidsperioden. Vi har även inte tagit 
hänsyn till transaktionskostnader, skatter etc. 
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volatiliteten är högre en den realiserade. Detta förhållande säger ju att de marknadsaktörer som 

handlar på optionsmarknaden i genomsnitt överskattar rörelserna i de underliggande aktierna och 

vi tycker det vore intressant att försöka hitta en anledning. 
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