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Sammanfattning 
 
En aktieindexobligation är en strukturerad produkt vilken är uppbyggd av två 
finansiella instrument, en obligation och en option. Obligationen garanterar det 
nominella beloppet i de fall aktieindexobligationen behålls löptiden ut. Optionen 
ger i sin tur möjlighet till avkastning med hävstångseffekt.  

Genom att aktieindexobligationens nominella belopp är garanterat har 
produkten en begränsad förlustrisk. En aktieindexobligation är dock inte riskfri. 
Avkastningen är osäker och riskerar att helt utebli.  

Hur avkastningen beräknas skiljer sig markant från produkt till produkt, 
detta gör dem svåra att jämföra sinsemellan. Media har kritiserat produkten med 
fokus på dess kostnader och konstruktion. Trots denna, till stor del negativa, 
publicitet har aktieindexobligationer vuxit kraftigt i popularitet under senare tid.  

I studien har syntetiska aktieindexobligationer utan modifieringar av 
avkastningsberäkningar skapats. Att analysera en aktieindexobligation med en 
unik struktur blir betydligt enklare vid en god förståelse för grunderna. Avkastning 
och risk för en direktinvestering i index har jämförts med en investering i en 
aktieindexobligation med motsvarande index som underliggande tillgång. 

Aktieindexobligationens begränsade nedsida är direkt kopplad till en kostnad 
som till en början visar sig som en något lägre avkastning vid en positiv 
indexutveckling. Vid kraftiga indexuppgångar får aktieindexobligationer med 
överkurs dock en högre avkastning än en direktinvestering i index. Detta tack vare 
optionens hävstångseffekt.  

Studien visade på att en investering i en aktieindexobligation med 10 % 
överkurs och med en underliggande tillgång inom ett visst volatilitetsintervall gav 
en avkastning högre än en direktinvestering i index. Skillnaden var dock ej 
markant. Med en avkastningsmodifiering hade aktieindexobligationens avkastning 
med stor sannolikhet inte slagit indexinvesteringen.  

Aktieindexobligationer bör dock inte förringas. Är man beredd att betala för 
den begränsande förlustrisken kan aktieindexobligationer vara ett bra 
investeringsalternativ, i synnerhet för investerare som inte aktivt följer marknaden. 

Vid en jämförelse mellan fem utestående aktieindexobligationer och direkta 
investeringar i index, visade studien att aktieindexobligationerna korrelerade väl 
med index och i förhållande till dess risk gav en rimlig avkastning. 

Aktieindexobligationer kan således fungera väl som komplement i en 
väldiversifierad portfölj. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
En aktieindexobligation är en strukturerad produkt vilken är uppbyggd av två 
finansiella instrument, en obligation och en option. Obligationen garanterar det 
nominella beloppet1 i de fall aktieindexobligationen behålls löptiden ut. Optionen 
ger i sin tur möjlighet till avkastning med hävstångseffekt.  

Namnet aktieindexobligation kommer av att en obligation har kombinerats 
med en option vars underliggande tillgång är ett aktieindex eller en korg av flera 
aktieindex. Det förekommer även andra strukturerade produkter med garanterat 
nominellt belopp där den underliggande tillgången inte är ett aktieindex. 

Genom att aktieindexobligationens nominella belopp är garanterat har 
produkten en begränsad förlustrisk – givet att emittenten kan återbetala det 
nominella beloppet. En aktieindexobligation är dock inte riskfri. Avkastningen är 
osäker och riskerar att helt utebli. Vid utebliven avkastning har investeraren 
förlorat alternativintäkten från en riskfri investering samt värdet av eventuell 
överkurs och courtage. Aktieindexobligationer omfattas inte heller av 
insättningsgarantin vilket merparten av sparande på inlåningskonton gör. 

Hur avkastningen beräknas skiljer sig markant från produkt till produkt. 
Detta gör dem svåra att jämföra sinsemellan. I media har produkten fått stort 
utrymme med särskilt fokus på dess kostnader och konstruktion. Trots denna till 
stor del negativa publicitet har aktieindexobligationer vuxit kraftigt i popularitet 
under senare tid.2 
 
1.2 Syfte 
 
Hur förhåller sig en investering i en aktieindexobligation till en direktinvestering i 
motsvarande index med avseende på avkastning och risk? 
 
1.3 Avgränsning 
 
Studien fokuserar på aktieindexobligationens grundläggande egenskaper. Med 
grundläggande egenskaper åsyftas de karaktärsdrag som ges av en rak 
kombination av en obligation och en option, helt utan modifieringar av 
avkastningsberäkningar och dylikt.  

Majoriteten av alla aktieindexobligationer på den svenska marknaden har en 
eller flera omarbetningar av grundstrukturen. Då näst intill alla 

                                                 
1 Priset exklusive courtage och eventuell överkurs. 
2 Se Appendix 1 för exempel av två aktieindexobligationer. 
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aktieindexobligationer tenderar att ha en unik struktur blir den minsta 
gemensamma nämnaren den grundläggande konstruktionen. Att analysera en 
aktieindexobligation med en unik struktur blir betydligt enklare vid en god 
förståelse för grunderna. 

Obligationen i studien utgörs av en nollkupongare . I flertalet emitterade 
aktieindexobligationer används exotiska optioner. Dessa optioner kan ha helt 
unika egenskaper. Vanligtvis skiljer sig optionerna i emitterade 
aktieindexobligationer från varandra på ett eller flera sätt. 

En vanlig exotisk option har en konstruktion med en asiatisk svans. På 
lösendagen beräknas den underliggande tillgångens pris som ett genomsnitt av ett 
antal förutbestämda mätpunkter. Detta har en volatilitetsdämpande effekt, således 
blir denna typ av option något billigare än en ”plain vanilla”.  

I studien kommer europeiska optioner användas. En europeisk köpoptions 
pris påverkas starkt av den implicita volatiliteten. I studien antas implicit volatilitet 
vara lika med historisk volatilitet. Vidare antas avkastningar vara normalfördelade. 

Prisberäkningen av obligationer och optioner bygger på teoretiska modeller 
och behöver därmed inte vara samma som faktiskt marknadspris. Skatteeffekter 
och transaktionskostnader kommer inte att påföras studiens beräkningar. 

Relevanta studier gällande prissättningsberäkningar av 
aktieindexobligationer har varit svåra att finna. Prospekt för emitterade 
aktieindexobligationer har således varit en viktig källa gällande utformning av 
studiens syntetiska aktieindexobligationers uppbyggnad. 
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2. Teori 
 
2.1 Obligationer 
 
En obligation är ett skuldebrev som vanligtvis löper över flera år. Emittent kan 
vara såväl staten som privata företag. Handeln med obligationer sker på 
obligationsmarknaden. En andrahandsmarknad förekommer och gör 
obligationerna likvida i och med att försäljning kan ske när som helst. 

Köparen av en obligation får ränta genom en årlig utbetalning, kupongränta 
eller som en utbetalning vid inlösen av obligationen. Den senare typen benämns 
nollkupongare. Avkastningen på en nollkupongare är en garanterad värdetillväxt 
som ligger inbakad i inköpspriset på obligationen. 

Avkastningskravet på nyutgivna obligationer kan ändras från dag till dag. 
Räntans storlek är främst beroende av marknadens ränteläge. Vid tidig försäljning 
bestäms obligationens pris av det vid tidpunkten aktuella ränteläget. Sjunker 
räntan stiger värdet på obligationen, höjs räntan sjunker värdet. Vid behåll av en 
obligation fram till lösendagen vet investeraren på förhand hur stor avkastningen 
kommer att bli.3 
 
2.2 Optioner 
 
En finansiell konstruktion vilken relaterar till en underliggande tillgång definieras 
som ett derivatinstrument. Vanliga derivat är optioner och terminer.  

En köpoption är ett kontrakt mellan köpare och säljare vilket ger köparen 
rätten att köpa en underliggande tillgång till ett fastställt pris, lösenpriset. I motsats 
till köpoptioner ger säljoptioner köparen rätten att sälja den underliggande 
tillgången till lösenpriset. För amerikanska optioner gäller denna rätt fram till och 
med lösendagen, medan den för europeiska optioner endast gäller på lösendagen. 
En options underliggande värde kan vara allt från priset på olja till ett eller flera 
aktieindex. 

Säljaren av en köp- eller säljoption, i regel nämnd utfärdaren, har i motsats 
till köparen skyldigheten att sälja eller köpa den underliggande varan till ett 
förutbestämt pris när köparen så begär. Utfärdaren kräver som kompensation för 
sitt risktagande en premie.4 
 

                                                 
3 Grinblatt, Titman, 2002, s. 29ff 
4 Brealey, Myers, 2003, s. 562ff 
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2.2.1 Optionsprissättning 
 
En options värde är lika med dess marknadspris, premien. Premien består av två 
delar: realvärde och tidsvärde. Realvärdet beräknas som rådande aktiekurs minus 
optionens lösenpris för köpoptioner eller lösenpriset minus aktiekurs för 
säljoptioner. Tidsvärdet är skillnaden mellan aktuell optionspremie och optionens 
realvärde.  

Optionspremiens storlek påverkas i olika utsträckning av flera olika faktorer. 
Realvärdet påverkas av aktuell aktiekurs eller indexvärde, optionens lösenpris och 
framtida utdelningar. Tidsvärdet påverkas av optionens återstående löptid, aktiens 
volatilitet och marknadsräntan. Det är viktigt att notera att även om det teoretiskt 
går att bestämma värdet på en option sätts priset alltid av marknaden, vilket 
innebär att priset styrs av utbud och efterfrågan.5 
 
2.2.2 Volatilitet 
 
Vid prissättning av optioner är den viktigaste variabeln den så kallade implicita 
volatiliteten. Till skillnad från den historiska volatiliteten mäter den implicita 
volatiliteten marknadens förväntan om den underliggande tillgångens framtida 
kursrörlighet.  

Volatilitet definieras matematiskt som den årliga standardavvikelsen av den 
naturliga logaritmen av en prisserie.6 Studien har antagit att historisk volatilitet är 
likställt med implicit volatilitet.7 
 
2.3 Aktieindexobligationer 
 
En investering i en aktieindexobligation har en begränsad förlustrisk i och med att 
det investerade beloppet exklusive eventuell överkurs och courtage är garanterat 
på återbetalningsdagen. Utöver det garanterade nominella beloppet får 
investeraren en eventuell ytterligare värdeökning beroende av utvecklingen av 
aktieindexobligationens underliggande index. 

Marknaden för aktieindexobligationer består av en första- och en 
andrahandsmarknad. På förstahandsmarknaden finns utgivarna av 
aktieindexobligationer och de som distribuerar dem till allmänheten. Distributör 
kan vara ett värdepappersbolag eller en bank. I regel distribuerar bankerna sina 
egna produkter på de marknader där de har ett försäljningsnätverk.  

Löptiden ligger vanligtvis mellan två och fem år och tidig likvidering 
möjliggörs genom en andrahandsmarknad. Handeln på andrahandsmarknaden 

                                                 
5 Brealey, Myers, 2003, s. 562ff 
6 Grinblatt, Titman, 2002, s. 280f 
7 Se appendix 3 för formel vid beräkning av historisk volatilitet. 
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består till största del av investerare som vill sälja av sin aktieindexobligation i 
förtid. Detta sker antingen på en börs eller, om aktieindexobligationen inte är 
noterad, hos banken eller värdepappersbolaget som distribuerade den. Emittenten 
ställer dagliga kurser för återköp av obligationen.  

Den köpoption som kombineras med en obligation för att skapa en 
aktieindexobligation handlas inte öppet på någon börs utan emitteras specifikt för 
varje aktuell aktieindexobligation. Mindre aktörer får således tillgång till derivat 
som annars skulle ha höga barriärer i form av stora investeringskrav. Privata 
investerare får även tillgång till nya marknader och behöver inte själva 
administrera och övervaka sina placeringar. Produkten ger även en möjlighet för 
institutionella investerare att kringgå eventuella restriktioner beträffande 
investeringsalternativ.8 

Komplicerade avkastningsberäkningar i kombination med låg transparens 
gör jämförelse mellan olika aktieindexobligationer svår. Den vanligaste 
avkastningsmodifieringen innebär att slutkursen beräknas som ett medelvärde av 
ett antal stängningskurser under en viss tid. Antal observationsdatum och 
tidsspann varierar dock från produkt till produkt.9 

 

11 000 kr

Återbetalning
nominellt belopp

Möjlig

Obligation

STARTDAG ÅTERBETALNINGSDAG

Option

Risk/överkurs

Avkastning

Nominellt
belopp
10 000 kr

 
 
I en aktieindexobligation går den största delen av investerat belopp till 
obligationen. Resterande belopp investeras i optionsdelen. Avkastningsfaktorn 
anger hur många optioner kapitalet räcker till.10 

                                                 
8 John C Braddock, 1997, s. 68ff 
9 Finansinspektionen, 2005:1 
10 Avkastningsfaktorn = (100 % - obligationspris + ev. överkurs) / köpoptionens pris 
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Vanligt är att aktieindexobligationer emitteras till en överkurs. Detta ger 
möjlighet till en än större hävstångseffekt då kapitalet räcker till investering i fler 
optioner. Samtidigt innebär detta en ökad risk då överkursen inte täcks av den 
nominella garantin.11  
 
2.3.1 Risker 
 

✳ Kreditrisk: Risken att emittenten av en aktieindexobligation inte kan 
fullgöra sina åtaganden, dvs. betala tillbaka nominellt belopp och eventuell 
ytterligare värdetillväxt. 

✳ Marknadsrisk: Risken att de finansiella marknaderna utvecklar sig 
negativt. För innehavaren av en aktieindexobligation innebär detta att 
avkastning uteblir eller blir negativ om obligationen emitterades med 
överkurs. 

✳ Prissättningsrisk: Risken att priset på en aktieindexobligation inte är 
korrekt och investeraren betalar mer för obligationen än vad tillgänglig 
information motiverar. Detta skulle i sin tur medföra att investeraren, 
oavsett marknadsutveckling, får en sämre avkastning än vad som varit 
fallet om priset motsvarat ett effektivt marknadspris. Som regel prissätter 
utgivaren eller distributören själv aktieindexobligationen. 

✳ Likviditetsrisk: Risken att investeraren måste likvidera innan löptidens 
slut och marknaden utvecklats negativt vilket leder till att priset på 
andrahandsmarknaden är lägre än nominellt belopp. Investeraren kan då 
tvingas ta en stor förlust för att likvidera tidigare. Till följd av den 
begränsade handeln på andrahandsmarknaden kan distributören sätta sin 
köpkurs lägre än vad som skulle ha varit rimligt på en mer likvid marknad. 
Detta eventuella underpris är en kostnad som spararen riskerar att 
drabbas av om han eller hon skulle behöva avsluta sitt sparande i förtid. 

✳ Valutakursrisk: Aktieindexobligationer kopplade till utländska 
marknader är ibland skyddade mot valutakursrisk, ibland inte.12 

 

                                                 
11 Finansinspektionen, 2005:1 
12 Finansinspektionen, 2005:1, s. 10 
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3. Metod 
 
3.1 Metoddiskussion 
 
Som utgångspunkt för studiens metod ligger valet av index. Veckodata för 13 
vanligt förekommande index har studerats fem år tillbaka med förhoppningen att 
få en spridning gällande historisk volatilitet men även årlig avkastning. Att få en 
spridning på indexens volatilitet är nödvändigt för att kunna testa huruvida 
skillnader förekommer för aktieindexobligationer med underliggande tillgångar 
med varierande volatilitet. 

För en rak indexplacering har ett courtage på 1 % antagits. Som privat 
investerare blir fonder oftast det enklaste sättet att återskapa en indexplacering på 
främmande marknader. Värdet 1 % är således väldigt godtyckligt men får 
representera ett generellt fondcourtage. 

Studiens syntetiska aktieindexobligation är konstruerad, som tidigare 
diskuterats, av en nollkupongare och en europeisk köpoption.13 Nollkupongarens 
pris är direkt styrt av den riskfria räntan plus en riskpremie för emittentens 
kreditvärdighet. I studien har en riskfri ränta på 2,8 %14 använts och en riskpremie 
för nollkupongaren på 1 %. Premien baseras på Aswath Damodaran’s rating 
spread för finansiella företag med en rating mellan AA och A+15. Löptiden på 
obligationen har satts till 3 år*. 

Studiens europeiska köpoption har en löptid på tre år (samma som för 
obligationen). Lösenpris och pris på underliggande index är satt till 100, således 
emitteras optionen ”at-the-money”. Lösenpris och underliggande tillgångs pris 
skulle lika gärna kunna sättas till exempelvis 50, valet av 100 underlättar dock vid 
kostnads- och avkastningsberäkningar.  Om optionen inte emitteras ”at-the-
money” skulle aktieindexobligationen få en annan avkastningsstruktur.  

Vid optionsprisberäkningen är volatiliteten den enda föränderliga variabeln. 
Alla andra variabler har antagits konstanta vilket motiverats ovan. 
Optionsprisberäkningen utgår från Black & Scholes formel för en europeisk 
option. Då en option på ett index inte ger möjlighet till utdelningar blir en 
amerikansk köpoption med möjlighet till tidig inlösen irrelevant. 

Syntetiska aktieindexobligationer kan nu skapas. Löptiden är satt till tre år 
(således samma som för optionen och obligationen) och courtage har antagits vara 
2 %*. Eventuell överkurs är satt till 10 %*. 

 

                                                 
13 Se 1.3 Avgränsning 
14 Räntan på en treårig statsobligation december 2005. 
15 http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/ratings.xls 
* Baserat på ett genomsnittligt värde från studerade prospekt. Se appendix 2. 
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3.2 Genomförande 
 

1. Historisk kursdata från november 2000 till november 2005 inhämtats för 
följande index: Russian Traded Index, Ibovespa, Kopsi 200, MSCI Taiwan 
Index, FTSE Xinhua China 25, DJ Euro Stoxx 50, OMXS30, Nikkei Stock 
Average 225, Hang Seng Index, MSCI Singapore Index, Straits Time Index 
(Singapore), S&P 500, FTSE 100. Inhämtad data baseras på målsättningen 
att välja index som ofta förekommer i aktieindexobligationer emitterade 
på svenska marknaden.16 
 

2. Genomsnittlig årlig avkastning och årlig volatilitet beräknas. 
 

3. Pris för en syntetisk nollkupongsobligation beräknas.  
 

4. Pris för en syntetisk köpoption beräknas för samtliga index. 
 

5. Syntetiska aktieindexobligationer, med samt utan överkurs, skapas med 
studiens index som underliggande tillgångar. 
 

6. Avkastning och risk för en direktinvestering i ett/flera index jämförs med 
en investering i en aktieindexobligation med motsvarande index som 
underliggande tillgång.  
 

7. För fem produkter, emitterade på den svenska marknaden, som har löpt 
minst två år beräknas historisk avkastning, volatilitet och korrelation med 
produktens underliggande index.  

                                                 
16  Se Appendix 2 för ett urval av aktieindexobligationer emitterade på svenska marknaden. 
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4. Resultat och analys 
 
4.1 Historisk avkastning och volatilitet 

 
Avkastning och volatilitet för studiens 13 index under tidsperioden november 
2000 till november 2005 visade att en investerare under aktuell tidsperiod var 
tvungen att acceptera en relativt hög volatilitet för få en positiv avkastning (se 
tabell 1). Vid låga volatiliteter gav ett flertal index en negativ årsavkastning. Först 
vid volatiliteter runt 20 % på årsbasis vände trenden och indexen började visa en 
positiv avkastning. 

 
TABELL 1 Avkastning och volatilitet (2000 – 2005) 
 
Index 

 
Genomsnittlig årlig  

avkastning (%) 

 
Historisk årlig  
volatilitet (%) 

Russian Traded Index (RTX) 39,5 34,2 
Ibovespa (BVSP) 16,3 30,4 
Kospi 200 (KS200) 19,8 28,3 
MSCI Taiwan Index (TAMSCI) 19,8 28,2 
FTSE Xinhua (FTXIN25) 12,4 24,1 
DJ EURO STOXX 50 (STOXX50E) -6,7 22,4 
OMXS30 -4,1 22,3 
Nikkei Stock Average 225 (N225) 0,1 20,3 
Hang Seng Index (HSI) -0,1 19,8 
MSCI Singapore Index (MSCISG) 1,4 19,5 
Straits Times Index (STI) 3,2 18,1 
S&P 500 (SPX) -1,5 16,7 
FTSE 100 (FTSE) -2,6 15,8 

 
DIAGRAM 1 Avkastning och volatilitet (2000 – 2005) 
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Förhållandet avkastning/risk under tidsperioden verkar inte återspegla ett mer 
långsiktigt perspektiv för relationen. Samma beräkningar görs för studiens index 
men tidsspannet minskas nu till tre år (nov 2002 – nov 2005).  

Volatiliteterna för alla index sjunker något men ligger fortfarande inte långt 
från värdena med tidsspannet 2000 – 2005. Samtidigt förändras avkastningarna 
markant. Sambandet förefaller nu bättre återspegla det förhållande mellan 
avkastning och risk man brukar tala om i ett mer långsiktigt perspektiv (se tabell 
2). En investerare kan nu förvänta sig en viss positiv avkastning även vid lägre 
volatiliteter. 

Om tidsspannet utökades till exempelvis 10 år skulle med stor sannolikhet 
avkastning och volatilitet vara mer rättvisande ur ett långsiktigt perspektiv. 
Studiens val att enbart studera avkastning och volatilitet under tre år motiveras 
med att flertalet av indexens marknader är tillväxtmarknader vilka haft en kraftig 
utveckling under senare år. Volatiliteten bör således också ha ökat kraftigt.  

Att basera en options implicita volatilitet på en historisk volatilitet under 10 
år skulle göra optionen betydligt billigare. En mer realistisk implicit volatilitet är 
således att välja en kortare historisk tidsperiod, exempelvis tre år. 
 
TABELL 2 Avkastning och volatilitet (nov 2002 – nov 2005) 
 
Index 

 
Genomsnittlig årlig  

avkastning (%) 

 
Historisk årlig  
volatilitet (%) 

Russian Traded Index  37,8 31,4 
Ibovespa 44,5 25,7 
FTSE Xinhua 26,6 24,4 
Kospi 200 21,4 23,7 
MSCI Taiwan Index 7,5 21,1 
Nikkei Stock Average 225 16,9 17,1 
DJ EURO STOXX 50 9,2 16,8 
OMXS30 16,8 15,8 
Hang Seng Index 14,3 15,3 
MSCI Singapore Index 16,2 14,9 
Straits Times Index 18,0 14,1 
FTSE 100 9,8 12,3 
S&P 500 10,6 12,3 
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DIAGRAM 2 Avkastning och volatilitet (2002 – 2005) 
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Genom en regression åskådliggöras sambandet i en funktion. En konkretisering av 
sambandet i en funktion gör det möjligt att uppskatta årliga ungefärliga framtida 
avkastningar via en årligt given volatilitet. Detta givet att sambandet 
avkastning/risk inte kraftigt förändras. För att kunna tala om trender krävs ett 
långsiktigt perspektiv. Regressionen mellan avkastning och risk bör därför inte ses 
som en absolut sanning, utan snarare som en riktlinje.  
 

y = 1,4769x - 0,0863
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4.2 Pris obligation 
 
Utifrån studiens antaganden (se 1.3 Avgränsnings samt 3.1 Metoddiskussion) 
prissätts den syntetiska aktieindexobligationen till 86,4 %. Värdet beräknas genom 
att diskontera 100 tre år med räntan 3,8 %. Kvar att investera i den syntetiska 
optionen blir 10,6 %.  
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TABELL 3 Pris nollkupongare 
 
Pris vid förfall 100 
Tid 3 
Ränta 3,8 % 
Pris obligation 89,4 % 
Kvar till option 10,6 % 

 
4.3 Pris option 
 
Vid prissättning av studiens syntetiska option är den enda okända variabeln 
volatiliteten. Volatilitetsvariabeln skall ange vilken implicit volatilitet optionens 
underliggande tillgång har. Studien har antagit att implicit volatilitet är lika med 
historisk volatilitet.  
 
TABELL 4 Pris europeisk option 
 
Pris underliggande tillgång 100 
Lösenpris 100 
Tid 3 
Ränta 2,8 % 
Volatilitet - % 
Pris köpoption  (Beräknas med Black & Scholes) 

 
Nedan följer en syntetisk köpoptions pris för respektive index i studien. Som synes 
minskar optionspriset med minskad volatilitet. 
 
TABELL 5 Pris köpoption 
 
Index 

 
Historisk årlig  
volatilitet (%) 

 
Pris köpoption 

(%) 
Russian Traded Index  31,4 24,8 
Ibovespa 25,7 21,2 
FTSE Xinhua 24,4 20,4 
Kospi 200 23,7 19,9 
MSCI Taiwan Index 21,1 18,3 
Nikkei Stock Average 225 17,1 15,8 
DJ EURO STOXX 50 16,8 15,6 
OMXS30 15,8 14,9 
Hang Seng Index 15,3 14,6 
MSCI Singapore Index 14,9 14,4 
Straits Times Index 14,1 13,9 
FTSE 100 12,3 12,8 
S&P 500 12,3 12,8 

 
4.3.1 Avkastningsfaktor 
 
Avkastningsfaktorn anger hur många optioner som det investerade kapitalet 
räcker till. Följaktligen är avkastningsfaktorn ett sorts mått på hävstångseffekt. 
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Den beräknas som återstående kapital efter inköp av obligation (i studiens fall 10,6 
%) plus eventuell överkurs (i studien antaget till 0 % eller 10 %) dividerat med 
optionspriset.  

Hög volatilitet innebär ett osäkert utfall och därmed dyr optionsdel, vilket i 
sin tur leder till att avkastningsfaktorn blir låg och så även avkastningen. Vid låg 
volatilitet blir optionspriset lågt och avkastningsfaktorn således hög.  
 
TABELL 6 Avkastningsfaktor 
 
Index 

 
Pris köpoption 

 (%) 

 
Avkastningsfaktor 

(%) 

 
Avkastningsfaktor,  

10 % överkurs 
(%) 

Russian Traded Index  24,8 43 83 
Ibovespa 21,2 50 97 
FTSE Xinhua 20,4 52 101 
Kospi 200 19,9 53 103 
MSCI Taiwan Index 18,3 58 112 
Nikkei Stock Average 225 15,8 67 130 
DJ EURO STOXX 50 15,6 68 132 
OMXS30 14,9 71 138 
Hang Seng Index 14,6 72 141 
MSCI Singapore Index 14,4 73 143 
Straits Times Index 13,9 76 148 
FTSE 100 12,8 83 161 
S&P 500 12,8 83 161 

 
Aktieindexobligationer med en avkastningsfaktor under 80 % emitteras som i regel 
aldrig. Avkastningsfaktorer från 80 % och uppåt kan vara aktuella (förekommer i 
ett fåtal emitterade aktieindexobligationer) men dessa är nästintill uteslutande 
aktieindexobligationer utan överkurs. Med överkurs önskar sig investeraren 
troligtvis en avkastningsfaktor på åtminstone 100 %.  

I studien hade inget index tillräckligt låg volatilitet för att den syntetiska 
aktieindexobligationen skulle få en avkastningsfaktor över 100 % utan överkurs. 
En syntetisk aktieindexobligation utan överkurs skulle därmed aldrig få högre 
avkastning än en rak investering i index.  
 
4.4 Avkastningsberäkning syntetisk aktieindexobligation 
 
Följande uppställning har använts vid avkastningsberäkningar för studiens 
syntetiska aktieindexobligationer. Vid ett framtida indexvärde kan avkastningen 
beräknas för en rak indexplacering samt för en syntetisk aktieindexobligation med 
samma index som underliggande tillgång. 
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TABELL 7 Avkastningsberäkning 
  

Tidpunkt t 
(kostnader) 

 
Tidpunkt t+1 

(intäkter) 
Rak investering   
Index 100 Indexvärde 
Courtage 1  
 ∑101  

Avkastning rak investering  = ∑(tidpunkt t+1) / 

∑ (tidpunkt t) 

   
Aktieindexobligation   

Courtage 2 %  
Obligation 89,4 100 
Överkurs 0 alt. 10  
Option 10,6 (indexvärde – 100) * 

avkastningsfaktor 
(Avkastningsfaktor) (Avkastningsfaktorn 

för aktuellt index) 
 

 ∑(courtage + 

obligation + 
överkurs + option) 

∑(obligation + 

option) 

Avkastning aktieindexobligation  = ∑(tidpunkt t+1) / 

∑(tidpunkt t) 

 
4.4.1 Avkastningsdiagram 

 
Genom avkastningsberäkningen ovan kan ett avkastningsdiagram skapas för en 
rak investering respektive en syntetisk aktieindexobligation med respektive index 
som underliggande tillgång. 

Nedan följer avkastningsdiagram med tre olika index som underliggande 
tillgångar samt ett avkastningsdiagram med en korg av fyra index som 
underliggande tillgång. Då volatiliteten är den enda för studien relevanta 
skillnaden mellan olika index har de tre indexen valts för att representera en bra 
spridning i volatilitet. Mycket vanligt är att en aktieindexobligation har en korg av 
flera index som underliggande tillgång. Därav har korgen med fyra index skapas 
för att visa den volatilitetsdämpande effekt som en korg av flera index medför 
(korgen får en volatilitet på 11,2 %). Volatiliteten i en korg tenderar att minska då 
olika index oftast tenderar att till en viss grad röra sig oberoende av varandra. 

Vid minskande volatilitet kommer brytpunkten där en aktieindexobligation 
går om en rak investering i avkastning snabbare. Som visas i 
avkastningsdiagrammet för indexkorgen går aldrig en aktieindexobligation med en 
avkastningsfaktor under 100 % om en rak investering (aktieindexobligation 
MSCISG, STI, SPX, FTSE utan överkurs har en avkastningsfaktor på 87 %). 
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AVKASTNINGSDIAGRAM 1 Index FTSE Xinhua 
 

-100,0 %

-75,0 %

-50,0 %

-25,0 %

0,0 %

25,0 %

50,0 %

75,0 %

100,0 %

125,0 %

150,0 %

-100,0 %

-75,0 %

-50,0 %

-25,0 %

0,0 %

25,0 %

50,0 %

75,0 %

100,0 %

125,0 %

150,0 %

Utveckling FTSE Xinhua

A
vk

as
tn

in
g

Rak investering FTSE Xinhua AIO FTSE Xinhua (10 % överkurs)  
 

AVKASTNINGSDIAGRAM 2 Index Euro Stoxx 50 
 

-100,0 %

-75,0 %

-50,0 %

-25,0 %

0,0 %

25,0 %

50,0 %

75,0 %

100,0 %

125,0 %

150,0 %
-100,0 %

-75,0 %

-50,0 %

-25,0 %

0,0 %

25,0 %

50,0 %

75,0 %

100,0 %

125,0 %

150,0 %

Utveckling Euro Stoxx 50

A
vk

as
tn

in
g

Rak investering Euro Stoxx 50 AIO Euro Stoxx 50 (10 % överkurs)  
 



 MATIESEN & ROLFSDOTTER 

 MAGISTERUPPSATS 

 
 

 
 
 20 

 

AVKASTNINGSDIAGRAM 3 Index MSCI Singapore 
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AVKASTNINGSDIAGRAM 4 Indexkorg MSCISG, STI, SPX, FTSE 
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Avkastningsdiagrammen visar att brytpunkten inträffar tidigare ju lägre volatilitet 
underliggande marknad har. Vid en lägre volatilitet blir även den förväntade 
avkastningen lägre. Med brytpunkt menas vid vilken indexuppgång som den 
syntetiska aktieindexobligationens (med överkurs) avkastning går om en rak 
investering i samma index.  

I tabellen nedan listas brytpunkterna för ovanstående avkastningsdiagram. 
Tabellen visar även vilken förväntad avkastning indexet ungerfärligt bör ge om det 
följer det samband mellan volatilitet och avkastning som beräknades tidigare 
genom en regression. 
 
TABELL 8 Brytpunkter 
 
Index 

 
Brytpunkt 

 
Förväntad 

indexavkastning, 
treårsbasis 

(baserad på regression  
y = 1,4769x - 0,0863) 

FTSE Xinhua - (går aldrig om) 107 % 
Euro Stoxx 50  53 % 57 % 
MSCI Singapore 35 % 46 % 
Korg MSCISG, STI, SPX, FTSE 19 % 26 % 

 
Med hjälp av studiens prognostiserade samband mellan avkastning och volatilitet 
kan förhållandet mellan avkastningen för en rak investering i underliggande index, 
en syntetisk aktieindexobligation med respektive utan överkurs visualiseras. 
Diagrammet nedan visar att när den underliggande tillgångens volatilitet ligger i 
intervallet 8 – 17 % ger en syntetisk aktieindexobligation med 10 % överkurs en 
något högre avkastning än en rak investering i index. Notera att detta baseras på 
studiens regression där högre volatilitet ger högre avkastning. Högre volatilitet 
säger att indexet svänger kraftigt och således kan avkastningen bli högre men även 
lägre. 
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4.5 Avkastning och volatilitet för fem produkter 

 
Fem slumpvis valda aktieindexobligationer (se tabell nedan) historiska prissättning 
samt produktens underliggande indexutveckling för samma tidsperiod 
inhämtades.  
 
TABELL 9 Fem slumpvis valda aktieindexobligationer 
  

SEBO 225S 
 
SEBO 225T 

 
CSIO POD1 

 
SHBO 631J 

 
SHBO 631U 

Löptid  021205-
060403 

021205-
060403 

030417- 
070420 

040407-
061121 

040407-
061121 

Underliggande 
Index 

OMXS 30 OMXS 30 DJ Global 
Titans 

TOPIX S&P 500 

Emissionskurs 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Kapitalskydd 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Produkternas och indexens historiska avkastning och volatilitet beräknades.  
 
TABELL 10 Avkastning och volatilitet för slumpvist valda produkter 
  

Avkastning 
(löptid) 

 
Volatilitet 
(löptid) 

 
Avkastning 
(årsbasis) 

 
Volatilitet 
(årsbasis) 

SEBO 225S 20 % 4,52 % 9 % 2,55 % 
SEBO 225T 42 % 10,03 % 18 % 5,67 % 
OMXS 30 85 % 30,45 % 33 % 17,20 % 
CSIO POD1 46 % 11,30 % 37 % 8,61 % 
DJ Global Titans 8 % 12,69 % 7 % 9,67 % 
SHBO 631J 37 % 10,11 % 28 % 14,77 % 
TOPIX 42 % 10,60 % 32 % 16,71 % 
SHBO 631U 8 % 13,86 % 6 % 10,11 % 
S&P 500 15 % 14,54 % 12 % 10,60 % 
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TABELL 11 Korrelationer med underliggande index 
 
Produkt  

 
Korrelation med 
underliggande index 

SEBO 225S 0,97 

SEBO 225T 0,98 

CSIO POD1 0,94 

SHBO 631J 0,98 

SHBO 631U 0,97 
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Alla fem aktieindexobligationerna har en hög korrelation med sitt underliggande 
index. Detta styrker att en förändring i underliggande index direkt är avgörande 
för aktieindexobligationens prissättning. 

Av större vikt är dock att redan vid fem produkter tenderar sambandet 
mellan avkastning och risk vara relativt linjärt. För fyra produkter hade 
underliggande index högre avkastning men också högre volatilitet (risk).  Enbart 
en produkt hade ett index som hade högre volatilitet och lägre avkastning. 

Viktigt att notera är att inga statiska verifierbara samband går att dra med en 
sådan liten urvalsgrupp som fem produkter. Dock indikerar siffrorna på att ett 
naturligt samband mellan avkastning och risk finns. 
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5. Slutsats  
 

Studien har tittat på enklast möjliga aktieindexobligation. Emitterade 
aktieindexobligationer på den svenska marknaden innehåller alla modifieringar 
ifrån den grundstruktur som studien har arbetat med. Att undersöka en 
aktieindexobligation med modifieringar blir dock betydligt enklare vid en god 
förståelse för dess grunder. 

Modifieringar av avkastningsberäkningen påverkar avkastningen. En mycket 
vanlig modifiering är att aktieindexobligationens avkastning beräknas som 
skillnaden mellan en given startindexkurs och en slutindexkurs. Slutindexkursen 
beräknas som ett genomsnitt av ett antal mätpunkter, en så kallad asiatisk svans. 
Den asiatiska svansen har en dämpande effekt vilket resulterar i en något mindre 
avkastning vid en kursuppgång. 

Den enskilt viktigaste faktorn för studiens syntetiska aktieindexobligationer 
är den underliggande tillgångens volatilitet. Denna är direkt kopplad till 
avkastningsfaktorn via optionspriset. 

Aktieindexobligationens begränsade nedsida är direkt kopplad till en kostnad 
som till en början visar sig som en något lägre avkastning vid en positiv 
indexutveckling. Vid kraftiga indexuppgångar får aktieindexobligationen med 
överkurs dock en högre avkastning än en direktinvestering i index. Detta tack vare 
optionens hävstångseffekt. 

Studien visade på att en investering i en aktieindexobligation med 10 % 
överkurs inom ett visst volatilitetsintervall gav en avkastning högre än en 
direktinvestering i index. Skillnaden var inte särskilt stor. Med en 
avkastningsmodifiering hade aktieindexobligations avkastning troligtvis inte slagit 
indexinvesteringen.  

Aktieindexobligationer bör dock inte förringas. Är man beredd att betala för 
den begränsande förlustrisken kan aktieindexobligationer vara ett bra 
investeringsalternativ. I synnerhet för investerare som inte aktivt följer 
marknaden. 

Studien ger också en indikation på att aktieindexobligationer följer det 
normala förhållandet mellan avkastning och risk (hög förväntad avkastning är 
förknippat med hög risk). Denna slutsats styrker ytterligare slutledningen att 
aktieindexobligationer kan fungera väl som komplement i en väldiversifierad 
portfölj. 
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Appendix 1: Exempel av två emitterade aktieindexobligationer 
 
AKTIEINDEXOBLIGATION TILLVÄXT 3 

 
Emittent J.P. Morgan International Derivatives Ltd. 
Kapitalskydd 100 procent av nominellt belopp på förfallodagen 
Löptid 20 december 2005 – 20 december 2009 
Andrahandsmarknad Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB avser att 

hålla andrahandsmarknad 
Lägsta 
Investeringsbelopp 

110 000 kr, motsvarande 10 Obligationer à 11 000 kr 
(10 000 kr nominellt belopp samt 1 000 kr överkurs) 

Courtage Tillkommer med 3 procent av Investeringsbelopp 
(330 kr per Obligation) 

Indexkorg – Östeuropa (CECE Composite Index EUR) 1/3 
– Indien (Aberdeen International Fund Plc –India Opportunities 
Fund) 1/3 
– Kina (FTSE/Xinhua China 25) 1/3 

Indexkorgavkastning Indexkorgavkastningen definieras som den positiva procentuella 
uppgången för Indexkorgen, med beaktande av relevanta 
startindexkurser, slutindexkurser och viktning av de 
underliggande Index som ingår i Indexkorgen.  Startindexkurser 
för Obligationerna fastställs per 20 december 
2005. Slutindexkurser bestäms som ett medelvärde av 
Stängningskurserna för varje Underliggande Index på de 7 
Observationsdatumen. Dessa Observationsdatum är den 20:e 
kalenderdagen i varje mars, juni, september och december från 
och med 20 juni 2008 till och med 20 december 2009. 

Avkastningsfaktor 100 % 
 
Källa: Prospekt Aktieindexobligation Tillväxt 3 - Hagströmer & Qviberg 

 
AKTIEINDEXOBLIGATION 707K 

 
Emittent Handelsbanken 
Kapitalskydd 100 procent av nominellt belopp på förfallodagen 
Löptid 2005-12-14 – 2010-10-06 
Andrahandsmarknad Handelsbanken avser att hålla andrahandsmarknad 
Lägsta 
Investeringsbelopp 

11 500 kr, motsvarande 1 obligation (10 000 kr nominellt 
belopp samt 1 500 kr överkurs) 

Courtage 2 % 
Indexkorg FTSE/Xinhua China 25 
Indexkorgavkastning Indexkorgavkastningen definieras som den positiva procentuella 

uppgången för Indexkorgen, med beaktande av relevanta 
startindexkurser och slutindexkurser. Startindexkurs fastställs den 
15 december 2005. Slutindex fastställs som ett genomsnittligt 
värde från och med den 10 maj 2010 till och med den 13 
september 2010 (veckovisa avläsningar). 

Avkastningsfaktor 100 – 110 % 
 
Källa: Prospekt Aktieindexobligation 707K - Handelsbanken 



Appendix 2: urval av aktieindexobligationer emitterade på svenska marknaden 
 
 
FÖRETAG EMITTENT PRODUKTNAMN UNDERLIGGANDE 

MARKNAD(ER) 
TECKNINGSKURS INDIKATIV 

AVKASTNINGSFAKTOR 
KAPITALSKYDD COURTAGE LÖPTID TYP 

Garantum * Bonusobligation Japan 
nr.1 Trygghet 

Nikkei 225 102% 200% 100% Teckningskursern
a anges inklusive 

avgifter. 

1,5 Summerad 
månadsavkastning 

Garantum * Bonusobligation Japan 
nr.1 Tillväxt 

Nikkei 225 107% 350% 100% Teckningskursern
a anges inklusive 

avgifter. 

1,5 Summerad 
månadsavkastning 

Handelsbanken Handelsbanken Aktieindexobligation  
707 K 

FTSE/Xinhua China 25 
Index 

115% 100-110% 100% 2% 5 Asiatisk svans 

Handelsbanken Handelsbanken Aktieindexobligation  
707 W 

S&P 500, DJ EURO 
STOXX 50, TOPIX, 
FTSE 100 Index 

110% 120-130% 100% 2% 5 Asiatisk svans 

Handelsbanken Handelsbanken Aktieindexobligation  
708 E 

DJ EURO STOXX 50 100% - 100% 1% 2 Summerad 
månadsavkastning 

Kaupthing * Aktieindexobligation 
Östeuropa/Asien 2 

CECEEUR, MSCI 
Taiwam, Topix 

110% 145% 100% 3% 5 Asiatisk svans 

Kaupthing * Aktieindexobligation 
Japan 

TOPIX 110% 145% 100% 3% 4 Asiatisk svans 

SEB * Aktieobligation 254 K Kina, Hong Kong, 
Taiwan 

110% 100% 100% 2% 3 Asiatisk svans 

Hagströmer & 
Qviberg 

Credit Suisse First 
Boston International 

Tillväxt 4 CECE Composite Index 
EUR, S&P IFCI India, 
FTSE/Xinhua China 25 

110% 100% 100% 3% 4 Asiatisk svans 

Hagströmer & 
Qviberg 

Credit Suisse First 
Boston International 

Trend Global 10 S&P 500, DJ EURO 
STOXX 50, Nikkei 225, 
OMXS30 

100% 90% 100% 3% 5 Asiatisk svans 

Hagströmer & 
Qviberg 

Credit Suisse First 
Boston International 

Trend Global Tillväxt 10 S&P 500, DJ EURO 
STOXX 50, Nikkei 225, 
OMXS31 

110% 160% 100% 3% 5 Asiatisk svans 

Hagströmer & 
Qviberg 

Credit Suisse First 
Boston International 

Plus 8 Nikkei 225 100% 100% 100% 2% 2 Summerad 
månadsavkastning 

Hagströmer & 
Qviberg 

Credit Suisse First 
Boston International 

Plus Tillväxt 8 Nikkei 225 110% 300% 100% 2% 2 Summerad 
månadsavkastning 

          

 107,23 %   2,36 % 3,46  

 

                                                 
* Använder sig av flera olika investmentbanker eller kreditinstitut. Dock lägst kreditvärdighet ”A” eller bättre enligt Standard & Poor´s rating. 
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Appendix 3: Formel för beräkning av historisk volatilitet 
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N: Antal observationer 
Pt: Stängningskurs vecka t 
t: Från 1 till N+1 
52: Antal veckor per år 
 


